Zápisnica 10/09
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Bratislava, 18. november 2009

Prítomní		
Program

Cibák, Ižo, Orokocký, Kleberc, Čierny, Galovič, Šácha, Machaj, Dojčan

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. Kanoista roka a rada predsedov
9. Rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák.

1. Kontrola úloh
U 3/2009
Generálny sekretár pripraví zmluvu medzi SZKDV a organizačným výborom SP a zabezpečí jej uzavretie. Galovič
sa postará o účtovné a ekonomické vyriešenie vzniknutej situácie v CS sro.
NT.: ihneď
Z.: Galovič, Šácha, Dojčan
U 7/2009
VV požaduje na webstránke kanoe-slalom.sk zväčšenie loga zväzu a pridanie loga SCA do protiľahlého rohu.
Zároveň aj úpravu prezentácie partnerov v päte stránky tak, aby boli logá partnerov na celú šírku webstránky
a väčšie.
NT.: ihneď
Z.: Šácha
U 17c/2009
Žiadosti o udelenie akreditácií boli podané na MŠ SR. Akreditačná komisia má plánované zasadnutie na koniec
novembra, jej stanovisko k žiadostiam bude okamžite oznámené členom zväzu prostredníctvom emailovej správy zo sekretariátu k predsedom klubov a zverejnením správy na webstránke.
Z.: Kleberc - splnená
U 39/2009
Šéftréner mládeže bol poverený realizáciou koncepcie Future teamu.
Z.: Galovič - splnená
U 40/2009
Reprezentačné súpravy sú na sekretariáte pripravené. Šácha je v kontakte so šéftrénerom zjazdu a dohodne
termín ich vyzdvihnutia podľa možností.
NT.: ihneď
Z.: Šácha
U 41/2009
Zmluva o výpožičke auta je uzavretá.
Z.: Šácha, Cibák - splnená
U 42/2009
Zvolenskí kanoisti svoj záujem po preverení situácie stiahli, nakoľko preklasifikovanie nákladného auta na
osobné spolu s opravou motora by bolo veľmi nákladné a náročné. Následne VV súhlasil s predajom auta Pavlovi
Miťkovi za 1 euro vzhľadom na jeho súčasný nepojazdný stav.
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Šácha bol poverený uzavretím kúpno-predajnej zmluvy a prevodom auta.
NT.: 4. 12. 2009
Z.: Šácha
U 43/2009
List má byť zaslaný na ICF a členské federácie. V liste na úvod bude uvedené, že SCA zasiela návrhy k zlepšeniu
organizácie ICF ranking pretekov písomnou formou, nakoľko SCA nebola oficiálne pozvaná na prebehnuté
stretnutie organizátorov na pôde ICF. Galovič, Kleberc a Orokocký spripomienkujú súčasné návrhy a po zjednotení záverov ich Šácha zapracuje do anglického listu a následne zabezpečí jeho odoslanie.
NT.: ihneď
Z.: Šácha
U 45/2009
Organizácia ICF Coach Symposium v Bratislave beží v prípravnej fáze. Sympózium sa uskutoční v dňoch 26.-29.
november a doteraz je nahlásených 30 účastníkov z celého sveta. Orokocký informoval VV o záujme trénerov
(Martikán, Kus a Minčík) zúčastniť sa sympózia. VV s ich účasťou súhlasil.
Galovič 25.11. zašle Orokockému správu o nabehnutých platbách za akreditácie na CS sro.
Z.: Orokocký, Galovič
U 46/2009
Porovnaním výhodností dvoch alternatív VV súhlasil s ponechaním obrazovky v Čunove na pôvodnom mieste.
Šácha zabezpečí realizáciu predloženého návrhu dodatočnej mechanickej ochrany a uzavretie poistenia tabule.
Orokocký zabezpečí vypratanie lodí z hangáru v Čunove, z ktorého následne bude vytvorený sklad majetku.
Šácha následne urobí inventarizáciu a presunie majetok SZKDV v rámci areálu Divoká voda do jedného skladu.
Z.: Orokocký, Šácha

2. Informácia o stave finančných prostriedkov
Šácha informoval VV ústne o súčasnom stave a písomne predložil aktuálne čerpanie rozpočtu.
Dotácia z SOV bola kompletne poukázaná v zazmluvnenej výške a z MŠ SR očakávame poslednú platbu.

3. REPREZENTÁCIA SR
Zjazd
U 48/2009
Požiadať šéftrénera zjazdu o prípravu správy s hodnotením sezóny a finančným rozborom
Z.: Šácha - splnená
Slalom
U 47/2009
Iniciovať stretnutie so šéftrénerom mládeže ohľadom prediskutovania a usmernenia pred ďalšou sezónou.
Z.: Galovič, Orokocký - splnená
Orokocký predložil koncepciu a rozpočet RD juniorov a do 23 rokov + Future Teamu pripravenú šéftrénerom
Kusom.
U 49/2009
Rozobrať a prehodnotiť koncepciu RDJ a 23 so šéftrénerom mládeže v rámci zväzovej stratégie.
T: ihneď
Z.: Galovič, Orokocký
• Akcia RDJ a 23 + Future Team Skalka, 10. – 15. 1., 28 osôb, nákl. 6 940 €

VV schválil

4. Canoe Slalom s.r.o.
Galovič informoval o aktuálnej situácii v CS sro., najmä o možnostiach vykrytia prekročení niektorých položiek
rozpočtu.

5. Divoká Voda s.r.o.
Orokocký informoval o naďalej prebiehajúcich jednaniach so zástupcami PDSS sro. týkajúcich sa vyjasnenia základných dohôd a modelov spolupráce.
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6. Činnosť Komisií
Súťažná komisia
Ižo informoval o príprave kalendára na rok 2010 a oznámení súčasného organizátora SLP ŽA o nezáujme opätovného usporiadania pretekov.
VV súhlasil s odovzdaním pohárov za SLP pri kanoistovi roka.
VV schválil vyplatenie dotácie 250 € organizátorom jubilejného košického vodáckeho maratónu.
VV schválil
VV schválil uhradenie doplatku za rozhodcov, odmenu za korektúry spravodaja 600 €, odmenu za spracovanie
rebríčkov 300 € a zaslanie odmeny na kluby za SLPž.
VV schválil
VV poveril súťažnú komisiu v spolupráci so subkomisiou rozhodcov o nominovanie rozhodcu na cenu rozhodca
roka, ktorá bude udelená počas kanoistu roka.
Komisia mládeže a vzdelávania
Na zasadnutí VV bola prednesená správa o činnosti CTM v Bratislave trénerom Mariánom Potočným.
Menovaný nepredložil požadovanú koncepciu činnosti na rok 2010, nakoľko nemá ďalej záujem pokračovať vo
funkcii trénera CTM v Bratislave v rámci schválenej zväzovej koncepcie.
VV sa s menovaným dohodol na formálnom ukončení činnosti k 31. 10. 2009 a zaviazal ho okamžitým zúčtovaním nákladov CTM BA počas jeho vedenia. Ďalším vedením CTM BA VV poveril Juraja Halamu.
Prerokovanie novej koncepcie činnosti CTM BA VV odročil na ďalšie zasadnutie, kde budú prerokované koncepcie všetkých CTM.

7. Organizácia vrcholných podujatí v rokoch 2010 a 2011
VV žiada subkomisiu rozhodcov o návrh hlavného rozhodcu ME 2010 v Čunove.
Galovič predstavil návrh zloženia organizačného výboru ME.
OV ME - reprezentatívna zložka:
minister školstva SR, prezident SCA, zástupca gen. partnera
OV ME - výkonná zložka:
Richard Galovič
predseda OV
Róbert Kleberc
kapitola technického zabezpečenia
Róbert Orokocký
kapitola areálu Divoká voda
Ján Šácha
kapitola marketingu a komunikácie
Zorka Hujsová
tajomník OV
+
sekretariát SZKDV
OV pre potreby kvalitného zabezpečenia bude rozšírený o ďalších ľudí podľa konkrétnych potrieb. (očakávaný
počet členov OV ME 8-12)
VV schválil
VV zaviazal predsedu OV zvolaním prvého zasadnutia OV a vyriešením prvých úloh: príprava rozpočtu a modelu
financovania, príprava komplexnej riadiacej schémy, príprava základných propozícii a ich odkomunikovanie.

8. kanoista roka a Rada predsedov
Kanoista roka
Uskutoční sa 5. 12. v Hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši o 18:00.
U 50/2009
Pripraviť a rozposlať pozvánky na kanoistu roka.
T: ihneď

Z.: Galovič, Šácha

Rada predsedov
Uskutoční sa 5. 12. v Liptovskom Mikuláši o 12:00.
Program: 1. Otvorenie, 2. Informácia prezidenta SZKDV, 3. Informácia predsedov komisií, 4. Informácia o priebežnom stave hospodárenia, 5. Informácia predsedu kontrolnej komisie, 6. Kalendár súťaží 2010 a Spravodaj
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2010, 7. Príprava Valného zhromaždenia SZKDV 2010, 8 Rôzne.
U 51/2009
Pripraviť a rozposlať pozvánky na radu predsedov klubov.
T: ihneď

Z.: Cibák, Šácha

8. Rôzne
VV pridelil kajakársky trenažér Dansprint do klubu KTK Liptovský Mikuláš.
Šácha informoval o nadspotrebe mikrobusu počas RD akcie Slovenian Open.
U 52/2009
Požiadať vodiča Ontka o vysvetlenie.
T: ihneď
Z.: Šácha
Dojčan predložil písomné stanovisko k žiadosti o doriešenie od Nemeckej kanoistickej federácie ohľadom poškodenej techniky počas SP v Čunove. VV s uvedenými skutočnostiam súhlasil.
U 53/2009
Preložiť a odoslať odpoveď na žiadosť Nemeckej kanoistickej federácie.
T: ihneď
Z.: Šácha
U 54/2009
Požiadať MŠ SR a SOV o súhlasné stanovisko k organizácii MSJ 2014 v Liptovskom Mikuláši.
T: 4. 12. 2009
Z.: Šácha
Následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční 5. 12. 2009 v Liptovskom Mikuláši.
Zapísal: Ján Šácha
Overil: Ivan Cibák
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