Zápisnica
Zasadnutie Valného zhromaždenia SZKDV
Liptovský Mikuláš, 21. marec 2010

Prítomní

Podľa prezenčnej listiny.

Program

1.	Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia
3. Schválenie rokovacieho poriadku
4. Schválenie pracovných komisií – mandátová, návrhová
5. Správa prezidenta o činnosti zväzu za obdobie od ostatného VZ
6. Správa o hospodárení zväzu za rok 2009
7. Správa o činnosti a hospodárení Canoe Slalom s.r.o. 2009
8. Správa Kontrolnej komisie za rok 2009
9. Plán činnosti na rok 2010
10.	Návrh rozpočtu 2010
11. Diskusia
12. Správa mandátovej komisie
13. Správa návrhovej komisie
14. Schválenie uznesení VZ SZKDV
15. Ukončenie zasadnutia Valného zhromaždenia

1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia
Zasadnutie otvoril prezident SZKDV Ivan Cibák, privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že Valné zhromaždenie je uznášania schopné. Prítomná bola nadpolovičná väčšina členov (pozvaných 29 členov/prítomných 24
členov).

2. Schválenie programu Valného zhromaždenia
Návrh programu VZ predniesol Ján Šácha.
Program VZ bol jednomyseľne schválený.

3. Schválenie rokovacieho poriadku
Návrh rokovacieho poriadku VZ predniesol Ján Šácha.
Rokovací poriadok VZ bol jednomyseľne schválený.

4. Schválenie pracovných komisií – mandátová, návrhová
Za členov mandátovej komisie boli zvolení: Igor Ižo, Gabriela Hochschornerová a Ján Stachera.
Mandátová komisia VZ bola jednomyseľne schválená.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Róbert Orokocký, Alexander Slafkovský a Peter Slašťan.
Návrhová komisia VZ bola jednomyseľne 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) úspechy slovenských reprezentantov na vrcholných podujatiach
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

zasadnutia Výkonného výboru
zmeny v personálnom obsadení a práca sekretariátu
odstúpenie člena VV a následne kooptovanie nového
všeobecné zhodnotenie členskej základne, organizovania podujatí na Slovensku
zhodnotenie finančnej situácie
zhodnotenie minuloročnej prípravy reprezentantov a mládeže
nová koncepcia starostlivosti o mládež, projekty podpory prípravy mládeže
odporúčania do budúcnosti

6. Správa o hospodárení zväzu za rok 2009
Správu o hospodárení zväzu za rok 2009 predniesol Ján Šácha.

7. Správa o činnosti a hospodárení Canoe Slalom s.r.o. za rok 2009
Správu o činnosti a hospodárení Canoe Slalom s.r.o. za rok 2009 predniesol Richard Galovič.

8. Správa Kontrolnej komisie za rok 2009
Správu kontrolnej komisie za rok 2009 predniesol Ján Dojčan.

9. Plán činnosti na rok 2010
Ivan Cibák v pláne činnosti na rok 2010 plénu predstavil úlohy v rôznych tematických skupinách (reprezentačné
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 2010
Návrh rozpočtu, ktorý vychádza z predpokladaných príjmov z dotácii z Ministerstva školstva SR, od partnerov
SZKDV a Canoe Slalom s.r.o, predložil Richard Galovič a informoval VZ o nových povinnostiach zväzu pri príprave žiadostí o dotáciu na MŠ SR a pri obehu financií, za ktorých nedodržanie by mohol byť zväz postihovaný.
Predseda ekonomickej komisie upozornil na možnú potrebu prepracovania rozpočtu po upresnení príjmov a zároveň ocenil možnosť detailne rozobrať návrh rozpočtu s plénom VZ a následné kolektívne rozhodnutie pri jeho
schvaľovaní.

11. Diskusia
I. Cibák	Otvoril diskusiu tromi poznatkami.
– V rámci rozpočtu sa plánuje pridelenie financií na CTM minimálne na úrovni minulého roka.
– Projekt Hľadáme olympijských víťazov pokračuje a 26 500 EUR sa prerozdelí na kluby podľa
rovnakých kritérií ako v minulom roku. Zvyšná čiastka bude použitá na organizáciu letných
tréningových kempov, ktoré sú zmluvne zaviazané s Nadáciou SPP.
– Správa kontrolnej komisie bola prednesená v tomto znení prvýkrát na tomto zasadnutí VZ.
Považuje za škodu, že po personálnych zmenách na sekretariáte komisia nepredkladala svoje
zistenia priebežne na zasadnutia výkonného výboru a neinformovala o nich prezidenta zväzu
podľa stanov. Písomnou správou sa bude zaoberať VV a zistené pochybenia budú odstránené.
R. Galovič

– Vyzval na systematické postupovanie pri kontrolách kontrolnej komisie.

J. Šácha

– Žiada kontrolnú komisiu, aby nahlasovala svoje kontroly dostatočne dopredu elektronickou
poštou generálnemu sekretárovi a členom výkonného výboru a zároveň, aby výsledky
uskutočnených kontrol boli dostupné generálnemu sekretárovi a členom výkonného výboru
hneď po ich zistení.

I. Cibák

– Kontrolná komisia mala zastúpenie v podstate na každom zasadnutí VV, kde bol priestor na
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informovanie.
– Sekretariát zvládol situáciu v zmene personálu a pracuje stabilne a svedomito. Zistenia
kontrolnej komisie by mali napomáhať zväzu a preto je potrebné sa nimi zaoberať v reálnom
čase.
S. Škantár

– Kontrolná komisia má za účel pomáhať zväzu odstrániť nedostatky. Každý má iné postupy
pri riadení kontrol, on ako počas svojho pôsobenia svoje zistenia zhrnul a preniesol ich na VV
pred VZ.
– Upozornil, že kontrolná komisia môže odporúčať a nie nariaďovať.
– Akým kľúčom budú rozdelené finančné prostriedky z projektu Hľadáme olympijských
víťazov. Ide najmä o situáciu pri prestupe pretekára do iného klubu.

A. Čižmárik

– Výsledky sa po prestupe prideľujú naďalej materskému klubu.

M. Stanovský

– Požiadal o informovanie vo veci zaradenia dvojice Danek-Osadský do top tímu.
– Požiadal o finančnú dotáciu na úpravu koryta rieky v Dolnom Kubíne vo výške 3 000 Eur.

R. Galovič

– SOV uvažuje o zrušení top tímu pre pretekárov vo veku do 23 rokov. Bližšie bude
informovať hneď ako to bude možné.
– Ekonomická komisia bude riešiť pridelenie dotácie podľa finančnej situácie.
– Vyzval aby kluby svoje žiadosti o finančné dotácie prezentovali pred podaním projektových
žiadostí na MŠ SR, kam sa môžu tieto požiadavky začleniť a žiadať ministerstvo o dotáciu.

A. Čižmárik

– Informoval o prípravách akademických M-SR a vyzval kluby o zaslanie vyplneného
prehľadu o študentoch medzi športovcami, aby bolo možné požiadať o dotáciu zo SAUŠ.
– Informoval o priebehu prác na košickom kanáli a požiadal zväz o podporné stanovisko k ich
projektu.

R. Galovič

– Požiadal o podkladové materiály, aby mohol požiadať vládu o podporné stanovisko pred
voľbami.

A. Slafkovský

– Navrhuje, aby návrhy kontrolnej komisie do uznesení neboli záväznými uzneseniami, ale
aby ich VV podrobnejšie rozobral a analyzoval a vhodné z nich aj následne realizoval.

B. Illek

– Požiadal o dovysvetlenie k rozpočtu v kapitole CTM

R. Galovič

– Situáciu vysvetlil a objasnil vzťah medzi centrami v regiónoch a zväzového centra prípravy
mládeže

B. Illek

– Teší ho iniciatíva, ktorá vyvrcholila schôdzou klubov a navrhuje, aby po sezóne sa koncepcia
podrobne vyhodnotila a prípadne upravila.
– Navrhuje, aby žiaci, ktorí sú podporení cez CTM nemohli čerpať prostriedky z projektu
	Hľadáme olympijských víťazov.
– Ohradzuje sa k priebehu schvaľovania smerníc o súťažení a rozhodcoch bez priestoru na
pripomenkovanie z klubov.
I. Ižo

– Plánuje sa posunutie zasadania komisií na posezónne obdobie a zverejnenie návrhu
smerníc, aby sa priestor na diskusiu zväčšil. Komisia pracuje ako kolektívny orgán a podrobne
sa zaoberala všetkými zaslanými pripomienkami.
Súťažná komisia pred konečným schválením nechá 30 dní na predloženie pripomienok 		
prostredníctvom zverejnenia návrhov na web-stránke.

J. Kvašňovský

– Upozornil, že rozpočet zjazdu má klesajúcu tendenciu a môže byť pre zjazd likvidačný.

J. Šoška

– Objasnil, že zjazd a šprint sú dve rozdielne disciplíny, nakoľko má pocit, že to mnoho členov
neregistruje.
– Predniesol, že na slávnostnom vyhlásení top športovcov Žiliny sa zjazdári umiestnili na
prvých dvoch miestach a ďalší boli šiesty.
– Podotkol, že ak je zámer VZ obmedzenie zjazdu, tak sa to darí.

R. Galovič

– Pri predstavovaní rozpočtu podotkol, že výdavky sú smerované na základe výšky príjmov,
ktoré z jednotlivých oblastí vyplývajú. Nepochybuje o finančnej náročnosti prípravy top
zjazdára, avšak schválené smerovanie zväzu je najmä podpora mládežníckeho športu, do
ktorého sa v poslednej dobe vložilo veľa úsilia a je to aj vidieť. Zároveň nespochybňuje
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spoločenskú pozíciu zjazdu v Žiline, ale zaujímalo by ho, či sa to aj finančne odráža na
podpore z mesta či kraja.
– Zväz robí kroky na podporu zjazdu. V minulom roku bola zakúpená loď z investičných 		
prostriedkov, reprezentačné súpravy a dodatočne schválená dotácia na účasť v Tasmánii, kam
ale športovci nakoniec nevycestovali.
– Vyzval plénum VZ, aby spoločne našli prostriedky, ktoré presunú na zjazd z iných položiek.
J. Dojčan

– Požiadal o včasné zverejňovanie termínov konania a programov zasadnutí komisií na webstránke.

M. Hnáta

– Navrhuje vytvorenie súkromnej zóny na web-stránke, kde sa môžu ukladať neverejné
informácie, ale zároveň nápomocné členom.

R. Grigar

– Upozornil na problém nedostatočného vzdelávania trénerov v oblasti nových trendov
a zároveň poukazuje na nedostatočné metodické prepojenie pri trénovaní viacerých trénerov
v jednej tréningovej skupine. Financovanie takejto prípravy je následne neefektívne.

R. Galovič

– Spomenul plánované školenia trénerov v oblasti funkčného tréningu na podporu rozvoja
správnych vlastností. Zároveň je plánovaný nákup potrebného vybavenia pre kluby.

B. Kružliak

– Navrhuje zavedenie povinnej obmeny postu predsedu subkomisie v ročných intervaloch.

I. Cibák

– Reagoval, že v rámci subkomisie prebehlo legitímne hlasovanie.

R. Galovič

– Navrhuje, aby pri významných podujatiach mal organizátor právomoc byť zapojený do
procesu výberu činovníkov.

I. Ižo

– Reagoval, že hlavný rozhodca pre ME v Čunove bol zvolený z viacerých kandidátov.

M. Potočný

– Podotkol, že je neefektívne mať dve komisie s rovnakým zastúpením.

P. Machaj

– Reagoval, že bolo snahou, ktorá sa naplnila, nadviazať užšiu spoluprácu medzi komisiami
a že naďalej spravujú rozdielnu agendu.

M. Potočný

– Spomenul komunikačné problémy v CTM BA.

R. Galovič

– Vysvetlil, že CTM BA je riadená povereným trénerom, ktorý má primárnu zodpovednosť za
svoje rozhodnutia.

M. Potočný

– Tvrdí, že má neuhradené záväzky voči zväzu za minuloročnú činnosť.

J. Šácha

– Reagoval, že Martin Potočný nikdy nebol povereným trénerom CTM v BA a zároveň
doklady, ktoré predložil Marián Potočný v rámci zúčtovania boli už s termínom po formálnom
ukončení činnosti CTM BA pod vedením Mariána Potočného, tým pádom tieto náklady už
nemožno uznať a preplatiť.

J. Piaček

– Spomenul, že bol zvolený komisiou a nevidí problém vo väčšej vzdialenosti od dejiska počas
prípravy podujatia.

R. Galovič

– Reagoval, že by radšej pracoval s hlavným rozhodcom, ktorý je z Bratislavy a s ktorým
dlhodobo spolupracuje.

12. Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie predložil jej predseda Igor Ižo. Kvašňovský. Konštatoval, že na VZ bolo pozvaných
29 delegátov, z ktorých 24 je prítomných a teda VZ je uznášania schopné. Účasť na VZ vyjadrená v percentách je
82,8%. Na schválenie návrhu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny, teda 13 hlasov.

13. Správa návrhovej komisie
Návrhová komisia predložila delegátom návrh znenia jednotlivých uznesení, ktoré zaznamenala počas rokovania VZ SZKDV.
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14. Schválenie uznesení VZ SZKDV
Valné zhromaždenie SZKDV hlasovalo o prijatí jednotlivých bodov uznesenia ako o celku.
Hlasovanie: za – 22, proti – 1, zdržal sa – 1
Uznesenia boli prijaté.

15. Ukončenie zasadnutia Valného zhromaždenia
Prezident SZKDV Ivan Cibák poďakoval všetkým prítomným delegátom za aktívny prístup a zasadnutie ukončil.

Zapísal: Ján Šácha
Overil:	Ivan Cibák
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