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Zápisnica 4/09
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Bratislava, 22. apríl 2009

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

PROGRAM 1.  Kontrola úloh
 2.  Informácia o stave fi nančných prostriedkov
 3.  Reprezentácia SR
 4.  Canoe Slalom sro. 
 5.  Rozpočet
 6.  Činnost komisiíi
 7.  Rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák. 

1. KONTROLA ÚLOH

U 3/2009
Návrh zmluvy medzi SZKDV a organizátorom podujatia je pripravený. Bude predložený organizátorom po 
schválení konkrétnych fi nančných čiastok podpory významných podujatí Ministerstvom školstva SR.
T.: 15. 5. 2009 Z.: Galovič, Cibák

U 7/2009
Galovič informoval o postupe prác na portáli SZKDV. Do konca mája predloží VV grafi cký návrh a základný roz-
počet realizácie tejto úlohy.
NT.: 31. 5. 2009 Z.: Galovič, Šácha

U 8/2009
VV schválil opravu časomiery Racetime a jej doplnenie o ďalšie technické vybavenie po úprave predloženého 
návrhu, v ktorom sa odkladá nákup nového enkódera.
 VV po úprave schválil

U 9/2009
Nové znenie úlohy: požiadať SOV o zaradenie Stacherovej a Cibáka do tretej skupiny podpory vybraných špor-
tovcov.
T.: 15. 5. 2009 Z.: Galovič, Cibák

U 17a/2009
Predpokladaná účinnosť novej koncepcie CTM je od 1. 7. 2009. Dovtedy musia byť koncipované a zverejnené 
základné pravidlá fungovania nového systému, aby sa subjekty, ktorých sa táto úprava týka, mohli včas prispô-
sobiť. Preto je potrebné opätovne zaslať návrh smerníc o CTM klubom a do najbližšieho VV zhrnúť ich pripo-
mienky. 
NT.: 15. 5. 2009 Z.: Kleberc

U 17b/2009
Predložiť koncepciu činnosti komisie v časti Vzdelávanie trénerov a rozhodcov.
NT.: 15. 5. 2009 Z.: Kleberc

U 17c/2009
Podať na MŠ SR žiadosť o znovu získanie akreditácie pre vzdelávacie subjekty zväzu.
T.: do termínu MŠ SR Z.: Kleberc
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NOVÁ ÚLOHA
U 20/2009
Informovať sa o podrobnostiach a technickej podpore systému prihlasovania a výsledkov ICF. Preveriť možnosť 
získania licencie systému aj na slovenské preteky.
T.: 5. 5. 2009 Z.: Šácha

2. INFORMÁCIA O STAVE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Informácia o aktuálnom stave fi nancií bola predložené písomne. Zväz funguje zo záloh z MŠ SR a SOV, v plnej 
miere vykrýva plynulý chod akcií a činnosť reprezentačných družstiev. Informáciu ústne doplnil predseda ekono-
mickej komisie, ktorý informoval o predpoklade, že dotácia na činnosť a reprezentáciu z MŠ SR bude na úrovni 
predchádzajúceho roka, pričom je podaná požiadavka na zvýšenie dotácie na mládež. Dotácie na podporu 
významných podujatí a investície ešte neboli prerokovávané na MŠ SR, preto naďalej čakáme na stanoviská.

3. REPREZENTÁCIA SR 

Zjazd
VV vzal na vedomie informáciu vedúceho RD zjazd o úspechoch a správnom smerovaní RD zjazd.

• Sústredenie Podbanské, 1. – 5. 5., 25 osôb, nákl. 3.800 Eur
 VV schválil 

U 21/2009
Napísať a zaslať list s podporným stanoviskom SZKDV na DUKLU BB ohľadom zaradenia Matúša Kunharta ako 
inštruktora športu vzhľadom na jeho výsledky.
T.: 30. 4. 2009 Z.: Šácha

Slalom 
VV nominoval prvých 6 aktívnych lodí z minuloročnej seniorskej nominácie do bodovania ICF na preteky MTS. 
Pozn.: Podľa pravidiel ICF môže na rankingových pretekoch bodovať len dopredu určených 6 lodí v kategórii.

• Akcia RDJ RD23 LM 2, 27. 4. – 2. 5., 31 osôb, nákl. 6.077 Eur
 VV schválil 

• Akcia RDJ RD23 LM 3, 25. – 30. 5., 28 osôb, nákl. 5.416 Eur
 VV schválil

• Akcia RDJ FOIX, 7. – 14. 6., VV schválil akciu v zložení 2 RT + 7 pretekárov (akcia je len pre potencionálnych 
členov RDJ 2010, mená budú upresnené po nominácii do RDJ 2009).
 VV po úprave schválil
 
 Akcia RDJ RD23 Praha, VV sa ňou bude zaoberať na najbližšom zasadnutí.
 VV odložil
 
• RD ME Nottingham, 21. 5. – 1. 6., 24 osôb, nákl. 30 907 Eur
 VV schválil

VV ďalej súhlasil s pripojením prezidenta Ivana Cibáka k výprave na ME a zároveň predbežne súhlasil s účasťou 
Tibora Sýkoru ako predstaviteľa organizačného výboru nasledujúcich ME, ktoré budeme hostiť v Čunove.

VV schválil trať 2–1 na tohtoročné nominačné preteky v Čunove.
 VV schválil

4. CANOE SLALOM S.R.O.

U 22/2009
Uhradiť všetky pohľadávky CS sro. voči tretím stranám.
T: ihneď Z: Dojčan, Galovič
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U 23/2009
Menovať Ivana Cibáka za nového konateľa CS sro.
T: ihneď Z: Cibák, Galovič
Predseda ekonomickej komisie informoval o právnej analýze, ktorá tento stav odobrila, ak nedochádza k stretu 
záujmov zriaďovateľa a spoločnosti. VV súhlasil s jeho konateľstvom, nakoľko činnosti spomínaných subjektov sa 
vzájomne neprekrývajú. Predseda kontrolnej komisie nemal námietky ohľadom prípadného rozporu so stanova-
mi SZKDV.

U 24/2009
Pre potreby ukončenia disponibilných práv Jána Dojčana k bankovým účtom CS sro. sekretár vypracuje doku-
ment, ktorý informuje banku o zmene konateľstva spoločnosti.
T: ihneď Z: Šácha

5. ROZPOČET

U 25/2009
Pripraviť hrubý štruktúrovaný rozpočet po informácii z MŠ SR.
T: 30. 4. 2009 Z: Cibák, Galovič, Šácha

6. ČINNOSŤ KOMISIÍ

Ekonomická komisia
EK požiadala kontrolnú komisiu o častejšie vykonávanie ekonomickej kontroly, minimálne polročne.
Predseda KK informoval, že komisia má v pláne štvrťročné kontroly, s cieľom byť čo najviac nápomocný pri od-
straňovaní nedostatkov a ich predchádzaniu, nie iba spätne konštatovať skutkové stavy.

Komisia súťaží
VV prijal na vedomie predložený návrh nominácie rozhodcov na preteky MTS, Slávia UK Cup, 2. svetový pohár 
v Čunove a MEJ+ME23 v LM, ktorý bol vypracovaný subkomisiou rozhodcov.

U 26/2009
Zaistiť opravu stopiek Seiko, výmena vnútorných batérii, v autorizovanom servise.
T: 15. 5. 2009 Z: Šácha

Komisia vrcholového športu
Predseda komisie informoval VV o nepriaznivom stave zväzového vozidla VW Crafter, ktoré je momentálne vyu-
žívané na iné účely ako bolo plánované.
VV trvá na riadnom dodržiavaní schválenej smernice o používaní vozidiel zväzu a súhlasil, že má byť využívane 
v súlade s povôdným zámerom, t.j. ako podporné vozidlo realizačného tímu RD.

U 27/2009
Zaistiť opravu závad a prípravu vozidla VW Crafter na reprezentačnú akciu RD slalom – ME Nottingham.
T: 15. 5. 2009 Z: Šácha

Predseda komisie ďalej podal sťažnosť na tréningové podmienky v areáli Divoká voda v Čunove spolu s priprave-
ným projektom revitalizácie areálu. VV sa ním bude ďalej zaoberať po ujasnení výšky investičných dotácii z MŠ 
SR a ujasnení právneho stavu v spoločnosti Divoká voda sro.

U 28/2009
Nájsť právneho zástupcu, ktorý vykoná riadnu analýzu právneho stavu vo veci prevádzky areálu DV v Čunove.
T: 10. 5. 2009 Z: Galovič

VV v snahe zefektívniť presadzovanie svojich záujmov v prevádzke a smerovaní areálu DV v Čunove sa rozhodol, 
že je potrebné zvoliť zástupcu, ktorý bude mať mandát konať v tejto veci. VV na svojom najbližšom zasadnutí 
zhodnotí projekty p. Orokockého a p. Dojčana, ktoré majú byť spracované do 10. 5. 2009 a na ich základe roz-
hodne o menovaní zástupcu zväzu.

U 29/2009
Zvolať zasadnutie správnej rady spoločnosti Divoká voda sro. po výsledkoch právnej analýzy.
T: ihneď po splnení U 28/2009 Z: Novomenovaný zástupca zväzu
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6. RÔZNE

Prezident zväzu zhodnotil priebeh a organizáciu ostatného Valného zhromaždenia za úspešné. Z VZ je priprave-
ná a rozposlaná zápisnica spolu s uzneseniami.

Galovič informoval o postupe prác vo veci inštalácie svetelnej tabule v Čunove. Tabuľa je dočasne uskladnená 
v priestoroch NTC. Osadenie tabule si podľa stanoviska statika vyžaduje stavebné posilnenie stĺpov, pracuje sa 
na  zadaní stavebnej fi rme. VV odsúhlasil navýšenie rozpočtu realizácie o nutné práce pre zapracovanie záverov 
statika. Tieto fi nančné prostriedky budú dočasne kryté zo zdrojov CS sro.

Galovič ďalej informoval VV o ponukách spoločností Ford a Nissan ohľadom auta pre generálneho sekretára. VV 
odsúhlasil model zakúpenia vozidla cez CS sro. a jeho následného prenajatia zväzu.

VV sa vyjadril k požiadavke členov Top Tímov, ktorí nemajú odsúhlasené nákupy lodí, že nemá možnosti ako 
využiť svoje prostriedky na ich zabezpečenie, nakoľko prostriedky reprezentácie sú účelovo viazané.

Manažér reprezentácie navrhuje preplatiť letenku R. Orokockého na trase AUS – SVK. VV túto požiadavku pre-
rokuje po ujasnení rozpočtu.

U 30/2009
Vystaviť kreditnú kartu pre vedúceho RDJ a RD23 Z. Kůsa.
T: 15. 5. 2009 Z: Šácha

U 31/2009
Pripraviť ťarchu hmotnej zodpovednosti za kreditné karty a zverený majetok.
T: 15. 5. 2009 Z: Šácha

Dojčan informoval o príprave svetového pohára v Bratislave. Termíny ICF si organizačný výbor stráži a budú 
dodržané.

VV schválil úpravu pravidiel ohľadom štartovného na pretekoch žiackeho pohára a MSR žiakov v zmysle: štar-
tovné sa bude platiť raz za každého pretekára aj v prípade, že bude štartovať vo viacerých kategóriách.

U 32/2009
Obdržali sme ponuku na spoluprácu v oblasti vzdelávania trénerov z Fakulty športu Prešovskej univerzity. Komi-
sia vzdelávania ponuku prehodnotí a navrhne ďalší postup.
T: 15. 5. 2009 Z: Kleberc

VV odsúhlasil presun slalomovej lode C2 Škantárovcov pre Danko-Matejka.

U 33/2009
Pripraviť návrh na prerozdelenie pravidiel z ICF.
T: 15. 5. 2009 Z: Šácha

U 34/2009
Komunikovať s ICF ohľadom nenominácie slovenských rozhodcov a obmedzenému počtu štartujúcich na MTS.
T: ihneď Z: Šácha

Následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční 18. 5. 2009 v Bratislave. 

Zapísal: Ján Šácha

Overil: Ivan Cibák


