Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru 8/2016
Bratislava, 18. október 2016
Cibák, Galovič, Orokocký, Ižo, Machaj, Čierny
Prítomní
Antolová, Stanovský
Prizvaní
Ospravedlnení 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 smerníc sekcie (poznámka: najbližší termín prestupu november 2016)
Z: Galovič

2. Informácie o stave financií
Priebežné čerpanie dotácie je do sprístupnenia Informačného systému športu zverejnené na
webe SZKDV. Sekretariát pripravil súhrnnú tabuľku čerpania rozpočtu jednotlivých sekcií.
VV zobral na vedomie
GS predložila prehľad povinného spolufinancovania dotácie.
VV zobral na vedomie

3. Reprezentačné družstvá
Zodpovedný tréner zjazdu predložil zhodnotenie zjazdu za rok 2016.
VV zobral na vedomie
Športový riaditeľ predložil
- zhodnotenie OH
- zhodnotenie RD 2013-2016
- zhodnotenie TSM 2013-2016
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VV zobral na vedomie a poďakoval za výborné výsledky na OH Rio de Janeiro 2016.
Zároveň zdôraznil potrebu ich adekvátnej prezentácie na slávnostnom vyhlásení
Kanoista rok 2016. Dôkladnejšia debata k výsledkom štvorročného obdobia RD a TSM sa
uskutoční na II. Programovej konferencii (22. 10. 2016) v Liptovskom Mikuláši.

4. Canoe slalom s. r. o.
VV poveruje konateľa firmy a účtovníčku inventúrou majetku a zmapovaním komplexnej
finančnej situácie firmy do 30. 11. 2016, aby mohol VV prezentovať valnému zhromaždeniu
ďalšie jej ďalšie fungovanie pod Slovenskou kanoistikou.

5. Činnosť komisií
Súťažná komisia
Predseda SK predložil predbežný kalendár pretekov na rok 2017.
VV zobral na vedomie

6. Rôzne
Európska kanoistická asociácia poverila SZKDV organizáciou majstrovstiev Európy juniorov
a pretekárov do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši v roku 2019.
VV zobral na vedomie
Dňa 28. 10. 2016 sa uskutoční Olympic Gala Rio 2016 v X-Bionic Sphere v Šamoríne.
VV zobral na vedomie, SZKDV bude reprezentovať prezident
VV prerokoval organizáciu najbližších medzinárodných podujatí v Čunove.
- MSJ + U23 2017
- MEJ + U23 2018, ktorých súčasťou by mali byť aj ME freestyle
Ú: Prezident a poverený šéf organizačného výboru Róbert Kleberc si dohodnú stretnutie
s vedením Divokej vody a odkomunikujú podmienky usporiadania pretekov.
T: 28. 10. 2016
Medzinárodná kanoistická federácia ICF informovala členské asociácie o možnosti nahlásiť
podľa predložených podmienok staviteľov tratí medzinárodných vodnoslalomárskych súťaží
pre sezónu 2017.
Ú: GS kontaktovať v danej veci predsedu slalomovej sekcie ICF
T: obratom
Zodpovedný tréner mládeže vypracoval vyhodnotenie súťaži Olympijských nádejí 2016.
Ú: zaslať hodnotenie na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
T: 28. 10. 2016
Národné športové centrum a Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica vyzvali zväzy
na zaraďovanie športovcov a športových odborníkov do stredísk štátnej športovej
reprezentácie pre rok 2017.
Ú: Orokocký, P. Cibák ml.
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T: 21. 10. 2016 (Dukla), 28. 10. 2016 (NŠC)
VV prerokoval BIDovanie ICF a ECA na nadchádzajúce roky a vyjadrí záujem o nasledovné
podujatia:
- 2020 MSJ + U23 Liptovský Mikuláš
- 2020 ME Čunovo
- 2021 MS Čunovo
- 2019 jedno kolo Svetového pohára Čunovo
VV schválil jednohlasne
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadalo zväzy o spoluprácu pri
zosumarizovaní povolaní v našom športe pre potreby duálneho štúdia.
Ú: Orokocký, Antolová
T: 15. 11. 2016
Valné zhromaždenie Konfederácie športových zväzov sa uskutoční 15. 11. 2016.
VV zobral na vedomie, SZKDV bude zastupovať prezident a športový riaditeľ.
Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru sa uskutoční 26. 11. 2016.
VV zobral na vedomie, SZKDV bude zastupovať GS.
Vznik Slovenskej kanoistiky
- VV navrhuje, aby Slovenská kanoistika využívala existujúcu doménu canoe.sk, pričom je
potrebné nájsť firmu, ktorá ju preprogramuje pre potreby spoločného združenia
- logo – preveriť stav návrhu J. Šáchu (Ú: Galovič, Cibák)
Ú: dohodnúť stretnutie so zástupcami SZRK
T: do 4. 11. 2016
VV prerokoval organizáciu vyhlásenia ankety Kanoista roka, ustanovil termín 16.12.2016
v Bratislave . Myšlienka spoločného usporiadania slávnostného večera so Slovenským zväzom
rýchlostnej kanoistiky nie je pre nás akceptovateľná, nakoľko nám predložili termín 20. 1. 2017.
Ú: Orokocký, Antolová
T: 16. 12. 2016

Zapísala: Lucia Antolová
Overil: Ivan Cibák
V Bratislave, 18. októbra 2016
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