Zápisnica 11/09
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Liptovský Mikuláš, 5. december 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
Zmluva medzi SZKDV a organizačným výborom SP bola uzavretá. Galovič situáciu v CS sro vyriešil.
Z.: Galovič, Šácha, Dojčan - splnená
U 7/2009
Zmeny na webstránke boli zapracované.
Z.: Šácha - splnená
U 40/2009
Po dohode so šéftrénerom zjazdu reprezentačné súpravy ostanú uskladnené na sekretariáte do prvej akcie.
Z.: Šácha - splnená
U 42/2009
Uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu a previesť auto pred koncom roka.
NT.: ihneď

Z.: Šácha

U 43/2009
Počas sympózia trénerov boli jednotlivé témy načrtnuté a prediskutované s predstaviteľmi ICF a prítomných
federácii. Šácha ich sformuluje do podoby listu a pošle ICF na posilnenie a pripomenutie našich argumentov.
NT.: ihneď
Z.: Šácha
U 45/2009
ICF Coach Symposium prebehlo úspešne. O jeho priebehu zväz informoval prostredníctvom webstránky.
Z.: Orokocký, Galovič - splnená
U 46a/2009
Mechanická ochrana tabule zo zadnej strany bola namontovaná.
Z.: Šácha - splnená
U 46b/2009
Šácha pripravil porovnanie návrhov poistenia, VV ich prerokovanie odložil na ďalšie zasadnutie. Po schválení
jedného z návrhov Šácha zabezpečí uzavretie zmluvy s poisťovňou.
T.: ihneď po schválení
Z.: Šácha
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U 46c/2009
Orokocký zabezpečí uvoľnenie hangára v Čunove, z ktorého bude vytvorený zväzový sklad majetku.
Šácha doň presunie majetok SZKDV v rámci areálu Divoká voda a zároveň ho zinventarizuje.
NT.: ihneď
Z.: Orokocký, Šácha
U 50/2009
Pripraviť a rozposlať pozvánky na kanoistu roka.
Z.: Galovič, Šácha - splnená
U 51/2009
Pripraviť a rozposlať pozvánky na radu predsedov klubov.
Z.: Cibák, Šácha - splnená
U 52/2009
Ontko vzniknutú situáciu okomentoval, že celková priemerná spotreba je na úrovni štandardnej nadspotreby
mikrobusu a chyba vznikla nesprávnym rozpisom kilometrov.
VV poveril Šáchu inštruovaním vodičov o nutnosti odovzdávania vozidla z akcie na akciu prostredníctvom preberacieho protokolu a zistením možnosti overenia jeho reálnej spotreby a úpravu uvedeného údaju v technickom preukaze.
T: 30. 1. 2010
Z.: Šácha
U 53/2009
Preložiť a odoslať odpoveď na žiadosť Nemeckej kanoistickej federácie.
T: ihneď
Z.: Šácha - splnená
U 54/2009
Žiadosť bola pozdržaná po informácií z ICF, ktorá plánuje preložiť plánovaný termín MSJ z 2014 na 2013. Okamžite po overení schválenia resp. neschválenia tohto návrhu radou predsedov ICF, zo zväzu odíde žiadosť na MŠ
SR a SOV o súhlasné stanovisko k organizácii MSJ v príslušnom roku v Liptovskom Mikuláši.
NT: ihneď
Z.: Šácha

2. Informácia o stave finančných prostriedkov
Šácha informoval VV ústne o súčasnom stave a písomne predložil aktuálne čerpanie rozpočtu.

3. REPREZENTÁCIA SR
U 49/2009
Galovič a Orokocký sú v kontakte so šéftrénerom mládeže a spoločne pripravujú koncepciu RDJ a 23 v rámci
zväzovej stratégie. Do konca roka zabezpečia finančné nastavenie a predbežný plán akcií.
NT: ihneď
Z.: Galovič, Orokocký

5. Divoká Voda s.r.o.
Orokocký informoval o naďalej prebiehajúcich jednaniach so zástupcami PDSS sro. týkajúcich sa vyjasnenia základných dohôd a modelov spolupráce, ktorých cieľom je vytvoriť optimálne podmienky pre trénovanie a organizáciu vrcholných podujatí.

6. Činnosť Komisií
Súťažná komisia
Ižo informoval o príprave kalendára na rok 2010.
Ižo požiadal VV o schválenie nákupu notebooku (ako neinvestičný majetok) z rozpočtu komisie.
VV schválil
Komisia mládeže a vzdelávania
Kleberc podal svoju abdikáciu z funkcie predsedu komisie pre veľký nárast pracovných povinností. VV ubezpečil,
že ostane naďalej aktívnym členom OV ME a MS.
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U 55/2009
Pripraviť návrh pre VV o kooptovaní nového člena na funkciu predsedu komisie mládeže a vzdelávania, ktorého prvou úlohou bude nadviazanie úzkeho kontaktu s predstaviteľmi klubov a doriešenie aplikovania zväzovej
koncepcie prípravy mládeže.
T: 29. 12. 2009
Z.: Cibák
VV z tohto dôvodu odložil prerokovanie plánov CTM. Materiálmi sa plánuje zaoberať už s novým predsedom
komisie.
Šácha informoval VV o schválenej akreditácii akreditačnou komisiou. Zatiaľ čakáme na doručenie oficiálnej
odpovede.

7. Organizácia vrcholných podujatí v rokoch 2010 a 2011
Galovič informoval VV o priebehu príprav rozpočtu a modelu financovania, komplexnej riadiacej schémy a príprave základných propozícií.

Následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční 29. 12. 2009 v Bratislave.
Zapísal: Ján Šácha
Overil: Ivan Cibák
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