Zápisnica 5/10
Zasadnutie Výkonného výboru SZKDV
Bratislava, 12. máj 2010

Prítomní		
Program

Cibák, Čierny, Ižo, Machaj, Orokocký, Galovič, Kus, Šácha, Stanovský

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. Prerokovanie správy Kontrolnej komisie z VZ SZKDV 2010
9. 	Rôzne

Zasadnutie zahájil a viedol prezident SZKDV Ivan Cibák.
1. Kontrola úloh
U 46b/2009
Obrazovka v Čunove spolu s príslušenstvom bola poistená proti živlu, krádeži aj vandalizmu zisteným i nezisteným páchateľom v poisťovni Kooperativa.
Z.: Šácha, Galovič – splnená
U 07/2010
Generálny sekretár pripraví zúčtovacie pokyny a odporúčania pre prácu so zväzovými financiami ako pomôcku
pre správne narábanie s nimi.
NT: ihneď
Z.: Šácha
2. Informácia o stave finančných prostriedkov
Momentálna situácia je kritická. Zväz financuje len urgentné pohľadávky z vlastných zdrojov. MŠ SR opakovane
žiadame o zaslanie ďalšej časti schválenej dotácie.
Šácha informoval VV o výške schválených dotácii z MŠ SR pre rok 2010, VV následne prerokoval zmeny rozpočtu
a schválil upravený rozpočet pre rok 2010 (v prílohe zápisnice).
VV schválil
3. REPREZENTÁCIA SR
VV prerokoval a schválil harmonogram využívania dvoch zväzových mikrobusov v sezóne 2010, sekretariát
informuje o možnosti ich využitia vedúcich výprav.
VV schválil
Zjazd
Nominácia do reprezentačného družstva v zjazde a šprinte seniorov aj juniorov momentálne prebieha. VV
schváli nomináciu operatívne medzi zasadnutiami, nakoľko sú naplánované reprezentačné akcie do termínu
ďalšieho zasadnutia VV.
• Akcia RD MS Sort, 3. - 14. 6., 14 účastníkov, 11 735 Eur
VV akciu schválil v predloženej výške s možnosťou navýšenia o náklady na zaobstaranie mikrobusu na dopravu
mimo SZKDV.
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VV schválil
• Akcia RD SP Bovec, 15. - 20. 6., 7 účastníkov, 3 060 Eur
VV akciu schválil v predloženej výške s možnosťou navýšenia o náklady na zaobstaranie mikrobusu na dopravu
mimo SZKDV.
VV schválil
Slalom
Orokocký a Kus informovali o priebehu nominačných pretekov pre reprezentačného družstvá v slalome.
RD seniori
Zloženie RD seniori vo vodnom slalome pre štart na ME 2010
• K1m – Kaniščák, Šajbidor, Mráz, náhr. Cibák
• C1m – Martikán, Slafkovský, Beňuš, náhr. Rozmuš
• K1ž – Kaliská, Dukátová, Stacherová, náhr. Beňušová
• C2m – Hochschorner-Hochschorner, Škantár-Škantár, Kučera-Bátik, náhr. Kubáň-Olejník
• C1ž – Macová, Dukátová
Zloženie RD SR seniori vo vodnom slalome pre štart na svetových pohároch 2010
• K1m – Kaniščák, Šajbidor, Mráz, náhr. Cibák
• C1m – Martikán, Slafkovský, Beňuš, náhr. Rozmuš
• K1ž – Kaliská, Dukátová, Stacherová, Beňušová, bez náhr.
• C2m – Hochschorner-Hochschorner, Škantár-Škantár, Kučera-Bátik, náhr. podľa rozhodnutia TR
• C1ž – Macová (okrem SP v Španielsku), Dukátová
VV schválil
RD 23
• K1ž – Nevařilová
• K1m – Kaniščák, Bárta, Halčin, náhr. Hujsa
• C1m – Beňuš, Rozmuš, Baďura, nahr. Gajarský P.
• C2m – Danko-Matejka
VV schválil
RD juniori
• K1ž – Hríviková, Kopúnová, Zárubová, nárh. Mitašíková
• K1m – Urban, Málek, Janata, náhr. Hapák
• C1m – Jašek, Antal, Webbink, nahr. Štefančík
• C2m – Danek-Osadský, Šimičák-Skubík, Michalovič-Tomko
VV schválil

• Akcia RD ME Čunovo, 30. 5. - 6. 6., 26 účastníkov, 10 535 Eur
VV schválil
• Akcia RDJ 23 Markkleeberg, 8. - 12. 6., 19 účastníkov, 13 186,10 Eur
V prípade neúčasti členov RD seniori na akcii, je plánovaná účasť náhradníkov (Málek resp Antal, 2. lode z RDJ)
VV schválil
• Akcia RDJ Junior Cup Čunovo, 23. - 27. 6., 7 účastníkov, 1 554 Eur
VV schválil
• Akcia FT Teen Cup Čunovo, 23. - 27. 6., 16 účastníkov, 3 073 Eur
VV schválil
5. Divoká voda s.r.o.
Na základe vzniknutej situácie kolízie termínov pretekov s následným využitím areálu Divoká voda, bude
zvolané stretnutie dotknutých strán, t. j. zástupcov pretekov Danubia Cupu, pretekov v triatlone, zväzu
a prevádzkovateľa areálu po 23. 5. a prerokujú rozpisy pretekov tak, aby bolo možné tieto akcie zorganizovať
súčasne.
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6. Činnosť Komisií
Súťažná komisia
Vzniknutú situáciu ohľadom presunutia pretekov v šprinte z Čunova do Liptovského Mikuláša vysvetlili
z pohľadu zjazdovej subkomisie Šoška a Kvašňovský.
VV vyjadril nesúhlas s postupom zjazdovej subkomisie a zdôraznil, že takéto rozhodnutie je v právomoci
súťažnej komisie, riaditeľa pretekov a aj operatívne má byť schválené VV. Súťažná komisia upozorní
usporiadateľov, kluby a komisiu na správny postup pri podávaní návrhov na zrušenie pretekov.
Na základe schválenej výšky dotácie MŠ SR na preteky súťažná komisia pripravila úpravy v rozpočte komisie
a kalendári pretekov.
Preteky v Žiline č. 22 sú opätovne zaradené do kalendára a pôjdu sa podľa pôvodného rozpisu. Presunutie 7.
kola SLP v slalome a 5. SLP v zjazde a šprinte sa anuluje.
VV schválil
Upravený rozpočet domácich súťaží (v prílohe zápisnice).
VV schválil
7. Organizácia vrcholných podujatí v rokoch 2010 a 2011
Organizačný výbor plynulo zabezpečuje prípravu ME v Čunove podľa pripraveného plánu.
Predseda OV oboznámil VV so zámerom pozvať všetkých členov SZKDV do Čunova a poskytnúť im bezplatné
vstupné.
8. Prerokovanie správy Kontrolnej komisie z VZ SZKDV 2010
Prezident informoval VV o stretnutí s generálnym sekretárom a ekonómkou zväzu, s ktorými detailne rozobrali
všetky vytknuté body a spoločne prijali opatrenia ako im v ďalšom období predchádzať.
VV považuje správu za čiastočne neopodstatnenú a opätovne poukazuje na fakt, že správa bola predložená
až na zasadnutí VZ a nebola prerokovaná počas roka ani po svojich častiach, čím sa v niektorých prípadoch
znemožnila možnosť prijať opravné opatrenia a najmä vyvarovať sa rovnakých chýb opakovane.
9. Rôzne
Prezident informoval VV o situácii v bratislavských kluboch v nadväznosti na novú koncepciu CTM a navrhol
zorganizovať stretnutie bratislavských klubov, užšieho realizačného tímu CTM BA a zástupcov zväzu, na ktorom
sa prejedná aktuálne fungovanie CTM BA a zabezpečí sa správne informovanie všetkých zúčastnených strán.
Následné riadne zasadnutia VV SZKDV sa uskutoční 16. júna v Bratislave.

Zapísal: Ján Šácha
Overil: Ivan Cibák
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