Zápisnica 3/10
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Liptovský Mikuláš, 12. marec 2010

Prítomní		

Cibák, Ižo, Čierny, Machaj, Orokocký, Dojčan, Šácha

ospravedlnenÝ		

Galovič, Kus

Program

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. Príprava Valného zhromaždenia SZKDV
9. 	Rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák.
1. Kontrola úloh
U 46b/2009
Šácha nadviazal kontakt s novým poisťovacím agentom, ktorý postupne prekontrolováva všetky zväzové poistné
zmluvy a zároveň pripravuje novú výhodnejšiu ponuku na poistenie obrazovky a obslužnej techniky v Čunove.
Šácha túto ponuku následne prehodnotí s predsedom ekonomickej komisie a zabezpečí jej prípadné uzavretie.
NT.: 30. 3. 2010
Z.: Šácha, Galovič
U 54/2009
ICF potvrdilo registráciu záujmu usporiadať v roku 2013 MSJ v Liptovskom Mikuláši a v rokoch 2013-2014 svetový pohár v Čunove. Do 31. marca je potrebné vypracovať a zaslať kandidatúru podľa inštrukcii ICF.
T.: 19. 3. 2010 - úloha trvá
Z.: Cibák, Šácha
U 03/2010
Šéftréner mládeže zabezpečí stabilných trénerov kategórie kajakov a kanoistov juniorskej reprezentácie.
T: 31. 3. 2010 - úloha trvá
Z.: Kus
U 04/2010
Prehľad zmlúv bol pripravený a predložený na VV. Zmluva so šéftrénerom RDJ 23 je uzavretá, zmluva so
šéftrénerom RD bude podpísaná po jeho návrate z AUS.
T: ihneď - úloha trvá
Z.: Šácha
U 06/2010
Šácha predložil zoznam častí meracieho systému, ktoré boli zakúpené v roku 2006.
Reálny stav je nutné overiť a zároveň oddeliť majetok zväzu od majetku klubu Slávie UK.
T: 30. 4. 2010 - úloha trvá
Z.: Šácha, Dojčan
U 07/2010
Generálny sekretár pripraví zúčtovacie pokyny a odporúčania pre prácu so zväzovými financiami ako pomôcku
pre správne narábanie s nimi.
T: 31. 3. 2010 - úloha trvá
Z.: Šácha
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2. Informácia o stave finančných prostriedkov
Šácha informoval VV ústne o súčasnom stave finančných prostriedkov.
3. REPREZENTÁCIA SR
Zjazd
• Akcia RD ZJ Žilina, 24. 3. - 26. 3., 26 účastníkov, 1 703,90 Eur
VV schválil
Predloženú koncepciu zjazdových reprezentačných družstiev s rozpočtom akcií v roku 2010 podľa návrhu zjazdovej subkomisie VV vzal na vedomie. Rozpočet a financovanie bude upresnené po schválení rozpočtu SZKDV
a po postupnom zreálnení príjmov zväzu.
VV vzal na vedomie
VV schválil nominačné kritériá do reprezentačného družstva seniorov a juniorov podľa návrhu zjazdovej subkomisie.
VV schválil
Slalom
Orokocký odprezentoval stav súčasnej situácie v práci slalomovej komisie ICF, ktoré priamo zasahuje do
rozhodnutí VV. VV zobral vysvetlenie na vedomie a poveril Orokockého vysvetliť následné kroky v prípadnej
úprave nominačných kritérií pre reprezentačné družstvo seniorov na Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční
13. 3. v Liptovskom Mikuláši.
U 08/2010
Pripraviť reakčný list na konanie slalomovej komisie ICF ohľadom zmeny pridelených kvót na základe nových
kritérií, dodatočne upravených až po sezóne. List bude odoslaný z SCA na nadradený orgán ICF a členským
federáciám.
T: ihneď
Z.: Orokocký, Šácha
VV schválil po prerokovaní opravu a doplnenie podmienok pre zaradenie do Future Teamu.
VV schválil
6. Činnosť Komisií
Komisia mládeže a vzdelávania
VV schválil po doplnení smernicu o CTM platnú od roku 2010 pre rok 2011.
VV schválil
Komisia pripravuje rozdelenie finančných prostriedkov z projektu Hľadáme olympijských víťazov na kluby na
základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií. Na kluby bude celkovo poukázaná dotácia 26 500 Eur, zvyšných
6 700 Eur bude použitých na organizáciu letných tréningových kempov, ktoré sú zmluvne zaviazané s Nadáciou
SPP.
VV schválil dotáciu pre uchádzačov o vzdelávanie trénerov a rozhodcov vo výške 50 % účastníckeho poplatku
a poskytnutie garancie uhradenia chýbajúcej sumy v prípade nenastúpenia pôvodne plánovaného uchádzača
na štúdium, tak aby sa ostatným nenavýšil študijný poplatok. SZKDV si vyhradzuje právo túto garanciu zrušiť, ak
potrebná suma prevýši ekonomické možnosti zväzu.
VV schválil
7. Organizácia vrcholných podujatí v rokoch 2010 a 2011
10. marca prebehlo stretnutie so zástupcom ECA v Bratislave. Predmetom rokovania bolo uzavretie programu
podujatia, televízneho signálu, technického zabezpečenia pretekov a ďalšie.
V rámci stretnutia sa dospelo k zhode ohľadom programu podujatia, ktoré je momentálne v záverečnom procese schvaľovania ECA. Ihneď po jeho schválení bude vypublikovaný na webovej stránke a spolu s doplňujúcimi
informáciami bude zaslaný členským federáciám ECA.
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8. PRÍPRAVA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
VV schválil rokovací poriadok Valného zhromaždenia zvolaného na 13. marca 2010 v Liptovskom Mikuláši.
VV schválil
VV schválil materiály na Valné zhromaždenie – správu o hospodárení SZKDV za rok 2009, plán činnosti na rok
2010 a návrh rozpočtu 2010.
VV schválil
Následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční 14. apríla v Bratislave.
Zapísal: Ján Šácha
Overil: Ivan Cibák
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