e

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru 5/2016
Bratislava, 30. máj 2016
Cibák, Ižo, , Orokocký, Galovič,
Prítomní
Stanovský, Antolová
Prizvaní
Ospravedlnení Čierny, Machaj, Hujsová

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: Zapracovať do nových stanov (poznámka: najbližší termín prestupu - november
2016)
Z: Galovič

2. Informácie o stave financií
Sekretariát informoval o priebežnom čerpaní dotácie, pričom opätovne upozornil na dôležitosť
dodržiavania termínov vyúčtovania poskytnutých záloh. (do 15 dní od ukončenia akcie).
Povinnosti vyplývajúce z nového Zákona o športe ustanovujú povinné zverejňovanie
priebežného čerpania finančných prostriedkov, z čoho vyplýva transparentnosť – je zreteľné,
kedy bol poskytnutá záloha, kedy sa akcia uskutočnila a kedy bola riadne vyúčtovaná.
VV zobral na vedomie

3. Reprezentačné družstvá
Športový riaditeľ predložil na schválenie nasledovné dokumenty:
-

nomináciu na OH
VV schválil jednohlasne

-

rozpočet akcie 1 SP Ivrea
VV schválil jednohlasne, za vedúceho akcie ustanovil prezidenta Ivan Cibák
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-

rozpočet akcie 2 SP Seo
VV schválil jednohlasne

-

rozpočet akcie 3 SP Pau
VV schválil jednohlasne

-

rozpočet akcie VT Rio 3
VV schválil jednohlasne

VV SZKDV sa uzniesol, ze status nahradníka na OH 2016 bude naplnení až po splnení
nasledovných podmienok:
a) Každý náhradník musí absolvovať minimálne týždeň tréningu na olympískej trati.
b) Náhrádník nemôže až do začiatku olympiády odísť na dovolenku a musí sa udržiavať v
top forme.
c) Náhradník musí byť kedykoľvek v prípade výmeny ihneď pripravený na vycestovanie
do Ria.
Šéftréner mládeže predložil na schválenie výsledok nominačných pretekov pre sezónu 2016.
VV schválil jednohlasne
VV prerokoval žiadosť trénera Jakuba Lulleya, aby jeho zverenci absolovovali pri neúčasti
olympionikov Ladislava a Petra Škantárovcov 1. kolo SP v Ivrei.
VV zamietol jednohlasne
Generálny manažér informoval o májovom štábe Rio 2016, ako aj o fakte, že Slovenský
olympijský výbor schválil zloženie realizačného tímu SZKDV pre OH Rio 2016 v zložení:
Orokocký (Team Leader), Minčik, Mráz (tréneri), Belička (fyzioterapeut), T. Martikán
(Technik). Účasť fyzioterapeuta Gašpárka je podmienená početnosťou celkovej slovenskej
výpravy.
VV zobral na vedomie

4. Canoe slalom s. r. o.
Výkonný výbor neprerokoval žiadne nové skutočnosti.

5. Činnosť komisií
Súťažná komisia
Klub ŠKP Bratislava oboznámil VV, že sa vzdáva organizácie pretekov ECA Junior Cup.
VV zobral na vedomie, poverenie zorganizovať preteky nemení.
V prípade, že podujatie ECA Junior Cup v Čunove nezorganizuje klub registrovaný v
SZKDV, nebudú preteky pod záštitou SZKDV a nebude im pridelená dotácia.

6. Rôzne
VV opätovne prerokoval návrh stanov Slovenskej kanoistickej asociácie, ktorá musí vzniknúť
zlúčením Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej
kanoistiky so všetkými zákonnými náležitosťami, vrátane mimoriadneho valného zhromaždenia
SZKDV, do 30. 6. 2016.
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VV zobral na vedomie

Zapísala: Lucia Antolová
Overil: Ivan Cibák
V Bratislave, 30. mája 2016
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