Číslo zápisnice: SDV SK 5/2017

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: 18. apríl 2017
Čas začiatku zasadnutia: 10.00 h

Čas ukončenia zasadnutia: 16.30 h

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

) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
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1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úloh
Informácia o stave financií
Reprezentačné družstvá
Komisie
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. 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
Výkonný výbor poveril Kontrolnú komisiu spracovaním štandardizovanej normy na
podávanie podnetov z hnutia na výkonný výbor Sekcie divokých vôd Slovenskej
kanoistiky.
Z: Kontrolná komisia
Úlohu spracoval sekretariát, tlačivo je zverejnené na webe
http://www.canoeslalom.sk/zvaz/tlaciva/.
3

) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
5
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
4
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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
V súlade s platnými Stanovami Slovenskej kanoistiky môže Kontrolná komisia
sekcie kooptovať maximálne 1/3 členov, čiže doplnenie komisie je v jej
kompetencii bez zásahu výkonného výboru.
2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ
Sekretárka sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky informovala, že priebežné
čerpanie príspevku uznanému športu bude až do zfunkčnenia novej spololočnej webovej
stránky Slovenskej kanoistiky prístupné na oboch weboch – Slovenského zväzu
kanoistiky na divokej vode (http://www.canoeslalom.sk/zvaz/povinne-zverejnovanedokumenty/) aj Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky
(http://www.canoe.sk/index.php?go=Zvaz%2Fcerpanie)
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
3. REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ
Výkonný výbor poveril Róberta Orokockého ako bývalého vedúceho reprezentačného
družstva sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistikyn odovzdaním agendy novému
tímlídrovi Lukášovi Giertlovi spolu s ostatnými pracovnými povinnosťami. Počítač mu
zabezpečí z prostriedkov reprezentácie, telefón na zmluvu s partnerom Orange.
Ú: Róbert Orokocký
T: 30. 4. 2017
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
4. KOMISIE
KOMISIA VRCHOLOVÉHO ŠPORTU A KOMISIA MLÁDEŽE
VV prerokoval termín doplnkového výberového konanie na neobsadené trénerské
pozície v rámci sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky.
Termín na doplnkové výberové konanie: 14. 5. 2017 po Medzinárodných tatranských
slalomoch.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
VV prerokoval otázku tréningových možností v rámci tréningových hodín Slovenskej
kanoistiky pre zahraničných pretekárov v čunovskom areáli Divoká voda.
Stanovisko výkonného výboru: V rámci tréningových hodín Slovenskej kanoistiky
môžu zadarmo jazidť na čunovskom areáli Divoká voda len členovia sekcie
divokých vôd Slovenskej kanoistiky alebo členovia klubu sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky, ktorí sú zároveň občania Slovenskej republiky.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
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SÚŤAŽNÁ KOMISIA
Predseda komisie predložil rozpočet na technické video počas nominačných pretekov.
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie predložil smernicu o dobrovoľníckej činnosti na akciách Slovenkej
kanoistiky – sekcie divokých vôd, ako aj zmluvy o dobrovoľníckej činnosti
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:6)
- Smernica o dobrovoľníckej činnosti na akciách Slovenkej kanoistiky – sekcie
divokých vôd.
- zmluvy o dobrovoľníckej činnosti
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie predložil požiadavku na nákup počitača pre potreby komisie z
rozpočtu komisie v hodnote 1400,- eur.
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie predložil elektronicky na schválenie zoznam rozhodcov na nominačné
preteky.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:7)
- Nominácia rozhodcov na NP 2017
HLASOVANIE
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
6
7

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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Predseda komisie predložil požiadavku na nákup oblečenia pre rozhodcov z
budúcoročného rozpočtu.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie informoval o zabezpečení technického videa na nominačných
pretekoch, ako aj o možnostiach využitia signálu pre kluby.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
EKONOMICKÁ KOMISIA
Predseda komisie predstavil návrh systému schvaľovania žiadaniek na nákup tovarov a
sústredení jednotlivých stredísk.
- reprezentácia – súhlas člena VV za vrcholový šport + trénera RD
- top team – každý športovec minimálne raz a mesiac odsúhlasiť saldo
- náklady sekretariátu – súhlas štatutára
- TMS + SVŠM – člen VV za mládež, tréner TSM
Ú: systém nastaviť tak, aby bolo možné jeho fungovanie pri súčasnom nastavení
sekretariátu
Z: ekonomická komisia, sekretariát
KOMISIA KLUBOV
Predseda komisie navrhol rozšíriť počet postupujúcich lodí do A-finále.
Keďže na aktuálny počet postupujúcich sú naviazané nominačné kritériá, v tejto sezóne
nie je táto otázka aktuálna.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie informoval o počte záujemcov na trénerské kurzy.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE a poveril predsedu komisie vypracovaním cenovej
ponuky, príp. preverením možnosti vlastnej akreditácie.
KOMISIA MLÁDEŽE
Predseda komisie informoval o stretnutí trénerov mládeže a TSM pri 1.a 2.SLP v
Dolnom Kubíne s programom
1. Smernica o činnosti TSM 2017
2. Rozpočet a zoznam zaradených športovcov do TSM 2017
3. Telovýchovné prehliadky talentovaných športovcov
4. Plán činnosti komisie mládeže na rok 2017 (Letný kemp mládeže 2017, kondičné
testovanie mládeže)
5. Rôzne (účtovanie akcií TSM)
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie predložil zoznam športovcov TSM a rezortných stredísk (Dukla, SCP,
NSC) v Bratislave a L. Mikuláši, informoval o zložení tréningových skupín trénerov SVŠM.
Ú: doplniť zoznam športovcov so zástupcami ŠKPBA a UKBA o tréningovú
skupinu C1
Z: P. Murcko, Šoška P.
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KOMISIA NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV
Preseda komisie predložil na schválenie nominačné kritériá pre zjazd.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:8)
- Nominačné kritériá pre zjazd 2017 - zverejnené na
http://www.canoeslalom.sk/sportova-komisia/nominacne-kriteria/
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie predložil rozpočet freestylistov na účasť na MS.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE a poveril predsedu komisie v rámci rozpočtu komisie
doriešiť financovanie so sekretariátom
Predseda komisie požiadal o zapožičanie zväzových mikrobusov na reprezentačné
akcie zjazdu:
- MS a ME 9. -17. 5. 2017
- MS – 24. 9. – 2. 10. 2017
Ú: doriešiť v spolupráci s RD slalom a preveriť možnosti zapožičania z iných
zdrojov
Z: Giertl, Orokocký, Šoška, Slašťan
Predseda komisie informoval o operácii Jaroslava Slučika, namiesto ktorého bude
potrebné hľadať náhradu na ME a ďalšie akcie.
Ú: nájsť náhradu na najbližsie akcie RDZ a preveriť dobu rekonvalescencie
Z: Slašťan
5. RÔZNE
Predseda organizačného výboru ICF majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do 23
rokov v Čunove predložil upravený rozpočet podujatia podľa reálnych rokovaní s
dodávateľmi.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:9)
- Rozpočet ICF majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v Čunove
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Ú: upraviť rozpočet do reálne splniteľnej výšky krytia
Z: Galovič, Šoška, Miťko

8
9

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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Prezident Slovenskej kanoistiky informoval o faktúrach zaslaných Medzinárodnou
kanoistickou federáciou, vystavených na základe zmien stanov ICF – poplatky za
organizáciu medzinárodných podujatí.
- MS slalom 2021 Čunovo – 15 000,- eur
- MS zjazd + sprint 2021 Čunovo – 10 000,- eur
- SP slalom 2019 Liptovský Mikuláš – 3 000,- eur
Ú: Odkomunikovať s ICF, že v prípade združeného podujatia MS 2021 Slovenská
kanoistika nesúhlasí s poplatkom za každú disciplínu samostatne. Zároveň prerokovať s
ICF, že Slovenská kanoistika ako občianske združenie financované štátnymi
príspevkami uznanému športu, nemôže platiť poplatky viazané na štyri roky dopredu.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Kontrolór Slovenskej kanoistiky uložil VV oboch sekcií prerokovať dodržiavanie § 20
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.
Členovia VV sekcie divokých vôd podpísali vyhlásenie, že nemajú konflikt
záujmov podľa § 20 Zákona č. 440/2015 Z. z. Toto vyhlásenie je uložené na
sekretariáte Slovenskej kanoistiky.
VV prerokoval dopyt Športového klubu Bratislava
- na rekonštrukciu a následný prenájom drevenej búdy v Čunove ako šatne a hangára
na lode pre svojich členov.
VV navrhol riešenie odsunu existujúcich kontajnerov na 10 m od seba, čím sa
vytvorí priestor na skladovanie lodí, aj vzhľadom na to, že spomínaná drevená
búda je pred rozpadnutím.
- situáciu odfúknutých rozhodcovských búd z lanských pretekov ECA Junior Cup.
VV schválil nákupi 5 rozhodcovských búd
Ú: vypracovať cenovú ponuku
Z: súťažná komisia
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
Návrh výkonného výboru:
- Plaketa SOV: Jozef Šoška
- Cena Klubu Fair Play SOV: Peter Mráz
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
VV prerokoval termín zasadnutia mimoriadneho – záverečného – valného zhromaždenia
Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode: 13. 5. 2017 pri Medzinárodných
tatranských slalomoch.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
7

Predbežný termín zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 6/2017: 14.
5. 2017.

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

IVAN CIBÁK
..............................
meno a priezvisko
podpis

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:10)
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 5/2017 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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