Číslo zápisnice: SDV SK 4/2017

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: 16. marec 2017
Čas začiatku zasadnutia: 09.30 h

Čas ukončenia zasadnutia: 21.45

Predsedajúci:

Zapisovateľ: Lucia Antolová

Richard Galovič

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2)
1. Richard Galovič
2. Igor Ižo
3. Peter Murcko
4. Richard Grigar
5. Peter Slašťan
6. Peter Šoška
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1. Róbert Orokocký
2. Alexander Slafkovský ml.
Hostia:
1. Ivan Cibák
2. Oldřich Kovář ml.
3. Lucia Antolová
4. Daniela Hujsová
5. 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.
2

1

1. Kontrola úloh
2. Informácia o stave financií
3. Reprezentačné družstvá
4. Komisie
5. Valné zhromaždenie Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (24. 2.
2017) – uznesenie a úlohy
6. Rôzne
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4)
❏
❏
❏

podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 4.
podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 4
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. Valné zhromaždenie Sekcie divokých vôd Slovenskej kanositiky (24. 2.
2017) – uznesenie a úlohy
6. 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
5/2017
Zoznam majetku na prevod zo Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode na
Slovenskú kanoistiku je pripravený a uskutoční sa do konca augusta 2017.
4
5

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

2

Dopravné prostriedky sú už prevedené na Slovenskú kanoistiku.
Z: predseda + kontrolór
T: ihneď
Dohodu/zmluvu na prevod majetku upraviť po konzultácii s právnikom, súčasťou ktorej
budú preberacie protokoly.
Všetky podklady pre finalizáciu zmluvy sú v štádiu príprav, majetok, ktorý sa bude
zmluvou prevádzať na Slovenskú kanoistiku je identifikovaný. Je potrebné, aby bolo
zabezpečené jeho prijatie na osobné karty, ako základný predpoklad pre vypracovanie
finálnej zmluvy o prevode majetku. V prípade investičného a neinvestičného majetku,
ktorý nie je evidovaný na osobných kartách, je potrebné postupovať podľa pokynov
právneho zástupcu.
Z: P. Šoška, Pokojná
T: v súlade s rozhodnutiami Konferencie Slovenskej kanoistiky
2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ
Sekretárka Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky informovala, dňa 20. 2. 2017 bol
poskytnutý príspevok uznanému športu pre rok 2017 (prvá splátka 25 %)..
V stredu 15. 3. 2017 odoslal sekretariát žiadosť na výzvu 2017-01.
Na základe novelizácie Zákona o športe a s tým súvisiaceho financovania národných
športových zväzov je možná finálna úprava poskytnutých príspevkov pre jednotlivé
národné športové zväzy s výhľadom krátenia príspevku. V prípade Slovenskej kanoistiky
ide približne o čiastku 50 000,- eur. O vývoji riešenia tohto problému bude výkonný výbor
priebežne informovať.
V zmysle schváleného rozpočtu je Sekcia divokých vôd Slovenskej kanoistiky pripravená
preplácať finančné náklady klubom a útvarom talentovanej mládeže.
3. REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ
Výkonný výbor zobral na vedomie rozhodnutie Róberta Orokockého nepokračovať ďalej
vo funkcii vedúceho reprezentačného družstva Sekcie divokých vôd Slovenskej
kanoistiky. Vzhľadom na priame súvislosti týchto pozícií s jeho volenou funkciou
predsedu Komisie vrcholového športu je potrebné absolvovať osobný pohovor pre
vyjasnenie všetkých náležitostí súvisiacich s jeho rozhodnutím.
Ú: predseda sekcie
T: do konca marca 2017
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je nevyhnutné pripraviť komplexný plán
personálneho a finančného zabezpečenia akcií reprezentačných družstiev pre rok 2017.
Ú: predseda sekcie, Ekonomická komisia, reprezentačný tréner mládeže,
sekretariát
T: do konca marca 2017
4. KOMISIE

3

Predseda Komisie neolympijských športov predložil požiadavku na zapožičanie
zväzových mikrobusov na reprezentačné akcie.
Ú: vypracovať harmonogram využívania zväzových mikrobusov
Z: sekretariát
Predseda Komisie neolympijských športov predložil požiadavku freestyle na
zabezpečenie majstrovstiev sveta.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Ů: zapracovať do finančného plánu Komisie neolympijských športov
Z: P. Slašťan st.
Predseda Ekonomickej komisie predložil návrh na zmenu poistnej zmluvy pre
športovcov a členov realizačných tímov s zásadne vyšším poistným krytím.
Ú: uzavrieť novú poistku a preveriť všetky poistné krytia
Z: P. Šoška, sekretariát
Predseda Súťažnej komisie a Komisie rozhodcov predložil na schválenie:
- Smernice o pretekaní 2017 so zmenou poradia disciplín pre domáce súťaže
- Smernice o rozhodovaní 2017
- Rozpisy pretekov pre sezónu 2017 aj so žiadosťou UKBA na zmenu termínu
Securiton Cupu
- Pravidlá kanoistiky na divokej vode podľa aktuálnych pravidiel ICF
- delegátov na vybrané preteky Slovenského pohára
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
VV schválil plán činnosti financovania TSM s úpravou difereciácie platov trénerov.
Ú: pripraviť koncept diferenciácie platov
K: Komisia mládeže, Komisia klubov a Ekonomická komisia
T: do výberového konania na trénerské pozície
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
5. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEKCIE DIVOKÝCH VÔD SLOVENSKEJ KANOSITIKY (24.
2. 2017) – UZNESENIE A ÚLOHY

4

Výkonný výbor prerokoval uznesenia zasadnutia valného zhromaždenia Sekcie divokých
vôd Slovenskej kanoistiky.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
BOD 13 UZNESENIA: Valné zhromaždenie ukladá výkonnému výboru pripraviť
koncepciu rozvoja infraštruktúry klubov s možnosťou využitia výziev na podporu
výstavby a rekonštrukcie športovísk.
VV sa bude úlohou zaoberať
T: dlhodobo
6. RÔZNE
Predseda organizačného výboru ICF majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do 23
rokov v Čunove predložil upravený rozpočet podujatia podľa reálnych rokovaní s
dodávateľmi.
VV ukladá predsedovi organizačného výboru predložiť detailný položkovitý rozpočet,
ktorý prerokuje s predsedom sekcie a Ekonomickej komisie.
Z: predseda organizačného výboru, predseda sekcie
T: obratom
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:6)
- Rozpočet ICF majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v Čunove
Predseda sekcie informoval, že na prezentáciii BID MS 2021 v Manchestri (UK) sa 24.
marca 2017 zúčastnia prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák a navrhovaný šéf
organizačného výboru Róbert Kleberc.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
VV navrhol výberovú komisiu na výberové konania na trénerské pozície v rámci Sekcie
divokých vôd Slovenskej kanoistiky v zložení:
- Richard Galovič
- Juraj Minčik
- Peter Šoška
- Richard Grigar
- Róbert Orokocký
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ

6

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

5

VV prerokoval kooptáciu člena Kontrolnej komisie po to, čo valné zhromaždenie Sekcie
divokých vôd Slovenskej kanoistiky zvolilo Petra Šošku do pozície predsedu
Ekonomickej komisie.
Ú: osloviť Ľubomíra Jančeka
Z: Peter Šoška
Prezident informoval o rokovaniach s vedením prevádzkovateľa areálu Divoká voda.
Súčasný návrh zmluvy je pre Sekciu divokých vôd Slovenskej kanoistiky neprijateľný a je
potrebné hľadať kompromisné riešenia. Zároveň informoval o nadchádzajúcom rokovaní
a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
VV prerokoval podklady Slovenského olympijského výboru na ocenenia SOV.
Ú: navrhnúť laureátov ocenení SOV za Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode
T: 20.4. 2017
Predbežný termín zasadnutia VV Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 5/2017:
zatiaľ nebol určený.

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 ČÍSLO … :7)
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 4/2017 Sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky.

7

) 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.

6

