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Zápisnica 8/09
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Liptovský Mikuláš, 23. septembra 2009

Prítomní  Cibák, Ižo, machaj, orokocký, Kleberc, Čierny, Stanovský, Šácha

oSPraVeDlnený  Galovič, Dojčan

ProGram 1.  Kontrola úloh
 2.  Informácia o stave finančných prostriedkov
 3.  reprezentácia Sr
 4.  Canoe Slalom sro.
 5. Divoká voda sro.
 6.  Činnost komisiíi
 7. Správa a vyhodnotenie vrcholných podujatí (SP, me juniorov, Slovak open)
 8. organizácia vrcholných podujatí v rokoch 2010 a 2011
 9.  rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák. 

1. Kontrola úloh

U 3/2009
Zmluvy boli podpísané s organizačnými výbormi me juniorov a do 23 rokov a Slovak open, s organizačným vý-
borom Svetového poháru je naďalej v procese. Je potrebné zabezpečiť jej uzatvorenie.
T.: 30. 9. 2009 – úloha trvá Z.: Galovič

U 7/2009
Šácha pripraví projekt s analýzou výhodnosti cesty úplne novej webstránky alebo prerobenie ponúkanej stránky 
Pro Series. Zároveň predloží VV stromovú štruktúru na pripomienkovanie.
NT.: ihneď Z.: Šácha

U 17c/2009
Projektová žiadosť je blízko uzavretia. Kleberc ešte prejednáva možnú spoluprácu s FtVŠ pri školeniach tréne-
rov a rozhodcov, lektorov a garantov má už zabezpečených. akreditačná komisia plánuje svoje zasadnutie na 
koniec októbra.
NT: ihneď Z.: Kleberc

U 35/2009
Cibák prejednal so zástupcami žilinských klubov možné dočasné riešenie pre tento rok, nakoľko sa nepodarilo 
nájsť vhodného profesionálneho trénera Ctm, bude trénovanie zabezpečené dvoma úväzkovými trénermi.
od budúceho roka VV naďalej trvá na zabezpečení profesionálnym trénerom.

 Z.: Cibák - splnená

U 39/2009
Pre neúčasť Galoviča sa prerokovanie koncepcie Future teamu odkladá na nasledujúce zasadnutie VV.

U 42/2009
Zabezpečiť všetky potrebné úkony na odhlásenie vozidla VW lt z evidencie.
T.: 30. 9. 2009 – úloha trvá Z: Šácha
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2. InFormáCIa o StaVe FInanČnýCh ProStrIeDKoV

Informácia o aktuálnom stave financií bola predložené písomne a doplnená ústne generálnym sekretárom. Zväz 
funguje zo zazmluvnených finančných zdrojov z mŠ Sr a SoV, v plnej miere vykrýva plynulý chod akcií a činnosť 
reprezentačných družstiev.

3. rePreZentáCIa Sr 

Zjazd
reprezentačná akcia na Svetový pohár v tasmánii bola zrušená, zjazdová subkomisia pripravila alternatívnu 
akciu zameranú na prípravu na vode, kde sa uskutočnia budúcoročné majstrovstvá sveta.
VV schválil na túto akciu dotáciu 3 000 €
 VV schválil 

U 40/2009
reprezentačné súpravy boli dodané do spoločnosti zabezpečujúcej vyšitie štátneho znaku. Šácha ich vyzdvihne 
po ukončení výroby a dá avízo zjazdovej reprezentácii.
T.: 30. 9. 2009 – úloha trvá Z: Šácha

Slalom
Šácha informoval o schválení pokračovania projektu hľadáme oh víťazov v nadácii SPP. Pre uzavretie zmluvy 
a obdržanie finančnej dotácie je potrebné ukončiť a zdokladovať prebiehajúci ročník projektu. Prípravy uzavre-

tia už boli začaté a naďalej prebiehajú.

4. Canoe Slalom S.r.o.

Galovič cez videokonferenciu predložil priebežnú správu o činnosti CS sro.

U 41/2009
Pripraviť zmluvu o prenájme motorového vozidla medzi CS sro a SZKDV
T.: 30. 9. 2009 – úloha trvá Z: Šácha, Cibák

5. DIVoKá VoDa S.r.o.

orokocký informoval o pokračovaní v komunikácii s PDSS sro, sme v štádiu uzatvárania dohody o modeli vzá-
jomnej spolupráce.

6. ČInnoSť KomISIí

Komisia súťaží
Komisia predložila návrh, že po sezóne spracuje závery zo správ delegátov SZKDV pri pretekoch. Cieľom je zlep-
šenie činnosti v ďalších sezónach.
 VV zobral na vedomie

Komisia navrhla navýšiť dotáciu pretekov Slovenského pohára v Žiline o 200 € z rozpočtu komisie pre dodatočné 
zaradenie mSr družstiev do programu pretekov.
 VV zobral na vedomie

7. SPráVa a VyhoDnotenIe VrCholnýCh PoDuJatí (SP, me JunIoroV, SloVaK oPen)

Svetový pohár
Z dôvodu neúčasti Dojčana vyhodnotenie neprebehlo.

ME Juniorov a do 23 rokov
Cibák predniesol vyhodnotenie ústne.

Slovak Open
Galovič predložil správu písomne.
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8. orGanIZáCIa VrCholnýCh PoDuJatí V roKoCh 2010 a 2011

na pondelok 28. septembra bude zvolané stretnutie členov VV s predsedom oV Svetového pohára. Predmetom 

stretnutia je rokovanie o záujme organizovať a plánoch pre budúcoročné me.

9. rôZne

Sťažnosť účastníkov pretekov Young Danubia a Danubia Cup 2009
Predmetom sťažnosti je postup organizátorov zazmluvneného raftingu pre zväzového partnera SlSP, ktorí bol 
uskutočnený deň pred pretekmi počas poobedia, čím znemožnil trénovať účastníkom.

VV považuje sťažnosť za oprávnenú a požaduje, aby sa nabudúce predchádzalo takejto situácii v prípade, že 
musí dôjsť ku kolidácii termínov, prebehol dialóg medzi organizátorom raftingu a usporiadateľom pretekov 
dostatočne včas a hľadalo sa riešenie, ako zmierniť negatívne dopady. Zároveň VV upozorňuje na dôležitosť 
zlepšenia komunikácie medzi usporiadateľom pretekov a ohlásenými účastníkmi, aby tí mali správne informácie 
včas a mohli im prispôsobiť svoj program.

U 43/2009
Pripraviť list z SCa na ICF s pripomienkami a postrehmi organizátorov pretekov ICF ranking series.
T.: 16. 10. 2009 Z: Šácha

U 44/2009
oznámiť eCa schválený termín najbližších me v Čunove na 4.-5. júna 2010.
T.: ihneď Z: Šácha

U 45/2009
Zorganizovať ICF Coach Symposium v Bratislave. Dôkladne informovať a komunikovať s ICF a federáciami.
T.: priebežne Z: Galovič, Orokocký

U 46/2009
Doriešiť prezimovanie svetelnej obrazovky v Čunove mimo sezóny a nájsť riešenie trvalej réžie na tribúne v Ču-
nove. hľadať finančné zdroje na dôkladné zabezpečenie réžie.
T.: priebežne Z: Galovič, Orokocký, Šácha

Zapísal: Ján Šácha

overil: Ivan Cibák


