Číslo zápisnice: SDV SK 2/2017

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: 31. január 2017
Čas začiatku zasadnutia: 10.00 h
Predsedajúci:

Ivan Cibák

Čas ukončenia zasadnutia: 17.45
Zapisovateľ: Lucia Antolová

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2)
1. Róbert Orokocký
2. Richard Grigar
3. Igor Ižo
4. Peter Murcko
5. Richard Galovič
6. Peter Slašťan
7. Alexander Slafkovský ml.
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1. …
2. …
3. …
Hostia:
1. Peter Šoška
2. Lucia Antolová
3. Pavol Miťko
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

) 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.
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1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola úloh
Informácia o stave financií
Reprezentačné družstvá
MSJ a U23 2017 Čunovo
Komisie
Príprava VZ Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
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. …
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. MSJ a U23 2017 Čunovo
5. Komisie
6. Príprava VZ Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
7. Rôzne
Navrhované zmeny v programe:
Vyjadrenia zúčastnených osôb:
Vyjadrenia členov orgánu:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
1. KONTROLA ÚLOH
2/2017
Kontrolná komisia požiadala o stretnutie so sekretariátom, aby sa zoznámila s agendou.
Po dohode oboch strán sa stretnutie uskutoční sa v prvej polovici januára.
Z: Kontrolná komisia + sekretariát Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
T: január 2017
4
5

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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Predseda Kontrolnej komisie SDV SK: Infomormoval o zasadnutí s členmi sekretariátov
oboch sekcií, kde sa prerokovali ekonomické smernice podľa vzoru Slovenskej plaveckej
federácie, v prostredí Google Drive ich do stanovených termínov pripomienkujú
poverené osoby podľa zamerania a v súlade so Zákonom o športe.
Predseda Komisie vrcholového športu a predseda Komisie mládeže a predseda
Súťažnej komisie požiadali o prístup do prostredia Google Drive, aby vedeli
pripomienkovať smernice týkajúce sa ich agendy.
3/2017
Vyriešiť otázku predsedu organizačného výboru MSJ a U23 2017 v bratislavskom
Čunove.
Z: VV Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
T: VV 1/2017
VV poveruje konzorcium bratislavských klubov usporiadaním MSJ a U23 2017 a
predložiť zloženie organizačného podujatia, projekt a rozpočet . Ďalej predložiť návrh
koncepcie pre organizáciu významných medzinárodných podujatí v Čunove.
T: VV 2/2017
Prerokované v bode 4 rokovania zasadnutia Výkonného výboru Sekcie divokých
vôd Slovenskej kanoistiky.
4/2017
Postupne pripraviť všetky smernice pre Sekciu divokých vôd i pre Slovenskú kanoistiku.
Z: VV Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
T: priebežne
Viď úloha 2/2017
Kontrolór Slovenskej kanoistiky informoval o možnosti podúčtov jednotlivých
sekcií v prípade, že budú oba transparentné.
5/2017
Zoznam majetku na prevod zo Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode na
Slovenskú kanoistiku je pripravený a uskutoční sa do konca januára 2017.
Dopravné prostriedky sú už prevedené na Slovenskú kanoistiku.
Z: predseda + sekretariát Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
T: január 2017
Dohodu/zmluvu na prevod majetku upraviiť po konzultácii s právnikom, súčasťou ktorej
budú preberacie protokoly.
2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ
Sekretárka Sekcie divokých vôd informovala, že do dňa zasadnutia Výkonného výboru
2/2017 (31.1.2017) nebol v súlade zo zákonom poskytnutý príspevok uznanému športu
pre rok 2017 (prvá splátka 25 %).
Výpočet príspevku uznanému športu bol zverejnený v piatok 13.1.2017 a nespĺňal
garantované percentuálne navýšenie, nakoľko bol navýšený len o 15 percent.
3

Prezident Slovenskej kanoistiky zaslal list s nesúhlasným stanoviskom s výpočtom
príspevku uznanému športu, na ktorý nedostal do dnešného dňa odpoveď.
Zmluvy o príspevku uznanému športu prišli 25.1. 2017, prezident ich podpísal a odoslal
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Na základe zverejnených údajov vypracoval predseda Ekonomickej komisie rámcový
rozpočet Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky pre rok 2017.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:6)
- rámcový rozpočet Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
ÚLOHY – pripraviť štrukturovaný detailný rozpočet pre jednotlivé zložky
a) rozpočet sekretariát – Antolová
b) rozpočet reprezentácia a talentovaná mládež – Orokocký, Murcko
c) rozpočet kluby a domáce súťaže – Grigar, Ižo
T: 6.2.2017
3. REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ
Predseda Komisie vrcholového športu predložil návrh zloženia pracovnej skupiny v
komisii.
- Vedúci komisie je na základe výsledkov hlasovania valného zhomaždenia Sekcie
divokých vôd Slovenskej kanoistiky: R.Orokocký
- Členovia komisie s hlasovacím právom sú: T.Mráz, P.Ostrovský, P.Cibák ml.,
J.Minčík, S.Gejdoš.
- Členovia komisie prizývaní podľa potreby na jednotlivé stretnutia bez hlasovacieho
práva ako poradný členovia: A.Slafkovský, J.Martikán, R.Galovič, I.Ižo, P.Murcko
HLASOVANIE:
ZA:
7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
b. NESCHVÁLENÉ
Predseda Komisie vrcholového športu predložil nominačné krtitériá pre sezónu 2017.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:7)
- Nominačné kritériá 2017

6
7

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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HLASOVANIE:
ZA:
7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
b. NESCHVÁLENÉ
Predseda Komisie vrcholového športu predložil koncepciu výberového konania na
všetky trénerské pozície platen zväzom. Všetky podklady budú včas zverejnené na
webe www.canoeslalom.sk
- 20. marca – termín prihlásenia
- 3. apríla – výberové konanie
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:8)
- koncepcia výberového konania sekcie 2017
-

HLASOVANIE:
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
b. NESCHVÁLENÉ

2. MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV A PRETEKÁROV DO 23 ROKOV 2017
Pavol Miťko odprezentoval rozpočet a plánované kroky v organizácii majstrovstiev sveta
juniorov a pretekárov do 23 rokov.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:9)
- rozpočet MSJ a U23
HLASOVANIE o návrhu organizácie majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do
23 rokov v Čunove – predseda organizačného výboru Pavol Miťko, tajomník OV
Lucia Antolová
ZA:
7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:
0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
b. NESCHVÁLENÉ
8
9

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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3. KOMISIE
Predseda Komisie mládeže predložil smernicu o činnosti TSM na rok 2017 s
účinnosťou pre rok 2018 a návrh zloženia komisie v zložení:
- Murcko Peter - Predseda komisie
- Pašek Ľuboš – Smernice TSM, zákony, práca s mládežou v kluboch
- Kovář Oldřich st. - Nábory žiakov, prípravka žiakov, metodický úsek
- Vajda Matej – Hlavný tréner TSM Bratislava, vzdelávanie trénerov, kondičné
testovanie mládeže
- Ontko Juraj – Juniorský reprezentačný tréner C1 ženy,
- Reprezentačný tréner juniorov SR v vodnom slalome 2017
- Podľa potreby budú prizvaní: Ižo Igor - za súťaže, rebríčky, pravidlá a smernice
pretekania, Slašťan Peter st. - za neolympijské športy, Grigar Richard – za kluby a
ďalší.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:10)
- návrh zloženia a plán činnosti komisie
- smernica TSM pre rok 2017 s účinnosťou pre rok 2018
HLASOVANIE:
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
b. NESCHVÁLENÉ
Predseda Komisie pre neolympijské športy predložil návrh zloženia komisie a plán
činnosti:
- Peter Slašťan – predseda
- Jaroslav Slučik – zjazd a šprint
- Peter Csonka – freestyle
Predseda Komisie pre neolympijské športy informoval o dopyte neolympijských disciplín
o zaradení do projektu vybraných športovcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu.
Ú: preveriť možnosť športovcov neolympijských disciplín uznaných olympijských
športov na poberanie štátnych prostriedkov v programe Top tím.
Z: Antolová
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:11)
- návrh zloženia a plán činnosti komisie
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) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

6

HLASOVANIE:
ZA:
7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a) SCHVÁLENÉ
b) NESCHVÁLENÉ
Predseda Komisie klubov a vzdelávania predložil návrh zloženia komisie a plán
činnosti.
-

Predseda komisie: Richard Grigar
Členovia podľa regiónov:
Bratislava: Ľuboš Pašek
Žilina – Zvolen: Imrich Vida
Liptovský Mikuláš: Grigar Richard
Dolný Kubín : Stanovský Martin
Košice – Pieniny:
Peter Murcko

ZOZNAM PODKLADOV K BODU:12)
- návrh zloženia a plán činnosti komisie
HLASOVANIE:
ZA:
7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0Ô
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
b. NESCHVÁLENÉ
Zástupca športovcov predložil návrh zmeny formátu súťaží Slovenského pohára.
Členovia výkonného výboru pripomienkovali a zhodli sa, že na zapracovaní návrhu
možno začať pracovať od sezóny 2018.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:13)
- návrh zmeny formátu SLP
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Pozn: Podklady všetkých komisií budú po skompletizovaní uverejnené na webe
www.canoeslalom.sk
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) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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4. PRÍPRAVA VZ SEKCIE DIVOKÝCH VÔD SLOVENSKEJ KANOISTIKY
Termín zasadnutia valného zhromaždenia Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky:
24. 2. 2017 v Liptovskom Mikuláši
5. RÔZNE
Predseda sekcie informoval o termíne podania BID dokumentu na kandidované
podujatia ICF pre roky 2019 – 2021.
Ú: Vzhľadom na fakt, že termín je 31. 1. 2017, sekretárka sekcie požiada o desaťdňový
odklad odovzdania .
T: obratom
HLASOVANIE:
ZA:
7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
b. NESCHVÁLENÉ
Predbežný termín rokovania VV 3/2017: 16. 2. 2017
VV ZOBRAL NA VEDOMIE

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 15 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:

..............................
meno a priezvisko
podpis

..............................
meno a priezvisko
podpis

8

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO … :14)
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 2/2017 Sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky a je archovivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky.

14

) 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.

9

