Zápisnica zo zasadnutia Rady predsedov SZKDV 2015
Bratislava, 12. december 2015
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1. Otvorenie
Prezident SZKDV Ivan Cibák otvoril zasadnutie a privítal prítomných zástupcov klubov.
Následne informoval, že stretnutie sa uskutoční v súlade s pozvánkou a zasadnutie ďalej viedol.

2. Informácia prezidenta SZKDV
Prezident zhodnotil sezónu 2015. Vyzdvihol splnenie prvoradého cieľa – vybojovanie
miesteniek na OH Rio de Janeiro 2016 vo všetkých štyroch olympijských disciplínach. Zdôraznil,
že individuálne výsledky najmä na majstrovstvách sveta seniorov v Londýne boli ovplyvnené
internou nomináciou. Na druhej strane pripomenul úspešné vystúpenie mládežníkov na
MSJ+U23 vo Foz do Iguacu, kde sme si vybojovali tri tituly juniorských majstrov sveta a dve
medaily v kategórii do 23 rokov, ako aj úspechy na mládežníckych ME v Krakove.
Prezident ďalej predostrel koncepciu ďalšieho fungovania zväzu po uvedení do platnosti
nového Zákona o športe. Znenie parlamentom schválenej najvyššej športovej normy
podmieňuje fungovanie SZKDV od 1. 1. 2017 v súčinnosti a jednom občianskom združení so
Slovenským zväzom rýchlostnej kanoistiky (SZRK), ako aj ostatnými zväzmi a disciplínami
spadajúcimi pod Medzinárodná kanoistickú federáciu (ICF). Prezident informoval o prvotnom
stretnutí zainteresovaných strán, na ktorom prebrali tri nosné piliere spolupráce - spoločný
názov a stanovy vyplývajúce z nového Zákona o športe po schválení jeho definitívneho znenia
parlamentom SR a uvedení do platnosti, nastavenie mechanizmu delenia financií a nastavenie
mechanizmu fungovania jednotlivých sekcií (slalom, rýchlosť, freestyle, atd.).
Komplexnú správu predloží na Valné zhromaždenie SZKDV 2016.
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3. Informácia predsedov komisií
Súťažná komisia
Predseda súťažnej komisie informoval o písomnom preložení hodnotiacej správy komisie
v sezóne 2015 prezidentovi SZKDV. Ďalej predostrel návrh trénerov TSM na úpravu programu
pretekov SLP žiakov v šprinte a zjazde. Diskusia pokračovala úpravami v navrhovanom
kalendári súťaží pre rok 2016.
Komplexnú správu predloží na Valné zhromaždenie SZKDV 2016.

4. Informácia o čerpaní rozpočtu
Generálna sekretárka informovala o aktuálnom uzatváraní čerpania dotácie a zúčtovania
roka 2015 a poďakovala všetkým zúčastneným zložkám za spoluprácu.
Generálny manažér informoval o finančnom priebehu roka. Vyzdvihol fakt, že aj napriek
rámcovému rozpočtu so schodkom 120 000,- eur sa zväzu počas roka podarilo disbalans
vyrovnať. Vďaka hospodárnemu zaobchádzaniu s financiami a schválenej dodatočnej dotácii na
predolympijské preteky v Riu de Janeiro by mal zväz rok uzavrieť vyrovnaným rozpočtom.
GM zároveň informoval, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pristúpilo
k revízii dosiahnutých výsledkov jednotlivých zväzov za posledné štyri roky, čo by malo spolu
s garanciou ministerstva v súvislosti s novým Zákonom o športe o navýšení rozpočtov zväzov
o 20 až 40 percent, prispieť k navýšeniu dotácie pre rok 2016.
GM pokračoval povinnosťami zväzov vyplývajúcimi z Nového zákona o športe, pričom
upozornil na nevyhnutnosť funkcie Kontrolóra zväzu, ktorý bude musieť spĺňať zákonom
stanovené podmienky. Zároveň zdôraznil plánovanú a nezvratnú fúziu SZKDV a SZRK k 1. 1.
2017, ktorá so sebou prináša mnoho administratívnych povinností, na ktoré bude potrebné sa
zodpovedne pripraviť už v budúcom roku.

5. Informácia predsedu kontrolnej komisie
Predseda Kontrolnej komisie informoval o priebežnej kontrole počas roka, komplexnú správu
predloží na Valné zhromaždenie SZKDV 2016.

6. Kalendár súťaží 2016
Diskusia k predloženému kalendáru sa uskutočnila pri bode 3 počas informácie predsedu
súťažnej komisie. Finálnu verziu termínovky schváli VV 1/2016.

7. Príprava Valného zhromaždenia SZKDV 2016
Valné zhromaždenie je plánované na feburár resp. marec 2016. Presný termín určí výkonný
výbor na svojom zasadnutí 1/2016.

8. Rôzne
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Diskusia sa uskutočňovala počas celého zasadnutia Rady predsedov.
Dušan Mühl
Vyjadril nesúhlas s faktom, že po skončení sezóny musel prípravu svojej dcéry finančne ťahať
z rodinného rozpočtu.
Prezident a generálny manažér argumentovali, že zväz a kluby robia maximum, aby finančne
pomohli úspešným mládežníckym pretekárom. Avšak domnievať sa, že utiahnu všetko, je
nereálne. Všetci rodičia dnes úspešných športovcov si prešli obdobím, keď do svojich detí
investovali sami. Jozef Šoška prispel do debaty názorom, že mládežnícki športovci dostávajú
neraz neadekvátnu podporu. Galovič pokračoval, že doba sa zmenila, konkurencia sa pripravuje
počas zimného obdobia v teplých destináciách, čo je finančne náročnejšie. Práve na to slúžia
výsledky, na základe ktorých sa športovec dostane do programu Podpory vybraných športovcov
resp. do stredísk, čo je ďalší zdroj finančnej pomoci.
Mühl sa ďalej opýtal, aké je zloženie mládežníckeho trénerského reprezentačného tímu.
Generálny manažér odprezentoval verejne známe zloženie jednotlivých trénerských tímov,
pričom pri seniorskom tíme bolo v aktuálnej sezóne pevne stanovené, zatiaľ, čo na mládežnícke
podujatia boli jednotliví tréneri nominovaní osobitne podľa aktuálneho zloženia RDJ+U23.
Detaily sú uverejnené na webovej stránke SZKDV (http://www.canoeslalom.sk/sportovakomisia/zlozenie-reprezentacnych-druzstiev-v-slalome/)
Mühl pokračoval otázkou, prečo nebol zaradený medzi trénerov, z ktorých sa bude žrebovať
staviteľ trate na nominačných pretekoch.
Člen Trénerskej rady Juraj Minčík vysvetlil, že neprišla žiadna oficiálna požiadavka na jeho
zaradenie. Post staviteľa trate je náročná a zodpovedná úloha, Trénerská rada dala dôveru
súčasným reprezentačným trénerom. Galovič zdôraznil, že všetky žiadosti je potrebné vecne
adresovať na zväz, aby ich mohla príslušná komisia zobrať do úvahy.
Miroslav Stanovský v diskusii navrhol zriadenie Rady juniorských trénerov.
Prezident skonštatoval, že podobnú funkciu plní Komisia mládeže (tréneri mládežníckych RD,
tréneri TSM, kluboví tréneri mládeže).
Ľubomír Pašek
Sa informoval, čo znamená schválenie finalizácie projektu C1 ženy 2020 s jeho spustením od
01/2016 a koncepcia podpory mládežníckych tímov smerom k domácim vrcholným podujatiam
- MSJ a U23 2017 Čunovo, MEJ a U23 2018 Čunovo a prípadná úspešná kandidatúra MEJ a U23
2019 Liptovský Mikuláš.
Prezident odpovedal, že projekt C1 ženy 2020 zahŕňa nevyhnutnosť špecializácie 16 až 17ročných športovkýň pre disciplínu C1Ž, samostatný rozpočet pre rozvíjajúcu sa kategóriu,
nákup lodí, jarná príprava v teple, účasť tímu C1Ž na podujatiach Svetového pohára ICF.
V podobnom duchu by mala byť vedená aj podpora mládežníckych tímov smerom k domácim
vrcholným podujatiam.
Ú: Trénerská rada má za úlohu spracovať koncepcie písomne, následne budú zverejnené
na webovej stránke SZKDV.
Pašek sa ďalej informoval, aká je ďalšia vízia kategórie C2.
Prezident odpovedal, že oficiálne stanovisko bude známe až s programom OH Tokio 2020.
Smerovanie Medzinárodného olympijského výboru je však jednoznačné – gender equity
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(vyrovnanie počtu mužských a ženských športovcov) a zároveň nenavyšovanie setov medailí
pre jednotlivé športy v olympijskom programe hovorí jednoznačne v neprospech C2.
Richard Galovič
Prezentoval dopad nového Zákona o športe a zlúčenie SZKDV a SZRK do jedného občianskeho
združenia na náš zväz. Čo sa týka financií, základný návrh hovorí, že 20 percent financií by malo
byť delených papierovo (50:50), zvyšných 80 percent podľa vopred schváleného kľúča.
Pripomenul, že aj financie na podujatia budeme dostávať už ako jedno združenie, rovnako
jednotná kvóta bude platiť aj pre športovcov a trénerov v strediskách vrcholového športu.
Spoločným výkonným orgánom by mal byť Výkonný výbor, ktorého členovia budú zástupcovia
oboch samostatne fungujúcich sekcií. V tejto súvislosti dal návrh, aby sa prezidentské voľby
SZKDV uskutočnili v septembri/októbri 2016, aby malo nové vedenie možnosť pracovať na
svojej koncepcii. Opätovne zdôraznil nevyhnutnosť obsadenia pozície Kontrolóra zväzu.
Juraj Minčík
Skonštatoval, že na Slovensku chýbajú jedny marketingovo a mediálne zaujímavé preteky, na
ktorých by sa zúčastnila kompletná domáca elita. Zväz tak prichádza o možnosť
sebaprezentácie a navrhol, aby sa s myšlienkou pracovalo v budúcom olympijskom cykle.
Ďalej sa pýtal, ako je to s rekonštrukciou existujúcich resp. s podporou výstavby nových
športovísk a vodáckych areálov.
Generálny manažér informoval, že do roku 2019 je priorita vlády výstavba a rekonštrukcia
futbalových štadiónov. Následne by však mali dostať šancu aj ostatné športy a ich
infraštruktúra. Všetko však záleží od zloženia a priorít aktuálnej vlády.
Ľubomír Pašek
Sa informoval, aká je vízia zväzu v otázke smerovania a budúcnosti disciplín zjazd a šprint.
Prezident odpovedal, že v úvode roka sa reprezentačným trénerom stal Jaroslav Slučik, priorita
mala byť výchova mládeže v súčinnosti so slalomom. Keďže RD a RDM zjazd a šprint
v súčasnosti výkonnostne nezodpovedajú medzinárodnej konkurencii, činnosť a kritériá bolo
potrebné nastaviť tak, aby bolo financovanie refundované na základe dosiahnutého výsledku na
danom podujatí. Ďalšie fungovanie bude nevyhnutné prebrať na Valnom zhromaždení SZKDV
2016.
Prezident na záver poďakoval zástupcom klubov za aktívnu účasť a zasadnutie Rady predsedov
uzavrel.
Zapísala: Lucia Antolová
Overil: Ivan Cibák
Bratislava, 12. decembra 2015
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