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Zápisnica
Zasadnutie Valného zhromaždenia SZKDV
Liptovský Mikuláš, 21. marec 2009

Prítomní Podľa prezenčnej listiny.

Program 1. otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia
 2. Schválenie programu Valného zhromaždenia
 3. Schválenie rokovacieho poriadku
 4. Schválenie pracovných komisií – mandátová, volebná, návrhová
 5. Informácia prezidenta o činnosti zväzu za obdobie od ostatného VZ
 6. Správa o hospodárení zväzu za rok 2008
 7. Správa o činnosti a hospodárení Canoe Slalom s.r.o. za rok 2008
 8. Správa Kontrolnej komisie za rok 2008
 9. Plán činnosti na rok 2009
 10. návrh rozpočtu 2009
 11. Diskusia
 12. Správa mandátovej komisie
 13. Voľba člena a predsedu Kontrolnej komisie
 14. Správa návrhovej komisie
 15. Schválenie uznesení VZ SZKDV
 16. Ukončenie zasadnutia Valného zhromaždenia

1. otVorenIe ZaSaDnUtIa Valného ZhromažDenIa

Zasadnutie otvoril prezident SZKDV Ivan Cibák, privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že Valné zhro-
maždenie je uznášania schopné. Prítomná je nadpolovičná väčšina členov (pozvaných 27 členov/prítomných 20 
členov).

2. SChVálenIe ProgramU Valného ZhromažDenIa

návrh programu VZ predniesol Ivan Cibák.

Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržal sa – 0
Program VZ bol schválený.

3. SChVálenIe roKoVaCIeho PorIaDKU

návrh rokovacieho poriadku VZ predniesol Igor Ižo.

Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržal sa – 0
Rokovací poriadok VZ bol schválený.

4. SChVálenIe PraCoVnýCh KomISIí – manDátoVá, Volebná, náVrhoVá

Za členov mandátovej komisie boli zvolení: Peter machaj, Ján Kvašňovský a branko Illek.

Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržal sa – 0
Mandátová komisia VZ bola schválená.

Za členov volebnej komisie boli zvolení: Igor Ižo, michal macúš a Vojtech Potočný.

Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržal sa – 0
Volebná komisia VZ bola schválená.
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Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ivan Čierny, rudolf bárta a martin Stanovský.

Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržal sa – 0
Návrhová komisia VZ bola schválená.

5. InformáCIa PreZIDenta o ČInnoStI ZVäZU Za obDobIe oD oStatného VZ

Ivan Cibák informoval členov VZ o činnosti zväzu od ostatného VZ o nasledovných bodoch:
 a) Zasadnutie Výkonného výboru 
 b) Prvé akcie SZKDV v roku 2009
 c) finančná situácia, štátne dotácie
 d) Personálne zmeny na sekretariáte SZKDV a v Kontrolnej komisii

6. SPráVa o hoSPoDárení ZVäZU Za roK 2008

Správu o hospodárení zväzu za rok 2008 predniesol Ján Dojčan.

7. SPráVa o ČInnoStI a hoSPoDárení Canoe Slalom S.r.o. Za roK 2008

Správu o činnosti a hospodárení Canoe Slalom s.r.o. za rok 2008 predniesol richard galovič.

8. SPráVa KontrolneJ KomISIe Za roK 2008

Správu kontrolnej komisie za rok 2008 predniesol Stanislav Škantár a zároveň oznámil, že z funkcie predsedu 
Kontrolnej komisie abdikuje z osobných dôvodov. následne ostatný dvaja členovia komisie podali svoju abdiká-
ciu. Valné zhromaždenie ich abdikáciu prijalo a rozhodlo sa hlasovať o úprave programu volieb v bode 13., kde 
sa doplnila voľba ďalších dvoch členov Kontrolnej komisie.

Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržal sa – 0
Upravený program VZ bol schválený.

9. Plán ČInnoStI na roK 2009

Ivan Cibák v pláne činnosti na rok 2009 plénu predstavil úlohy v rôznych tematických skupinách (reprezentač-
né družstvá, riadiaca činnosť, činnosť komisií). Prioritným cieľom zväzu je potvrdiť úspechy z minulej sezóny, 
pre ktoré má za cieľ skvalitniť tréningové podmienky jednotlivých športovcov a klubov, či zlepšiť prácu zväzu a 
jednotlivých komisií.

10. náVrh roZPoČtU 2009

návrh rozpočtu bude predložený členom Valného zhromaždenia v čo najkratšom čase po zverejnení informácie 
o dotácii z ministerstva školstva Sr. Valné zhromaždenie odsúhlasilo odklad termínu úlohy a využitie elektronic-
kej pošty v procese pre jeho následné urýchlenie.

Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržal sa – 0
Odklad termínu a nový schvaľovací proces rozpočtu bol schválený.

11. DISKUSIa

S. Škantár – Požaduje predložiť správu o činnosti a hospodárení spol. Divoká voda s.r.o.

r. bárta – Požaduje písomnú správu o činnosti a hospodárení spol. Canoe Slalom s.r.o.

J. Dojčan – Upozornil na úlohu Komisie mládeže a vzdelávania v oblasti znovuzískania akreditácie pre
 vzdelávacie subjekty zväzu a termín jej realizácie (projekt je nutné predložiť na mŠ Sr do
 polovice júna).

t. Čižmárik – navrhuje usporiadať školenie rozhodcov aj v Košiciach.
 – Požaduje potvrdenie prijatia pri emailovej komunikácii (napr. pri schvaľovaní rozpočtu).
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 – žiada aktualizáciu zväzovej web stránky.

J. Kvašňovský – žiada opraviť a aktualizovať webovú stránku.

b. Illek – Požaduje dôsledne komunikovať s ICf o organizácii podujatí, pre minimalizovanie rizík.

g. hochschornerová – navrhla oceňovať najlepšie tri kluby v Slovenskom pohári žiakov.

12. SPráVa manDátoVeJ KomISIe

Správu mandátovej komisie predložil jej predseda Ján Kvašňovský. Konštatoval, že na VZ bolo pozvaných 27 
delegátov, z ktorých 20 je prítomných. Účasť na VZ vyjadrená v percentách je 74,1%. na schválenie návrhu je po-
trebný súhlas nadpolovičnej väčšiny, teda 11 hlasov. Správa je súčasťou záznamu VZ.

13. Voľba ČlenoV a PreDSeDU KontrolneJ KomISIe

Predseda volebnej komisie Igor Ižo zahájil voľby členov a predsedu Kontrolnej komisie SZKDV.

V prvom kole volieb bolo odovzdaných 20 platných hlasovacích lístkov s nasledujúcimi výsledkami:

Ján Dojčan 17 hlasov
Anton Čižmárik 16 hlasov
Martin Stanovský 14 hlasov
Ján Kvašňovský 9 hlasov

Volebná komisia skonštatovala, že Ján Dojčan, anton Čižmárik a martin Stanovský boli právoplatne zvolení za 
členov Kontrolnej komisie.
nakoľko len Ján Dojčan kandidoval na predsedu Kontrolnej komisie, voľba do tejto funkcie prebehla v zmysle 
schváleného volebného poriadku verejne.

Hlasovanie: za – 19, proti – 0, zdržal sa – 1
Ján Dojčan bol zvolený za predsedu Kontrolnej komisie.

14. SPráVa náVrhoVeJ KomISIe

návrhová komisia predložila delegátom návrh znenia jednotlivých uznesení, ktoré zaznamenala počas rokova-
nia VZ SZKDV.

15. SChVálenIe UZneSení VZ SZKDV

Valné zhromaždenie SZKDV hlasovalo o prijatí jednotlivých bodov uznesenia ako o celku.

Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenia boli prijaté.

16. UKonČenIe ZaSaDnUtIa Valného ZhromažDenIa

Prezident SZKDV Ivan Cibák poďakoval všetkým prítomným delegátom za aktívny prístup a zasadnutie ukončil.

Zapísal: Ján Šácha
overil: Ivan Cibák


