Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru 10/2015
Bratislava, 18. november 2015
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1. Kontrola úloh
3/2015
VV ustanovil v súlade z Uzneseniami VZ 2014 pracovnú skupinu na úpravu platných stanov
v zložení Ježíková-Antolová, Stanovský, Orokocký.
T a Ú: Vypracovať návrh znenia novelizovaných stanov do 8/2015 a následný záverečný
návrh prerokovať na Rade predsedov 2015
Úprava znenia 3/2015 z VV 7/2015
V zmysle navrhovaného Zákona o športe, ktorý bol schválený Vládou SR a následne posunutý do
prvého čítania v Národnej rade SR, bude inštitucionálne zastúpenie nášho zväzu možné len
v spoločnom subjekte so Slovenským zväzom rýchlostnej kanoistiky a ostatných odvetví
spadajúcich pod Medzinárodnú kanoistickú federáciu (ICF).
V tejto situácii je meniť súčasné stanovy SZKDV bezpredmetné. Je dôležité, aby v nových
stanovách spoločnej kanoistickej organizácie boli obsiahnuté požiadavky navrhované našou
členskou základňou a zároveň boli v súlade s požiadavkami navrhovaného Zákona o športe.
Ú: Iniciovanie prvotného stretnutia s vodáckymi subjektmi o príprave spojenia
a základných Stanov spoločnej organizácie.
Z: Cibák, Galovič, Antolová
SPLNENÁ
Úvodné stretnutie sa uskutočnilo na úrovni prezidentov vo štvrtok 5. novembra 2015.
Ivan Cibák (SZKDV) a Róbert Petriska (SZRK) sa zhodli na troch hlavných pilieroch
plánovej fúzie, z ktorých vyplývajú nasledovné úlohy:
- dohodnúť spoločný názov a stanovy vyplývajúce z nového Zákona o športe po
schválení jeho definitívneho znenia parlamentom SR a uvedení do platnosti
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-

nastaviť mechanizmus delenia financií
nastaviť mechanizmus fungovania jednotlivých sekcií (slalom, rýchlosť, freestyle,
atd.)

2. Informácie o stave financií
Sekretariát pripravil komplexnú informáciu o štrukturovanom čerpaní rozpočtu a finančnom
stave SZKDV a sprístupnil k nahliadnutiu aktuálny register príjmov a výdajov hnutia.
VV zobral na vedomie
VV opätovne dôrazne žiada všetkých športovcov a ich trénerov, aby priebežne a bezodkladne
zúčtovali všetky ukončené akcie a nákupy Top Teamu a ostatných zložiek SZKDV.
Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka je nevyhnutné uzavrieť najmä decembrové akcie
bezprostredne po ich ukončení.
VV zobral na vedomie
GS informovala o stave žiadostí na výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
o poskytnutie dotácie v oblasti športu 2015-07 a 2016-01. Obe žiadosti boli v čase konania VV
tesne pred dokončením, termín na ich podanie 20. 11. 2015.
VV zobral na vedomie

3. Reprezentačné družstvá
VV prerokoval žiadosť Jerguša Baďuru o možnosť reprezentovať Nórsku kanoistickú asociáciu.
Rozhodnutiu predchádzalo vyčíslenie komplexných nákladov štátnych inštitúcií a SZKDV
vynaložených na zabezpečenie športovej prípravy a účasti na vrcholných podujatiach od jeho
osemnástich rokov.
VV schválil prestup
ZA: 5
PROTI: 1
VV poveruje ekonomickú komisiu vypracovaním smernice, podľa ktorej bude postupovať pri
podobných prípadoch v budúcnosti, ktorej súčasťou bude odstupné kategorizované podľa veku,
výkonnosti a investície do pretekára.
TERMÍN: 30. 3. 2016 (poznámka: ďalší termín prestupu bude až v novembri 2016)
Každý pretekár zároveň podpíše vyhlásenie, že odchodom do inej federácie stráca benefity
SZKDV a to:
- nemôže byť ocenený na majstrovstvách Slovenska
- nemôže figurovať v slovenskom rebríčku
- nemôže bezplatne využívať tréningy určené pre slovenských pretekárov
- nemôže bezplatne využívať objekty slúžiace pre slovenských pretekárov
VV prerokoval žiadosť Jakuba Lüleya.
VV nesúhlasí s preplatením trénerskej mzdy za Jerguša Baďuru za rok 2015.
Nezúčtované finančné prostriedky Top Teamu Jerguša Baďuru budú po súhlase sekcie športu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu preinvestované na akciu predolmypijské preteky
Rio de Janeiro 2015.
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VV schválil hlasovacím pomerom
ZA VYPLATENIE MZDY: 1
PROTI VYPLATENIU MZDY: 4
VV prerokoval žiadosť Petra Mráza na preplatenie trénerskej činnosti pri RDJ počas testovania.
VV súhlasí s preplatením trénerskej činnosti podľa platnej ekonomickej smernice 2014/4.
VV schválil jednohlasne
6/2015
VV poveril Trénerskú radu prípravou hodnotenia TSM 2015.
T: SPLNENÁ
VV prerokoval predložené hodnotenie TSM
- VV za uzniesol na pokračovaní projektu v jeho súčasnej podobe a budúci rok po
ukončení štvorročného cyklu dáva Trénerskej rade za úlohu zanalyzovať a podľa
potreby prehodnotiť nastavené fungovanie
- VV rozšíril úlohu Trénerskej rady z predchádzajúceho zasadnutia VV 9/2015 - príprava
projektu podpory tímu pre MSJ a U23 2017 v Čunove o podporný projekt prípravy aj
v prípade plánovanej kandidatúry MEJ a U23 2019 v Liptovskom Mikuláši. Z oboch
vyplýva najmä posilnenie TSM BA a LM, ako nosných centier pre rozvoj elitných
mládežníckych športovcov s výhľadom na úspech v seniorských kategóriách
VV zobral na vedomie
VV prerokoval zaradenie športovcov do NŠC (zverejnené na
http://www.canoeslalom.sk/sportova-komisia/smernice-a-dokumenty/)
VV zobral na vedomie
VV prerokoval Nominačné kritériá predložené Trénerskou radou (zverejnené na
http://www.canoeslalom.sk/sportova-komisia/nominacne-kriteria/)
- Nominačné kritéria pre zaradenie do RD seniori slalom na ME 2016
- Nominačné kritéria pre zaradenie do RD seniori, RD23 a RDJ SR slalom 2016
VV schválil jednohlasne
VV ustanovil za vedúceho akcie predolympijské preteky Rio de Janeiro 2015 prezidenta SZKDV
Ivana Cibáka. Na akcii sa zúčastní v termíne od 24. novembra do 2. decembra 2015.
VV zobral na vedomie
Deň po uskutočnení VV elektronicky prerokoval žiadosť Martina Stanovského o prestup jeho
syna Martina do Kazachstanu.
VV schválil prestup za rovnakých podmienok ako v prípade Jerguša Baďuru
ZA: 5
ZDRŽAL SA: 1

4. Canoe slalom s. r. o.
VV neprerokoval žiadne nové skutočnosti.
VV zobral na vedomie
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5. Činnosť komisií
Súťažná komisia
Predseda SK predstavil návrh výdavkov do konca roka.
VV zobral na vedomie
Kontrolná komisia
Predseda KK informoval o vykonanej kontrole SZKDV dňa 3. novembra 2015, správu predloží
na Rade predsedov.
VV zobral na vedomie
7/2015
VV dal za úlohu vypracovať do Rady predsedov jednotlivým komisiám plán výdavkov na budúci
rok, ako aj stručnú hodnotiacu správu a čerpanie 2015, ktoré budú detailne preberané na VZ
2016.
VV zobral na vedomie

6. Rôzne
GS informovala o novinkách ohľadom plánovanej rekonštrukcie Domu Športu a z toho
vyplývajúceho sťahovania sekretariátu SZKDV, ktoré by sa malo uskutočniť do decembra 2015.
Aktuálne sú priestory, do ktorých sa bude sekretariát sťahovať, po dokončení nevyhnutných
úprav na streche a v procese maľovania vnútorných stien. Prevádzka Domu športu informovala,
že predbežne by mali byť zväzom k dispozícii koncom novembra – začiatkom decembra, presný
termín zatiaľ nevie určiť.
V danom termíne bude potrebné zorganizovať brigádu na pomoc pri sťahovaní.
VV zobral na vedomie
Prezident informoval o účasti zástupcov SZKDV na ECA meetingu v slovinskej Ľubľane
v termíne 6. – 7. 11. 2015.
Vzhľadom na fakt, že SZKDV je v budúcej sezóne organizátor ME v Liptovskom Mikuláši, ktoré
budú zároveň donominačné preteky európskeho kontinentu na OH Rio 2016, zástupcovia
SZKDV sa zúčastnili na rokovaní o formáte pretekov, ktorý bude podliehať normám kopírujúcim
podujatia ICF.
VV zobral na vedomie
VV prerokoval termíny najbližších zasadnutí:
- VV 11/2015, Rada predsedov, Kanoista roka 2015: 12. 12. 2015
Zapísala: Lucia Antolová
Overil: Ivan Cibák
V Bratislave, 18. novembra 2015
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