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Zápisnica	  zo	  zasadnutia	  Výkonného	  výboru	  8/2015	  

Bratislava,	  3.	  september	  2015	  

	  
Prítomní	   Cibák,	  Machaj,	  Galovič,	  Orokocký,	  Hujsová,	  Čierny	  
Prizvaní	  
Ospravedlnení	  
Program	  

Antolová,	  Stanovský	  	  
Ižo	  
	  
1. Kontrola	  úloh	  
2. Informácia	  o	  stave	  financií	  
3. Reprezentačné	  družstvá	  
4. Canoe	  slalom	  s.	  r.	  o.	  
5. Činnosť	  komisií	  
6. Rôzne	  

	  
1. Kontrola	  úloh	  

3/2015	  
VV	  ustanovil	  	  v	  súlade	  z	  Uzneseniami	  VZ	  2014	  pracovnú	  skupinu	  na	  úpravu	  platných	  stanov	  
v	  zložení	  Ježíková-‐Antolová,	  Stanovský,	  Orokocký.	  	  
	  
T	  a	  Z:	  Vypracovať	  návrh	  znenia	  novelizovaných	  stanov	  do	  8/2015	  a	  následný	  záverečný	  
návrh	  prerokovať	  na	  Rade	  predsedov	  2015	  
	  
Úprava	  znenia	  3/2015	  z	  VV	  7/2015	  
V	  zmysle	  navrhovaného	  Zákona	  o	  športe,	  ktorý	  bol	  schválený	  Vládou	  SR	  a	  následne	  
posunutý	  do	  prvého	  čítania	  v	  Národnej	  rade	  SR,	  bude	  inštitucionálne	  zastúpenie	  nášho	  
zväzu	  možné	  len	  v	  spoločnom	  subjekte	  so	  Slovenským	  zväzom	  rýchlostnej	  kanoistiky	  
a	  ostatných	  odvetví	  spadajúcich	  pod	  Medzinárodnú	  kanoistickú	  federáciu	  (ICF).	  	  
V	  tejto	  situácii	  je	  meniť	  súčasné	  	  stanovy	  SZKDV	  bezpredmetné.	  Je	  dôležité,	  aby	  v	  nových	  
stanovách	  spoločnej	  kanoistickej	  organizácie	  boli	  obsiahnuté	  požiadavky	  navrhované	  
našou	  členskou	  základňou	  a	  zároveň	  boli	  v	  súlade	  s	  požiadavkami	  navrhovaného	  Zákona	  
o	  športe.	  
	  
Ú:	  Iniciovanie	  prvotného	  stretnutia	  s	  vodáckymi	  subjektmi	  o	  príprave	  spojenia	  
a	  základných	  Stanov	  spoločnej	  organizácie.	  

Z:	  Cibák,	  Galovič,	  Antolová	  
T:	  september	  2015	  
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4/2015	  
Vzhľadom	   na	   prevádzkové	   problémy,	   zabezpečenie	   plnohodnotného	   tréningu	   a	  dodržiavanie	  
jednotlivých	   bodov	   zmluvy	   v	  areáli	   Divoká	   voda	   v	  Čunove	   vyvolať	   stretnutie	   manažmentom	  
a	  majiteľmi	  spoločnosti	  Divoká	  voda	  a	  manažmentom	  Vodohospodárskej	  výstavby	  š.p.	  	  

Z:	  Galovič,	  Orokocký,	  Hujsová	  
T:	  október	  2015	  

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	  
	  

Pre	  postupnú	  optimalizáciu	  rozpočtu	  a	  udržanie	  vyrovnaného	  rozpočtu	  ku	  koncu	  roka	  2015	  
navrhuje	  GM	  nasledovné	  kroky:	  

	  
-‐ VV	  poveruje	  šéftrénera	  mládeže	  uzavretím	  uskutočnených	  výdavkov	  RDM	  pre	  rok	  2015	  

do	  20.	  septembra	  2015.	  
	  

-‐ Akcia	   Predolympijské	   preteky	   Rio	   de	   Janeiro	   2015	   nebude	   hradená	   z	  naplánovaného	  
rozpočtu	   reprezentácie	   a	  jej	   úhrada	   bude	   realizovaná	   z	  Top	   Tímových	   rozpočtov	  
jednotlivých	  športovcov.	  

VV	  schválil	  jednohlasne	  
	  
VV	  dôrazne	  žiada	  všetkých	  športovcov	  a	  ich	  trénerov,	  aby	  do	  konca	  septembra	  bezpodmienečne	  
zúčtovali	  všetky	  ukončené	  akcie	  a	  nákupy	  Top	  Teamu.	  	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
5/2015	  
VV	  si	  ukladá	  za	  úlohu	  zrevidovať	  aktuálny	  stav	  financií	  vo	  vzťahu	  k	  rámcovému	  rozpočtu	  SZKDV	  
2015	  a	  prijať	  opatrenia	  na	  optimalizáciu	  výdavkov.	  
T:	  po	  ukončení	  MS	  2015	  
Z:	  sekretariát,	  GM	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
	  

3. Reprezentačné	  družstvá	  
	  
Prezident	  vyzdvihol	  úspešné	  účinkovanie	  mládežníkov	  na	  majstrovstvách	  Európy	  juniorov	  
a	  pretekárov	  do	  23	  rokov	  v	  poľskom	  Krakove	  a	  poďakoval	  realizačnému	  tímu	  a	  športovcom	  za	  
vzornú	  reprezentáciu	  Slovenska.	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
	  
ŠR	  predložil	  na	  schválenie	  rozpočet	  na	  akciu	  MS	  Londýn	  2015.	  V	  zmysle	  oficiálneho	  prístupu	  
zväzu	  k	  vrcholným	  podujatiam,	  bude	  oficiálnym	  vedúcim	  výpravy	  Slovenska	  prezident	  zväzu	  
Ivan	  Cibák.	  	  
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Súčasťou	  tímu	  bude	  GM	  Richard	  Galovič	  pre	  koordináciu	  starostlivosti	  o	  jednotlivé	  športové	  
kategórie	  a	  proces	  kvalifikácie	  na	  OH	  Rio	  de	  Janeiro	  2016	  a	  GS	  Lucia	  Antolová,	  ktorá	  bude	  mať	  
na	  starosti	  komplexnú	  mediálnu	  komunikáciu.	  	  	  

VV	  schválil	  jednohlasne	  
	  
V	  procese	  prvotnej	  informácie	  o	  zámere	  naturalizácie	  pretekára	  Jerguša	  Baďuru	  do	  Nórskej	  
kanoistickej	  asociácie	  bude	  zväz	  postupovať	  	  v	  zmysle	  pravidiel	  ICF.	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
4. Canoe	  slalom	  s.	  r.	  o.	  

	  
Reklamná	  zmluva	  SLSP	  pripravená	  cez	  Canoe	  Slalom	  bude	  z	  účtovných	  dôvodov	  realizovaná	  
priamo	  občianskym	  združením	  Slovenský	  zväz	  kanoistiky	  na	  divokej	  vode.	  	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
	  
GM	  informoval	  o	  rokovaniach	  za	  účelom	  vylepšenia	  ekonomickej	  bilancie	  zväzu	  a	  pomoci	  
zabezpečiť	  účasť	  na	  Predolympijských	  pretekoch	  Rio	  de	  Janeiro	  2015.	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
	  
	  

5. Činnosť	  komisií	  
Súťažná	  komisia	  
VV	  neprerokoval	  žiadne	  nové	  skutočnosti.	  
	  
Kontrolná	  komisia	  
Predseda	  KK	  vysvetlil,	  presun	  pôvodne	  avizovanej	  	  komplexnej	  kontroly	  plánovanej	  na	  august.	  
Kontrola	  sa	  uskutoční	  na	  prelome	  septembra	  –	  októbra,	  presný	  dátum	  bude	  stanovený	  po	  
dohode	  so	  sekretariátom	  SZKDV.	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
	  

6. Rôzne	  
	  

VV	  prerokoval	  otázku	  možnosti	  rozšírenia	  členskej	  základne	  o	  deti	  a	  mládež	  prostredníctvom	  
začiatočníckych	  pretekov	  pri	  žiackych	  súťažiach.	  
Z:	  Zora	  Hujsová	  –	  informovala,	  že	  o	  uskutočnení	  niekoľkých	  náborových	  pretekov	  
Vyhodnotenie	  takýchto	  bude	  zdokladované	  v	  samostatnom	  rebríčku.	  
	  
Náborové	  preteky	  je	  možné	  uskutočniť	  aj	  pre	  neregistrovaných	  mladých	  športovcov.	  Do	  
aktuálneho	  Informačného	  systému	  v	  športe	  (ISŠ)	  je	  však	  možné	  zahrnúť	  len	  členov	  
s	  platnými	  zväzovými	  registráciami.	  

VV	  zobral	  na	  vedomie	  
	  
Zapísala:	  Lucia	  Antolová	  
Overil:	  Ivan	  Cibák	  
	  
V	  Bratislave,	  3.	  septembra	  2015	  	  


