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Zápisnica 3/09
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Liptovský Mikuláš, 20. marec 2009

Prítomní  Cibák, Galovič, Ižo, machaj, Čierny, Škantár

oSPraVeDlnení  Kleberc, orokocký

ProGram 1.  Kontrola úloh
 2.  Informácia o stave finančných prostriedkov
 3.  reprezentácia Sr
 4.  Projekty 2009 
 5.  Zloženie komisií a návrh ich činnosti
 6.  Canoe Slalom sro. – zhodnotenie činnosti
 7.  Príprava Valného zhromaždenia SZKDV
 8.  rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák. 

1. Kontrola úloh

U 1/2009
Výkonný výbor poveril štatutárneho zástupcu – Ivana Cibáka, aby s J. Dojčanom prerokoval v súvislosti s ukonče-
ním jeho pôsobenia ako generálneho sekretára SZKDV všetky pracovno–právne otázky. 
 Z.: I. Cibák – splnená

U 2/2009
Pripraviť návrh novej štruktúry sekretariátu SZKDV. 
T.: do NT 11. 3. 2009 Z.: I. Cibák
V súčasnej ekonomickej situácii s veľkou dynamikou negatívnych zmien pre najbližšie obdobie je realizácia tejto 
úlohy zameraná predovšetkým na dosiahnutie úspor v prevádzke sekretariátu, čo by sa malo premietnuť v prija-
tom rozpočte pre rok 2009. 
 Úloha v pôvodnom znení sa ruší. 

U 3/2009
Zlúčenie U 341/08, 342/08 a 358/08 – V súvislosti s realizáciou týchto úloh predložiť návrh koncepcie organizova-
nia vrcholných podujatí v Sr a návrh zmluvy. 
NT.: 28. 2. 2009 Z.: Galovič, Cibák – splnená
Čiastočne, prebehlo rokovanie s potencionálnymi organizátormi o podmienkach, potrebné uzavrieť zmluvy 
medzi SZKDV a organizátorom. návrh zmluvy bude predložený organizátorom po schválení konkrétnych finanč-
ných čiastok podpory významných podujatí ministerstvom školstva Sr. 
T.: 10. 4. 2009 Z.: Galovič

U 4/2009
Zabezpečiť od začiatku spustenie tratí v Čunove kombináciu 1–2–1 až do pretekov SlP 16. –17. 5. 09 a následne 
na preteky Svetového pohára. 
T.: 25. 2. 2009 Z.: Dojčan – nesplnená. 

U 7/2009
VV schválil zadanie zhotovenia webového portálu SZKDV s integrovanými podstránkami: elektronického orIS 
prihlasovania na preteky, online rebríčkov, reprezentačného družstva seniorov, Future teamu a projektu hľadá-
me olympijských víťazov firme WebCom, s. r. o s využitím už vyvinutého systému ktorý bol použivaný spoločnos-
ťou Canoe Slalom marketing pri projekte World Series. 
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Za napĺňanie webportálu kanoe–slalom.sk bude zodpovedný sekretár zväzu v spolupráci s predsedom komisie 
mládeže a predsedom komisie klubov. 
NT.: 15. 5. 2009 Z.: Galovič, Šácha

U 8/2009
Zistiť u distribútora časomiery predbežné náklady na opravu časomiery racetime a predložiť návrh riešenia situ-
ácie. 
T.: 9. 2. 2009 Z.: Ižo – v plnení
Cena bude známa po revízii zariadenia
 Úloha v sledovaní

U 9/2009
Požiadať mŠSr v súvislosti s projektom podpory vybraných športovcov o výnimky pre Stacherovú, mráza a Cibá-
ka a riešiť doplatok pre Potočného. 
T.: s projektmi Z.: Dojčan, Orokocký – splnená

nové úlohy
U 11/2009
Zaslať na SoV návrhy do komisii podľa schválenia VV. 
T.: ihneď Z.: Dojčan – splnená

U 12/2009
Spracovať návrh na ostatné ocenenia SoV a predložiť na SoV. 
T.: 6. 3. 2009 Z.: Čierny – splnená

2. InFormáCIa o StaVe FInanČnýCh ProStrIeDKoV

Informoval ústne prezident zväzu na základe podkladov ekonómky. Finančné prostriedky z mŠ na rok 2009 
zatiaľ nie sú známe. akcie sú vykryté z poukázanej zálohy. 
VV požiada VZ o dodatočné predloženie rozpočtu na rok 2009, nakoľko nie sú známe žiadne údaje o financiách 
z mŠ Sr. 

U 13/2009
Zaslať finančné prostriedky na oddiely a kluby podľa rozdeľovníka. 
T.: 31. 3. 2009 Z.: Dojčan, Cibák – splnená

3. rePreZentáCIa Sr 

Zjazd
Koncepcia zjazdu nebola prerokovaná z dôvodu nepredloženia materiálu. 
 VV neprerokoval

Zmena akcie – Chorvátsko za Žilinu podľa predloženého materiálu
 VV schválil

Vt – zjazd 25. –27. 3. 2009 Žilina a 3. – 5. 4. 2009 CZ podľa predloženého materiálu
 VV schválil

Slalom 
orokocký – preukaz medzinárodného rozhodcu (skúška pri me v nottinghame)

Galovič – letecká preprava športovcov do Grécka, Vt – juniori z dôvodu menších nákladov ako mikrobusy bola 
schválená. 
 VV schválil 

4. ProJeKty 2009 

GS predložil návrh projektov 2009 na základe podkladov všetkých zainteresovaných osôb i predchádzajúcich 
úloh. Projekty významných podujatí VV upravil a zreálnil podľa významu jednotlivých podujatí, požiadavky. na 
prierezové činnosti podľa vedúceho rD – zrušil a po úprave ostatné
 VV schválil
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U 14/2009
Zaslať všetky projekty 2009 s doplnkami a požadovanými dokladmi na mŠ Sr
T.: do 15. 2. 2009 Z.: GS – splnená 

5. ZloŽenIe KomISIí a náVrh ICh ČInnoStI

Komisia vrcholového športu
Zloženie: orokocký, Galovič, Šoška J. a doplnený Kus Zdeno. 
 VV schválil
Predložiť činnosť komisie
T.: 15. 4. 2009 Z.: Orokocký

U 15/2009
Zabezpečiť kontrolu slovenských a prekladu medzinárodných pravidiel
T.: 11. 3. 2009  Z.: Ižo – splnená
 
Stavitelia tratí pre jednotlivé preteky (mSr, SlP) je potrebné doplniť.

U 16/2009
Predložiť návrh staviteľov tratí pre preteky SlP a mSr všetkých kategórií.
T.: ihneď Z. Orokocký – splnená

U 17/2009
Dopracovať Smernice o Ctm a predložiť koncepciu činnosti komisie v časti Vzdelávanie.
NT.: 20. 4. 2009 Z.: Kleberc

6. Canoe Slalom Sro. – ZhoDnotenIe ČInnoStI

Správu o činnosti a hospodárení predniesol p. Galovič, ktorá bude predložená na VZ a zároveň požiadal o vyko-
nanie auditu v CS sro.

7. PríPraVa Valného ZhromaŽDenIa SZKDV

VZ je pripravené, materiály boli rozposlané včas. Vedením schôdze bol poverený I. Cibák. 
Pracovné komisie: návrh VV mandátová machaj P., návrhová Čierny I., volebná Ižo I. 

U 18/2009
Zaslať upravené materiály oddielom a klubom s pozvánkou na Valné Zhromaždenie a kandidátkou na člena 
Kontrolnej komisie zväzu. 
T.: 25. 2. 2009 Z.: GS – splnená

8. rôZne

Predseda subkomisie rozhodcov – námietky k zmenám hr (61. mtS, meJ a SP) výkonným výborom – stanovisko 
VV zašle prezident zväzu – rozhodnutia VV platia.

Stretnutie zástupcov zväzu s PDSS 26. 2. a 4. 3. 2009 uzávierka roka a činnosť na rok 2009

Stretnutie zástupcov zväzu s klubmi región – Ba 12. 3. 2009 (mládež, CoP, významné športové podujatia a využí-
vanie Čunova)

Spravodaj 2009 – schválená cena 3,50 €
 
U 19/2009
Predložiť všetky materiály pre spracovanie Spravodaja 2009 na sekretariát.
T.: 20. 2. 2009 Z.: Ižo – splnená

následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční 22. 4. 2009 v Bratislave. 

Zapísal: Ivan Cibák


