
Zápisnica	zo	zasadnutia	VZ	SZKDV	2016	 1	

	 	
	

Zápisnica	zo	zasadnutia	Valného	zhromaždenia	2016	

Liptovský	Mikuláš,	13.	február	2016	

	
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	2015	
7.	Správa	o	činnosti	a	hospodárení	Canoe	Slalom	s.	r.	o.	za	rok	2015	
8.	Správa	Kontrolnej	komisie	za	rok	2015	
9.	Ocenenie	najúspešnejších	klubov	SLP	2015	
10.	Diskusia	
11.	Návrh	rámcového	rozpočtu	na	rok	2016	
12.	Plán	činnosti	na	rok	2016	
13.	Správa	mandátovej	komisie	
14.	Správa	návrhovej	komisie	
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	uznášaniaschopné.	Ospravedlnil	neúčasť	čestných	prezidentov	SZKDV.	
Prítomná	bola	nadpolovičná	väčšina	delegátov	(pozvaných	s	právom	hlasovať	27	
delegátov/prítomných	s	právom	hlasovať	25	delegátov,	t.j.	92,6	percenta).	
	

2. Schválenie	programu	Valného	zhromaždenia	
	
Prezident	predniesol	návrh	programu	VZ.	Program	bol	všetkým	klubom	zaslaný	spolu	
s	pozvánkou	na	VZ	2016.	
Program	VZ	bol	jednohlasne	schválený.	
	

3. Schválenie	rokovacieho	poriadku	
	
Prezident	predniesol	návrh	rokovacieho	poriadku.	Rokovací	poriadok	bol	všetkým	klubom	
zaslaný	spolu	s	pozvánkou	na	VZ	2016.	
Rokovací	poriadok	VZ	bol	jednohlasne	schválený.	
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4. Schválenie	pracovných	komisií	–	mandátová,	návrhová	
	
Za	členov	mandátovej	komisie	boli	zvolení:	

- Daniela	Hujsová	-	predseda	
- Peter	Murcko	
- Stanislava	Smiešková	

	
Za	členov	návrhovej	komisie	boli	zvolení:	

- Richard	Grigar	–	predseda	
- Peter	Hapák	
- Peter	Slašťan	

	
5. Správa	prezidenta	o	činnosti	zväzu	za	obdobie	od	ostatného	VZ	

	
Prezident	Ivan	Cibák	informoval	o	činnosti	a	úspechoch	zväzu	za	celé	obdobie	od	ostatného	VZ.		
Zhodnotil	celú	pretekársku	sezónu,	splnenie	cieľov,	teda	zisk	všetkých	olympijských	miesteniek	
a	 činnosť	 TSM.	 	 Prezident	 pripomenul,	 že	 rok	 2016	 sa	 bude	 niesť	 v	olympijskom	 duchu,	 po	
ktorom	 nás	 čaká	 spájanie	 zväzov,	 vytvorenie	 jedného	 spoločného	 s	rýchlostnými	 kanoistami,	
freestylistami	 a	ostatnými	 odvetviami	 športov,	 ktoré	 spadajú	 pod	 Medzinárodnú	 kanoistickú	
federáciu	 (ICF).	 Prezident	 zhrnul	 fungovanie	 sekretariátu,	 výkonného	 výboru	 a	 informoval	
o	kooptovaní	novej	členky	výkonného	výboru,		Zore	Hujsovej	.	
	

6. Správa	o	hospodárení	zväzu	za	rok	2015	
	
Správu	o	hospodárení	predniesol	generálny	manažér	Richard	Galovič.		Upozornil,	že	minulý	rok	
sme	mali	najmenšiu	dotáciu	v	porovnaní	s	predchádzajúcimi	rokmi	a	tým	pádom	nám	na	konci	
roku	hrozilo,	 že	 skončíme	 so	 stratou	48	000,-	 euro.	Tú	 však	 zväz	 vykryl	 zrušením	niektorých	
akcií,	 resp.	 neuhradením	 ich	 v	plnom	 rozsahu	 a	tie	 si	 pretekári	 hradili	 z	Top	 tímu	
a	dofinancovaním	z	Canoe	Slalom	s.r.o..	Zároveň	uviedol,	 že	 spolufinancovanie	vyplývajúce	 	 zo	
zmluvy	s	Ministerstvom	školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	SR	bolo	uhradené	z	vlastných	zdrojov.	
Spolufinancovanie	 činilo	 v	rámci	 rozpočtu	 v	 roku	 2015	 cca	 143	 000,-	 Euro.	 Najmä	 príjmy	
z	pretekov	a	z	Canoe	Slalom	s.r.o.	 zabezpečujú	nutné	spolufinancovanie.	GM	zároveň	pochválil	
činnosť	sekretariátu	za	kvalitne	odvedenú	celoročnú	prácu.	
	

7. Správa	o	činnosti	a	hospodárení	Canoe	Slalom	s.	r.	o.	za	rok	2015	
	
Správu	 o	činnosti	 Canoe	 Slalom	 s.r.o.	 za	 rok	 2015	 predniesol	 generálny	 manažér	 Richard	
Galovič.	 Uviedol,	 že	 zväz	 mal	 minulý	 rok	 podpísané	 tri	 zmluvy,	 z	toho	 dva	 finančné,	 so	
Slovenskou	 sporiteľňou	a	s	Vodohospodárskou	výstavbou	a	nefinančnú	 s	Adidas.	Tieto	 zmluvy	
pomohli	zafinancovať	okrem	iného	Svetový	pohár	v	Liptovskom	Mikuláši,	projekt	Hľadáme	OH	
víťazov,	odmeny	športovcom,	vykryť	schodok	v	rozpočte	a	zabezpečiť	spolufinancovanie	SZKDV	
voči	zmluve	s	Ministerstvom	školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	SR.	
Ďalej	uviedol,	 že	musíme	ďalej	 zvážiť,	ako	previezť	Canoe	Slalom	s.r.o.	do	nového	spoločného	
zväzu.	
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8. Správa	Kontrolnej	komisie	za	rok	2015	
	
Správu	Kontrolnej	komisie	za	rok	2015	predniesol	jej	predseda	Martin	Stanovský.	Nemal	žiadne	
výhrady	a	takisto	pochválil	činnosť	sekretariátu.	
	

9. Ocenenie	najúspešnejších	klubov	SLP	2015	
	
Prezident	Ivan	Cibák	ocenil	najúspešnejšie	kluby	v	SLP	dospelých	a	SLP	žiakov	za	rok	2015.	
	

10.	Diskusia	
V	diskusii	padlo	veľa	otázok	a	pripomienok	ohľadom	spájania		zväzov.	
	
Ivan	 Cibák	 –	Nový	zákon	o	športe	 jednoznačne	určuje	prijímateľa	 	 finančných	prostriedkov	z	
verejných	 	 zdrojov.	Rokom	 	2016	zanikne	subjekt	SZKDV	a	zároveň	vznikne	spoločný	subjekt,	
ktorý	 musí	 združovať	 všetky	 	 športové	 odvetvia	 spadajúce	 pod	 jednu	 Medzinárodnú	
kanoistickú	 federáciu	 (ICF).	 Na	 základe	 tejto	 skutočnosti	 sa	 uskutočnia	 rokovania	 so	
Slovenským	 zväzom	rýchlostnej	 kanoistiky	 (SZRK)	 o	vytvorení	 spoločného	 subjektu.	 Keďže	
nový	Zákon	o	športe	vstúpil	do	platnosti	od	1.	1.	2016	je	potrebné	tieto	veci	riešiť		okamžite.		Po	
zverejnení	 predlohy	 stanov	 Ministerstvom	 školstva	 a	ich	 pokynmi	 sa	 uskutoční	 ukončenie	
doterajších	samostatných	zväzov	a	vytvorenie	spoločnej	organizácie.	Medzi	prioritné		úlohy	pri	
vytváraní	 spoločného	 subjektu	 bude	 nadstavenie	 spoločného	 fungovania	 (stanov)	
a	rozdeľovanie	finančných	prostriedkov	z	verejných	zdrojov.	
	
Richard	 Galovič	 	 -	 Predstavil	 vzorec	 zahŕňajúci	 športové	 výsledky,	 na	 základe	 ktorého	 sa	
počítajú	 financie	 pre	 jednotlivé	 zväzy.	 Upozornil,	 že	 musíme	 dobre	 premyslieť,	 ako	 nastaviť	
prerozdelenie	financií	na	základe	tohto	vzorca	so	SZRK	a	aké	výsledky	voči	ministerstvu	doňho	
započítavať.	Samozrejme,	najlepšie	zo	všetkých	subjektov.		
RG	 vyzval	 zväz,	 aby	 poveril	 prezidenta	 vytvorením	 pracovnej	 skupiny,	 ktorá	 vypracuje	 plán	
spoločného	 fungovania	 a	bude	 rokovať	 so	 zástupcami	 ostatných	 zväzov,	 resp.	 dotknutých	
skupín	 (SZRK,	 Freestyle,	 dračie	 lode,	 canoe	 pólo),	 aby	 vyrokoval	 čo	 najlepšie	 podmienky	 pre	
SZKDV.	Po	absolvovaní	rokovaní	s	ostatnými	stranami	sa	zvolá	stretnutie	s	predsedami	klubov,	
resp.	 ako	 sa	 VV	 dohodne	 a	prezident	 oboznámi	 zväz	 s	výsledkami	 rokovaní.	 Tieto	 prípravy	
rokovaní	majú	charakter	obchodného	stretnutia,	preto	by	potrebné	dodržať	diskrétnosť.	
	
Ján	 Maco	 –	 upozornil	 na	 dôležitý	 post	 kontrolóra	 vo	 zväze	 a	navrhol,	 že	 tento	 post	 by	 mal	
obsadiť	niekto	vybraný	SZKDV.	
	
Ivan	 Cibák	–	Súhlasí,	že	 je	 to	veľmi	dôležitá	osoba	vo	zväze	a	preto	 je	najdôležitejšie,	aby	bol	
kontrolór	 najmä	 odborník,	 aby	 bol	 znalý	 problematiky	 v	športe	 	 a	riešil	 	 veci	 konštruktívne	
v	prospech		hnutia.		Kontrolór	by	mal	byť		jeden	pre	celú	organizáciu.		
	
Milan	Šujanský	–	Dotaz	na	informačný	systém,	či	sú	naozaj	rodné	čísla		potrebné	a	nesúhlasí	so	
zasielaním	na	mail	bez	zaheslovania.	
	
Ivan	 Cibák	 –	 Preveríme,	 aká	 je	 možnosť	 zaslať	 zaheslovaný	 súbor	 a	dáme	 vedieť	 všetkým	
klubom,	aj	novému	klubu	z	Prešova.	Momentálne	podľa	nového	zákona	je	potrebné	rodné	čísla	
zadávať,	ako	to	vyžaduje	Ministerstvo	školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	SR.		
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Richard	Galovič	–	Upozornil,	že	takisto	treba	v	tomto	systéme	vyplniť	aj	funkciu	(resp.	všetky	
vykonávané	 funkcie	 v	rámci	 klubu	 ako	 tréner,	 masér,	 rozhodca	 atď),	 kvôli	 možnému	
vyúčtovávaniu	financií	voči	MŠVVaŠ	SR	napr.	z	Top	tímov.		
	
Ján	Maco	–	Tvrdí,	že	žiadanie	rodného	čísla	v	tomto	prípade	je	protiústavné.	
	
Ján	 Maco	 –	 Mal	 dotaz,	 či	 počas	 ME	 v	LM,	 by	 sa	 nedali	 urobiť	 medzinárodné	 rozhodcovské	
skúšky.	
	
Predstavil	 sa	 nový	 klub	Združený	 oddiel	 vodnej	 turistiky	 z	Prešova,	 v	zastúpení	Vladimíra	
Iguza.	 Chceli	 by	 v	Prešove	 dostať	 vodáctvo	 na	 vyššiu	 úroveň.	 Zatiaľ	 sú	 u	nich	 v	klube	 najmä	
turisti,	no	chceli	by	sa	zlepšiť,	niečomu	podučiť	a	postupne	sa	zúčastniť	aj	na	pretekoch.	
	

11.	Návrh	rámcového	rozpočtu	na	rok	2016	
	
Generálny	manažér	Richard	Galovič	predstavil	návrh	rozpočtu	na	rok	2016.		
Rozpočet	na	rok	2016	bol	jednohlasne	schválený.	
	

12.	Plán	činnosti	na	rok	2016	
	
Prezident	Ivan	Cibák	predstavil	plán	na	rok	2016	s	jeho	najvyššími	prioritami	a	tými	sú:	

1. Zisk	medailí	na	OH	Rio	2016	
2. ME	v	Liptovskom	Mikuláši	
3. Zamerať	 sa	 na	 podporu	 C1Ž,	 aby	 sme	 na	 OH	 v	Tokiu	 mali	 obsadených	 všetkých	 5	

kategórií	
4. Zisk	medailí	na	juniorských	pretekoch	v	Krakove	a	Solkane	
5. TSM,	naďalej	podporovať	mládež	a	vytvoriť	jej	čo	najlepšie	podmienky	

	
Okrem	iného	tento	rok	mal	zväz	opäť	zabezpečiť	seminár	pre	trénerov.	
Plán	činnosti	na	rok	2016		schválilo	VZ	jednohlasne.	
	

13.	Správa	mandátovej	komisie	
	
Správu	mandátovej	komisie	predložila	jej	predsedníčka	Daniela	Hujsová.	
Konštatovala,	že	na	VZ	bolo	pozvaných	27	delegátov	za	kluby,	prítomných	bolo	25	delegátov	za	
kluby,	t.j.	účasť	bola	92,6	percenta.	VZ	vyhlásila	za	uznášaniaschopné.	Na	schválenie	návrhu	je	
potrebný	súhlas	nadpolovičnej	väčšiny,	teda	13	hlasov.	
	
	

14.	Správa	návrhovej	komisie	
	
Návrhová	 komisia	 berie	 na	 vedomie	 schválené	 uznesenia	 a	predložila	 návrh	 znenia	 ďalších	
uznesení,	ktoré	zaznamenala	počas	rokovania	VZ	SZKDV:	
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VZ	 ukladá	 prezidentovi	 SZKDV	 vytvoriť	 pracovnú	 skupinu,	 ktorá	 pripraví	 koncept	 spájania	
zväzov,	 následne	 ho	 prerokuje	 s	ostatnými	 dotknutými	 orgánmi,	 teda	 najmä	 SZRK	
a	o	výsledkoch	bude	informovať	VZ,	resp.	predsedov	klubov	SZKDV.	
VZ	schválilo	jednohlasne.	
	

a) VZ	 hlasovalo	 o	schválení	 vstupu	 nového	 klubu	 Združeného	 oddielu	 vodnej	 turistiky	
Prešov	za	člena	SZKDV.	

VZ	schválilo	jednohlasne.	
	
Uznesenie	VZ	SZKDV	bolo	schválené	jednohlasne.	
	

15.	Ukončenie	zasadnutia	Valného	zhromaždenia	
	
Ivan	Cibák	poďakoval	všetkým	prítomným	delegátom	za	ich	účasť	a	zasadnutie	ukončil.	
	
	
Zapísala:	Zora	Hujsová	
Overil:	Ivan	Cibák	
	
V	Liptovskom	Mikuláši,	13.2.2016	


