Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru 1/2016
Bratislava, 13. január 2016
Cibák, Machaj, Ižo, Čierny, Galovič, Hujsová, Orokocký
Prítomní
Antolová, Stanovský
Prizvaní
Ospravedlnení
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola úloh
Informácia o stave financií
Reprezentačné družstvá
Canoe slalom s. r. o.
Činnosť komisií
Rôzne

1. Kontrola úloh
8/2015
VV poveruje Ekonomickú komisiu vypracovaním smernice, podľa ktorej bude postupovať pri
naturalizácii športovcov inou krajinou, ktorej súčasťou bude odstupné kategorizované podľa
veku, výkonnosti a investície do pretekára.
TERMÍN: 30. 3. 2016 (poznámka: najbližší termín prestupu - november 2016)
Z: Galovič

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
GS informovala o finalizácii zúčtovania dotácie za rok 2015, ktorú je potrebné odovzdať
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 15. 2. 2016.
VV zobral na vedomie
GS informovala o podpise zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky o poskytnutí dotácie v oblasti športu 2016-01, ktorá je zverejnená na stránke
www.minedu.sk. Vzhľadom na uvedenie nového Zákona o športe do platnosti urýchlilo
ministerstvo administratívne úkony v súlade s pravidlami platnými do roku 2015, prvé financie
by mohli prísť koncom januára, resp. v polovici februára 2016.
VV zobral na vedomie
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1/2016
VV poveruje Ekonomickú komisiu vypracovaním rámcového rozpočtu SZKDV pre rok 2016.
T: VV 2/2016
Z: Galovič

3. Reprezentačné družstvá
ŠR predložil na schválenie Stratégiu rozvoja kategórie C1Ž v rokoch 2016 – 2020.
VV schválil jednohlasne
VV pripomína dôležitosť sledovania aktualít na http://www.canoeslalom.sk/sportovakomisia/novinky/.
VV zobral na vedomie
VV prerokoval agendu programu „Športová príprava vybraných športovcov a športových
kolektívov“ (t.j. Top Team) a stanovil nasledovné:
- bezpodmienečná podmienka čerpania financií Top Teamu je zaslanie Harmonogramu
športovej prípravy (HŠP) na sekretariát SZKDV
- ďalšia záloha bude poskytnutá až po zúčtovaní predošlej
- výsledná potvrdzujúca objednávka komplexných cestovných služieb v Magic Travel musí byť
zaslaná v kópii aj na miskayova@canoeslalom.sk
VV schválil jednohlasne
VV prerokoval poistky na rok 2016.
Členovia RD seniorov štartujúci na ME 2016 majú automaticky predĺžené celoročné poistenie,
rovnako ako pretekári zaradení do Top Teamu.
VV schválil jednohlasne
VV prerokoval situáciu v TSM Zvolen, kde plánuje poverený tréner ukončiť svoju činnosť k 30.
4. 2016.
VV schválil návrh povereného trénera TSM Zvolen, ktorý na pozíciu odporučil Petra Slašťana
mladšieho, ktorý v máji ukončí potrebné vzdelanie. Vzhľadom na to, že po ukončení sezóny
2016 sa bude celý projekt TSM analyzovať a prehodnocovať, VV sa zhodol, že by nebolo vhodné
zastaviť rozbehnutú činnosť.
VV schválil jednohlasne
VV prerokoval urgenciu Richarda Grigara na žiadosť Tomáša Mráza o prehodnotenie bodovania
nominácie OH 2016 v nominačných pretekoch MS Londýn 2015.
ŠR sa po prijatí žiadosti telefonicky spojil s osobným trénerom športovca, ktorý svoju žiadosť
stiahol. Po konzultácii s osobným trénerom preto nebol dôvod sa žiadosťou zaoberať.
VV zobral na vedomie
Zodpovedný tréner zjazdu Jaroslav Slučik predložil zhodnotenie zjazdu na divokej vode za rok
2015 .
VV zobral na vedomie
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Zároveň poveruje zodpovedného trénera pripravením plánu činnosti na rok 2016,
vrátane menného zoznamu potenciálnych reprezentantov
VV prerokoval žiadosť o informácie o evidencií dopravného prostriedku mikrobus Opel Vivaro,
prideleného TSM BA na účely športovej činnosti.
VV rozhodol, že v prípade záujmu ŠKP Bratislava bude mikrobus Opel Vivaro využívaný
TSM Bratislava možné odkúpiť za symbolickú cenu 10,- EUR.

4. Canoe slalom s. r. o.
VV neprerokoval žiadne nové skutočnosti.
VV zobral na vedomie

5. Činnosť komisií
Súťažná komisia
Predseda SK informoval o zverejnení Radou predsedov pripomienkovaného kalendára SZKDV
2016 na webovej stránke zväzu.
VV zobral na vedomie
Predseda SK zdôraznil, že doposiaľ neobdržal všetky rozpisy pretekov 2016 a žiada
zodpovedných, aby si povinnosť vyplývajúcu z pravidiel (oficiálne mali zaslať do 1. 1. 2016)
bezodkladne splnili.
VV zobral na vedomie
VV prerokoval žiadosť na úpravu Smerníc pretekov SLP žiakov v zjazde a šprinte pre rok 2016.
Na základe rozhodnutia VV zapracuje predseda SK požadované zmeny v programe zjazdu
a šprintu do Smerníc 2016.
O navrhovanom povinnom štarte na zjazdových pretekoch v Liptovskom Mikuláši na
slalomových lodiach sa rozhodne na porade vedúcich podľa aktuálneho stavu vody.
VV zobral na vedomie

6. Rôzne
VV navrhol zakladateľa vodného slalomu a zjazdu v TJ Slávia UK Bratislava Tibora Smatušíka,
ktorý oslávil 26. 12. 2015 životné jubileum 85 rokov, na ocenenie Fair Play Slovenského
olympijského výboru.
VV zobral na vedomie
VV stanovil termín Valného zhromaždenia 2016 na 13. február 2016.
VV zobral na vedomie

Zapísala: Lucia Antolová
Overil: Ivan Cibák
V Bratislave, 13. januára 2016
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