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Zápisnica	  zo	  zasadnutia	  Výkonného	  výboru	  3/2015	  

Bratislava,	  24.	  marec	  2015	  

	  
Prítomní	   Cibák,	  Orokocký,	  Ižo,	  Machaj,	  Čierny	  
Prizvaní	  
Ospravedlnení	  
	  
Program	  

Ježíková	  
Galovič,	  Stanovský	  
	  
1. Kontrola	  úloh	  
2. Informácia	  o	  stave	  financií	  
3. Reprezentačné	  družstvá	  
4. Canoe	  slalom	  s.	  r.	  o.	  
5. Činnosť	  komisií	  
6. Rôzne	  

	  
1. Kontrola	  úloh	  

2/2015	  
VV	  prerokoval	  otázku	  kooptovania	  člena	  Výkonného	  výboru,	  ktorú	  má	  za	  úlohu	  dotiahnuť	  na	  
najbližšom	  zasadnutí	  VV.	  	  
T:	  najbližší	  VV	   Z:	  Prezident	  
	  
3/2015	  
VV	  ustanovil	  	  v	  súlade	  z	  Uzneseniami	  VZ	  2014	  pracovnú	  skupinu	  na	  úpravu	  platných	  stanov	  
v	  zložení	  Ježíková,	  Ma.	  Stanovský,	  Orokocký.	  	  
T	  a	  Z:	  Vypracovať	  návrh	  znenia	  novelizovaných	  stanov	  do	  8/2015	  a	  následný	  záverečný	  
návrh	  prerokovať	  na	  Rade	  predsedov	  2015	  
	  

2. Informácie	  o	  stave	  financií	  
	  
GS	   informovala	   o	  prijatí	   prvých	   dvoch	   zálohových	   platieb	   zo	   štátnej	   dotácie	   Ministerstva	  
školstva,	  vedy,	  výskumu	  a	  športu	  pre	  rok	  2015.	  	  	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
	  

3. Reprezentačné	  družstvá	  
	  
Reprezentačný	  tréner	  mládeže	  predložil	  na	  schválenie	  rozpočet	  MSJ	  +	  U23	  Brazília	  2015.	  	  

VV	  schválil	  jednohlasne	  
	  
ŠR	  informoval	  o	  predbežnom	  narozpočtovaní	  akcií	  RD	  pre	  sezónu	  2015.	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  



Zápisnica	  zo	  zasadnutia	  VV	  3/2015	   2	  

	  
ŠR	  informoval	  o	  zmene	  v	  pravidlách	  predolympijských	  pretekov	  v	  Riu	  2015.	  Preteky	  sa	  
uskutočnia	  nasledovným	  systémom:	  eliminačné	  preteky	  na	  dve	  jazdy,	  z	  ktorých	  následne	  
postúpi	  do	  hlavných	  pretekov	  jedna	  loď	  za	  krajinu	  (simulácia	  olympijských	  pretekov).	  	  	  
Trénerská	  rada	  sa	  bude	  situáciou	  zaoberať	  vzhľadom	  na	  zásah	  do	  interných	  nominačných	  
pravidiel	  SZKDV	  pre	  OH	  Rio	  2016.	  	  	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
	  

4. Canoe	  slalom	  s.	  r.	  o.	  
	  

Konateľ	  informoval	  o	  odklade	  daňového	  priznania	  k	  dátumu	  30.6.2015.	  
VV	  zobral	  na	  vedomie	  

	  
5. Činnosť	  komisií	  

	  
Súťažná	  komisia	  
Predseda	  ŠK	  predložil	  na	  prerokovanie	  pridelenie	  delegátov	  zväzu	  na	  majstrovské	  preteky	  
v	  sezóne	  2015.	  

VV	  prerokoval	  a	  následne	  schválil	  jednohlasne	  
	  
Predseda	  ŠK	  informoval	  o	  objednaní	  technického	  videa	  na	  dvoje	  nominačných	  pretekov	  
v	  sezóne	  2015	  –	  MTS	  (Liptovský	  Mikuláš)	  a	  Bratislava	  Open	  (Čunovo).	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
	  
Predseda	  ŠK	  spolu	  s	  GS	  informovali	  	  o	  objednaní	  	  programu	  	  SIWIDATA	  na	  nasledovné	  preteky:	  
Medzinárodné	  liptovské	  slalomy,	  Medzinárodné	  tatranské	  slalomy,	  Bratislava	  Open,	  Young	  
Danubia	  Cup,	  ECA	  Junior	  Cup.	  Celková	  suma	  za	  služby	  bude	  rozrátaná	  na	  usporiadateľov	  
jednotlivých	  pretekov.	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
	  

6. Rôzne	  
	  
Prezident	  informoval	  o	  osobnom	  stretnutí	  s	  predsedom	  Združeného	  oddielu	  vodnej	  turistiky	  
Prešov	  (ZOVTP),	  ktorý	  prejavil	  záujem	  o	  prijatie	  do	  SZKDV	  za	  kolektívneho	  člena.	  Zástupcu	  
ZOVTP	  inštruoval,	  aby	  pripravil	  detailné	  informačné	  podklady	  o	  klube	  a	  jeho	  činnosti,	  na	  
základe	  ktorých	  VV	  rozhodne	  o	  prijatí	  prihlášky	  za	  dočasného	  člena	  SZKDV	  do	  najbližšieho	  VZ.	  	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
	  

Zväzové	  inventarizačné	  karty	  sú	  pripravené	  na	  podpis	  pre	  všetkých,	  ktorí	  mali	  od	  roku	  2011	  
kupovaný	  materiál	  na	  svoje	  meno.	  Podmienkou	  vstupu	  do	  RD	  resp.	  RDJ	  a	  RD	  U23	  pre	  všetkých	  
zainteresovaných	  športovcov	  a	  trénerov	  je	  podpis	  obdržaného	  investičného	  aj	  neinvestičného	  
majetku	  do	  začiatku	  nomináčných	  pretekov	  8.	  mája	  2015.	  	  
T:	  8.	  máj	  2015	  	  

VV	  schválil	  jednohlasne	  
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GS	  predložila	  na	  schválenie	  rozdelenie	  financií	  v	  rámci	  projektu	  Hľadáme	  olympijských	  víťazov	  
2015	  spolu	  so	  zúčtovacími	  pokynmi.	  	  

VV	  schválil	  jednohlasne	  
	  
GS	  predložila	  na	  schválenie	  pokyny	  na	  zúčtovanie	  všetkých	  akcií	  počas	  sezóny,	  ktoré	  je	  
nevyhnutné	  dodržiavať	  na	  pre	  zjednodušenie	  a	  urýchlenie	  práce	  sekretariátu.	  Pokyny	  budú	  po	  
ukončení	  verejného	  obstarávania	  doplnené	  o	  novinky,	  ktoré	  verejná	  súťaž	  prinesie.	  

VV	  schválil	  jednohlasne	  
	  
VV	  prerokoval	  žiadosť	  trénera	  TSM	  Košice	  o	  vykonanie	  servisných	  úkonov	  na	  vozidle	  SZKDV	  
VW	  Crafter	  BA	  53	  TK.	  

VV	  schválil	  jednohlasne	  
	  
	  
Zapísala:	  Lucia	  Ježíková	  
Overil:	  Ivan	  Cibák	  
	  
V	  Bratislave,	  24.	  marca	  2015	  	  


