ZÁPISNICA
zo zasadnutia II. Programová konferencia SZKDV
dňa 22. októbra 2016 o 930 hodine v AVS Liptovský Mikuláš
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Priebeh rokovania:
1) Otvorenie: Prezident SZKDV Ivan Cibák privítal prítomných.
2) Športový riaditeľ Róbert Orokocký, zhodnotil športové výsledky 2013-2016
1. Vyhodnotenie seniorských výsledkov uplynulého olympijského cyklu
2. Vyhodnotenie projektov TSM 2013 – 2016
3. Predložil
všeobecnú stratégiu budovania seniorskej reprezentácie s víziou
budovania tímu OH 2020 vychádzajúceho zo súčastného stavu výkonnosti
4. Zdôraznil potrebu implementovať agendu do pozícií novovzniknutého VV, ktorá
má druhotný vplyv na nárast výkonnosti reprezentácie
3) Reprezentačný tréner juniorov Peter Cibák ml. zhodnotil športové výsledky 20132016
1. Vyhodnotenie RDJ na vrcholných podujatiach 2013-2016
2. Vyhodnotil projekt C1 ženy
3. Pozitívne vyhodnotil spoluprácu s NŠC na testovaní mládeže
4) Prezident SZKDV Ivan Cibák informoval o priebehu rokovaní pri zlučovaní zväzov do
jedného subjektu Slovenská kanoistika (*SK).
5) Jednotlivé témy:
1. Richard Galovič: Informoval o novej štruktúre SK, budovania jedného
spoločného zväzu. Princípe a vzorci prerozdelenia financií. Forme volieb na
pozíciu prezidenta *SK.
2. Rozvoj kategórie C1 ženy. Je vhodný kombinovaný tréning v kategórií K1
ženy a C1ženy alebo špecializácia.
3. Vybudovanie dvoch silných centier pre mládež v Bratislave a Liptovskom
Mikuláši. Dôležité pre mládež s vysokou úrovňou odchádzajúcu z TSM.
Pokračovanie TSM v regiónoch a riešiť situáciu na Pieninách.
4. Akým spôsobom budovať povedomie v seniorskom RD. Je potrebné nastaviť
pravidlá fungovania v RD a účasti na akciách seniorskej RD.
5. Návrh nastavenia fungovania trénerskej rady a jej obnova o nových trénerov.
6. Organizácia domácich podujatí. Organizácia nominačných pretekov – nájsť
vhodný model .

7. Návrh termínov NP v sezóne 2017:
6.-7. máj 2017 NP v Čuňove
12.-14. máj 2017 MTS, NP v Liptovskom Mikuláši
V prípade NP na MTS skrátiť preteky na dva dni 13. – 14.5.
8. Zjazdové disciplíny - dlhé roky sledujeme zostup popularity a záujmu o tento
šport. Je potrebné na Valnom zhromaždení SK - sekcie divoká voda rozhodnúť
hlasovaním o jeho ďalšej budúcnosti. ICF ide cestou podpory novej disciplíny
KAYAK CROSS, ktorá sa už jazdí popri Svetových pohároch a smeruje k
olympijskej disciplíne.
9. Bratislavské kluby ŠKP BA a Slávia KDVUK prezentovali návrh novej
štruktúry sekcie divokých vôd pre obdobie 2017-2020.
10. Bol prezentovaný návrh o podpore SZKDV pre obnove a výstavbe
jednoduchých úprav riečišťa v Dolnom Kubíne, Košiciach, Zvolene a Žiline.
11. Prezident informoval o potrebe rekonštrukcie areálu v Čunove, nakoľko nás
čakajú významné medzinárodné akcie v rokoch 2017, 2018, atď. Ďalej je
potrebné riešiť na úrovni Ministerstva životného prostredia
SR
a Vodohospodárskej výstavby prevzatie do starostlivosti nášho zväzu
(dlhodobého prenájmu ) trate č. 1, tribúny a lodenice.
Úlohy:
1. Pripomienky a návrhy k seniorskej reprezentácii zapracuje Robert Orokocký
( predbežne pripraviť aj návrh koncepcie zjazdu )
návrh termínov nominačných pretekov a nominačných kritérií
2. Pripomienky a návrhy k rozvoju mládežníckeho športu zapracuje Peter Cibák ml.
3. Pripomienky a návrhy k organizačnej štruktúre sekcie divokých vôd vypracuje Pašek
Ľuboš.

V Liptovskom Mikuláši 22. 10. 2016
Zapísal: Peter Murcko
Overil: Ivan Cibák

