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Zápisnica 7/10
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Bratislava, 22. júl 2010

Prítomní  Cibák, Čierny, Ižo, machaj, Galovič, Kus, Šácha,

oSPraVeDlnený  orokocký

ProGram 1.  Kontrola úloh
 2.  Informácia o stave finančných prostriedkov
 3.  reprezentácia Sr
 4.  Canoe Slalom sro.
 5. Divoká voda sro.
 6.  Činnosť komisií
 7. organizácia vrcholných podujatí v rokoch 2010 a 2011
 8.  rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák. 

1. Kontrola úloh

U 08/2010
Príprava tréningového campu pre pokročilých žiakov sa rozbehla. Kus pripravil zoznam žiakov s pokročilou 
výkonnosťou, Galovič oslovil olympijských víťazov o návrh termínu po majstrovstvách sveta, ktorý by im 
vyhovoval z hľadiska športovej prípravy. Po stanovení termínu sa rozbehnú ďalšie postupné kroky na 
zabezpečenie campu a účasti žiakov.
NT: 20. 8. 2010 Z.: Galovič, Kus

U 09/2010
Poskytnúť dotáciu z investičných prostriedkov nebude možné, nakoľko mŠ Sr zrušilo prísľub na navýšenie do-
tácie a zväz tak nemá voľné kapitálové zdroje. VV navrhol hľadať pomoc pre klub ŠKP Dolný Kubín z dotácie 
na bežné výdavky formou podpory činnosti klubu vo výške 1 000 eur. Situáciu bude ďalej riešiť vedenie SZKDV 
s ekonomickou komisiou.
NT: 20. 8. 2010 Z.: Cibák, Galovič, Šácha

U 10/2010
Stretnutie prebehlo 20. júla v Čunove v areáli Divoká voda za účasti zástupcov DV (ondriš, Kovaľová), SZKDV 
(Šácha), Danubia Cupu (Potočný, Dojčan) a triatlonu (Varga s asistentom), ktorého záverom po pokojnej a kon-
štruktívnej debate je prijatie kompromisného návrhu úpravy časových harmonogramov a zonácie areálu tak, že 
bude možné usporiadať oba preteky súčasne.
 Z.: Orokocký – splnená

2. InformáCIa o StaVe fInanČnýCh ProStrIeDKoV

Šácha informoval VV o súčasnom stave finančných prostriedkov. Zväz nemá finančné ťažkosti a plynuje kryje 
výdavky podľa rozpočtu. Zväz zároveň očakáva stanovisko mŠ Sr, ktoré by malo zaujať postoj k naplneniu 
zazmluvnených dotácii v druhej polovici roka 2010, nakoľko je stále reálna skutočnosť, že mŠ Sr bude nútené 
znížiť finančné toky do športu z rozhodnutia Vlády Sr. takéto prípadné zníženie, by sa podľa informácii z mŠ Sr 
dotklo už aj zazmluvnených dotácii.

3. rePreZentáCIa Sr

Slalom
VV na základe žiadosti klubu ŠKP Bratislava schválil dodatočnú nomináciu tretej pretekárky, Kristíny nevařilovej, 
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v kategórii C1 ženy pre štart na domácich majstrovstvách európy v Čunove.
 VV schválil

• akcia rD me Čunovo, 9. - 15. 8., 26 účastníkov, 7 684 eur
 VV schválil

Čierny a Kus informovali VV o priebehu mSJ vo foixe.

• akcia rDJ U23 meJ U23 markkleeberg, 29. 7. - 8. 8., 26 účastníkov, 25 134 eur
 VV schválil

• akcia ft+rDJ teen Cup Solkan a tacen, 11. 8. - 22. 8., 19 účastníkov, 9 365 eur
 VV schválil

U 11/2010
Všetci vedúci reprezentačných družstiev a centier talentovanej mládeže spracujú a predložia do najbližšieho 
zasadnutia VV priebežné čerpanie rozpočtu, ktoré bude vyhodnotené a porovnané s evidenciou sekretariátu.
T: 13. 8. 2010 Z.: Orokocký, Kus, Šoška, Cibák,
 Halama, Murcko, Simon, Šácha

U 12/2010
Cibák sa stretne s predstaviteľmi zjazdovej subkomisie a zjedná nápravu v nej tak, aby bola komisia opätovne 
funkčná a plnila si svoje povinnosti.
T: 30. 9. 2010 Z.: Cibák

4. Canoe Slalom S.r.o.

účtovnícka firma kompletne zanalyzovala účtovníctvo za rok 2009. nedostatky boli riešené podaním opravných 
daňových priznaní. firma skončila rok 2009 v zisku a bola odvedená daň.

účtovníctvo roku 2010 je vedené bez problémov a kontakt so spoločnosťou uľahčuje elektronický systém, 
spoločnosť poskytuje CS sro. aj právne poradenstvo a pomáha správne nastaviť zmluvné vzťahy CS sro.

VV schválil zmenu sídla spoločnosti CS sro. na totožné sídlo s účtovnou spoločnosťou - Sartorisova 10, 
821 08 Bratislava, čo umožní komplexnú starostlivosť o administráciu CS sro. na najvyššej úrovni s tým, že 
účtovníci po tomto úkone na seba prevezmú celkovú záruku za správnosť administrácie. Pre zväz to znamená 
minimalizovanie rizika z vedenia obchodnej spoločnosti.
 VV schválil

U 13/2010
Predložiť priebežné čerpanie rozpočtu CS sro na najbližšie zasadnutie VV.
T: 13. 8. 2010 Z.: Galovič

6. ČInnoSť KomISIí

Súťažná komisia
Komisia informovala o úpravách v organizácii pretekov. Spolu so subkomisiou rozhodcov informovala hr a Zhr 
o ich nominácii na jednotlivé preteky, aby sa predišlo nedorozumeniam po zmenách v kalendári.

Subkomisia rozhodcov nominuje rozhodcov na všetky augustové preteky v Čunove, t. j. majstrovstvá európy, 
m-Sr a Pre-World 2011, Danubia Cup.

VV schválil rozpis pretekov m-Sr a Pre-World 2011 v Čunove.
 VV schválil

7. orGanIZáCIa VrCholnýCh PoDUJatí V roKoCh 2010 a 2011

oV eUro 2010 plynulo zabezpečuje organizáciu me v Čunove v náhradnom termíne 13. - 15. augusta 2010. oV 
prijal ústretový krok k priaznivcom vodného slalomu a nebude vyberať vstupné na podujatie.
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následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční v septembri, presný termín bude upresnený.

Zapísal: Ján Šácha

overil: Ivan Cibák




