Číslo zápisnice: SDV SK 12/2017

ZÁPISNICA

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1)
Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika – sekcia divokých vôd
Názov zasadajúceho orgánu: výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej
kanoistiky
Miesto konania zasadnutia: Bratislava
Deň konania zasadnutia: 7. december 2017
Čas začiatku zasadnutia: 9.30 h
Predsedajúci: Richard Galovič

Čas ukončenia zasadnutia: 18.00 h
Zapisovateľ: Lucia Antolová

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2)
1. Richard Galovič
2. Igor Ižo
3. Richard Grigar
4. Róbert Orokocký
5. Alexander Slafkovský ml.
6. Peter Murcko
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1. Peter Šoška
2. Peter Slašťan
Hostia:
1. Ivan Cibák
2. Lukáš Giertl
3. Lucia Antolová
4. Peter Cibák ml.
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 4
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:
❏
❏

ÁNO
NIE

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 4
Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia
dodržaná
❏
❏

BOLA
NEBOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3)
1. Kontrola úloh
1

) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
3
) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
2

1

2.
3.
4.
5.

Informácia o stave financií
Reprezentačné družstvá
Komisie
Rôzne

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4)
❏
❏
❏

podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 2, 3, 4, 5.
podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 2, 3, 4, 5.
podklady k jednotlivým bodom sú archivované5 elektronicky na sekretariáte
sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky a ich schválená výsledná podoba
zverejnená na webovej stránke www.canoeslalom.sk

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:
SCHVAĽOVANIE PROGRAMU ZASADNUTIA
Navrhovaný program zasadnutia:
1. Kontrola úloh
2. Informácia o stave financií
3. Reprezentačné družstvá
4. Komisie
5. Rôzne
Navrhované zmeny v programe:
Vyjadrenia zúčastnených osôb:
Vyjadrenia členov orgánu:
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
1. KONTROLA ÚLOH
VV poveruje predsedu komisie neolympijských športov a Petra Šošku prípravou
koncepciu rozvoja neolympijských športových odvetví.
Z: Slašťan, Šoška
T: VV 1/2018
•

•

4
5

VV poveruje predsedu komisie mládeže v spolupráci v trénerskou radou
prípravou koncepcie TSM.

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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Z: Murcko, Orokocký
T: VV 1/2018
2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ
Sekretariát predložil na vedomie stav priebežného čerpania financií k 5. 12. 2017.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda sekcie informoval o stave vývoja nastavenia financií pre rok 2018. Informoval,
že na základe úspešných rokovaní sa podarilo upraviť chybu vo vzorci a podľa
predbežných výpočtov by mal podiel Slovenskej kanoistiky na príspevku uznaným
národným športovým zväzom (NŠZ) stúpnuť z tohtoročných 4,95 percenta na približne 7
percent. Negatívum je nenavýšenie celkového balíka financií pre národné športové
zväzy, nakoľko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR alokovalo časť peňazí
na iné projekty. V prípade, že ministerstvo financií uzná oprávnenosť námietok NŠZ voči
takémuto postupu, môže ešte prísť k navýšeniu celkového objemu financií pre rok 2018.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
3. REPREZENATČNÉ DRUŽSTVÁ
Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie nominačné kritériá
YOG Buenos Aires 2018. http://www.canoeslalom.sk/wp-content/uploads/NK-YOG-2018.pdf
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Ú: zaradiť preteky do kalendára 2018
Z: Ižo
T: December 2017
Predseda komisie vrcholového športu informoval o zverejnení kalendára
reprezentančých výjazdov na webe - http://www.canoeslalom.sk/sportovakomisia/kalendar-reprezentacnych-akcii/
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie vrcholového športu informoval o termíne nominačných pretekov
pre sezónu 2018
- 5.- 6. máj Čunovo
- 12. – 13. máj LIptovský Mikuláš
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie vrcholového športu informoval o zverejnení nominačných kritérií
do konca januára 2018.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
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Trénerská rada odporúča:
• Na nominačných pretekoch v slalome vytvoriť organizátorom podmienky na
uskutočnenie nominačných pretekoch v Canoe slalom extrem.
v prípade kategórie C2 mix – na podujatiach umožniť štart iba účastníkom ME,
SP, MS ktorí budú na týchto podujatiach už nominovaní vo svojich slalomárskych
kategóriách.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
•

Stratégia pre RD 2018 v kategórii C2M vzhľadom na vyradenie kategórie z
olympijského program OH Tokio 2020 zahŕňa štart športovcov na ME v Prahe. V prípade
záujmu športovcov o účasť na podujatiach Svetového pohára a MS je potrebné, aby
športovci a ich realizačné tímy realizovali jednotlivé akcie vo vlastnej réžii. zväz
zabezpečí len prihlásenie na súťaž.
HLASOVANIE
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie vrcholového športu spolu so športovým riaditeľom a šéftrénerom
mládeže predložili návrh zaradenia mládežníckych športovcov do programu Strediska
vrcholového športu mládeže (SVŠ) pre rok 2018 na základe interného bodovania
zohľadňujúceho vek športovca, športové výsledky v sezónach 2016/2017 a výsledky
komplexného testovania výkonnosti a zdravotných parametrov.
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Ú: rozposlať materiál zainteresovaným trénerom na kontrolu
Z: P. Cibák ml.
T: umožniť mailom adresované vecné pripomienky zasielať do 12. 12. 2017
VV prerokoval zaradenie športovcov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky do
stredísk vrcholového športu pre rok 2018 na základe kritérií projektu SVŠ.
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
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❏
❏

SCHVÁLENÉ
NESCHVÁLENÉ

4. KOMISIE
Predseda súťažnej komisie spolu s generálnou sekretárkou informovali o vývoji
softvéru sekcie, ktorý by mal slúžiť na manažment registrácií a zároveň kompletný
manažment domácich súťaží. Predseda SK a GS pripomienkovali modul “matrika” a čakajú
na zapracovanie pripomienok dodávateľom.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda súťažnej komisie predložil na vedomie prvú verziu súťažného kalendára
2018.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda súťažnej komisie informoval o zverejnení rebríčka Slovenského pohára a
následnom zapracovaní pripomienok zo strany klubov. Rebríček rozhodcov bude zverejnený
v najbližsích týždňoch.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda súťažnej komisie informoval o výške celoročnej odmeny pre časomerača a
spracovateľa rebríčkov á 600 eur v rámci rozpočtu komisie.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie klubov infomoval o uskutočnenom trénerskom seminári v
Liptovskom MIkuláši a vyzdvihol úroveň podujatia.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie mládeže predložil návrh na rozdelenie variabilnej zložky platu pre
jednotlivých trénerov TSM – pre rok 2018 navrhol rozdeliť alikvótnu čiastku rovným dielom.
HLASOVANIE
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
5. RÔZNE
VV prerokoval žiadosť Patrika Gajarského o zväzový mikrobus na akciu VT
Štrbské pleso v dátume 16. 12. – 20. 12. 2017.
Všetky mikrobusy sú v tom čase na akciách.
VV prerokoval žiadosť Jaroslava Slučika o nápravu nesprávne poukázaného
príspevku do 23 rokovna Ondreja Macúša.
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VV skonštatoval, že tabuľka prerozdeľovania financií bola zverejnená na webe
na kontrolu od 6/2017, retrospektívne nie je možné peniaze prerozdeliť.
VV prerokoval žiadosť ŠK Dukla Banská Bystrica o registráciu klubu v sekcii divokých
vôd Slovenskej kanoistiky.
VV v súlade so stanovami Slovenskej kanoistiky dočasne prijíma klub do
sekcie, pričom rozhodujúce stanovisko bude mať valné zhromaždenie SDV a
následne Konferencia Slovenskej kanoistiky na jar 2018.
Športový riaditeľ predložil cenovú ponuku na migráciu mailových schránok sekcie do
rozhrania GMAIL - G suite Basic.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Ú: naceniť ponuku aj cez partnera zväzu Orange
Z: Galovič
T: 1/2018
Predbežný termín zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 1/2018:
zatiaľ bez určenia

POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou
pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného
orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.
Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov
stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou
pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.

Zapisovateľ:

Predsedajúci:

LUCIA ANTOLOVÁ
..............................
meno a priezvisko
podpis

RICHARD GALOVIČ
..............................
meno a priezvisko
podpis

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:6)
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 12/2017 sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky.
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) Do prezenčnej listiny sa zapíšu a podpíšu okrem členov príslušného orgánu aj všetky ďalšie osoby zúčastnené na zasadnutí
orgánu alebo na prerokovaní niektorého z bodov programu.
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