Číslo zápisnice: SDV SK 8/2017

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: 6. júl 2017
Čas začiatku zasadnutia: 9.00 h
Predsedajúci: Richard Galovič

Čas ukončenia zasadnutia: 15.00 h
Zapisovateľ: Lucia Antolová

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

3. Reprezentačné družstvá
4. Komisie
5. Rôzne
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4)
❏
❏
❏

podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 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 prerokoval úlohu kooptáciu člena Kontrolnej komisie po tom, čo valné zhromaždenie
Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky zvolilo Petra Šošku do pozície predsedu
Ekonomickej komisie.
Ú: osloviť kluby s návrhom na kooptáciu
Pripraviť podklady na úpravu stanov Slovenskej kanoistiky.
Z: Pracovná skupina SDV v zložení: Richard Galovič, Richard Grigar, Igor Ižo,
Peter Šoška
Garant: kontrolór Slovenskej kanoistiky Oldřich Kovář ml.
4
5

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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T: 30. 9. 2017 – už schválené Konferenciou Slovenskej kanoistiky
K rokovaniu o termíne prvého stretnutia bol prizvaný aj Sekretár sekcie HV Boris
Bergendi.
Pripraviť “manuál” a organizačné standardy pretekov projektu Hľadáme olympijských
víťazov.
Z: Peter Murcko
T: najbližšie zasadnutie VV
2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ
Generálna sekretárka vypracovala analýzu práce sekretariátu, informovala o stave
účtovného softvéru Pohoda, ktorý Slovenskej kanoistike programuje jeho fungovanie
tak, aby zároveň spĺňal požiadavky generovania vyúčtovacej tabuľky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej kanoistiky. Vzhľadom na stály proces
vývoja je predpoklad, že kompletne vyúčtovanie by mohlo byť v stave reálneho čerpania
v čase cca do dvoch mesiacov, pričom účtovníčka sa bude plne venovať čisto účtovaniu
a vzhľadom na rozsah práce nebude stíhať svoj administratívny pracovný úväzok.
K danej téme sa vyjadril aj kontrolór Slovenskej kanoistiky, ktorý spolu s predsedom
ekonomickej komisie predostreli myšlienku spracovania nového formuláru cestovného
príkazu, ktorý by bol po otestovaní jeho funkcionality zapracovaný do Pohody ako
automatický upload.
VV prerokoval požiadavku sekretariátu o navýšenie mzdových nákladov o cca 200
Eur mesačne a prijatie administratívnej pracovnej sily na polovičný úväzok
predbežne do februára 2018, kedy by mali byť funkčne všetky ekonomické
nástroje na správu našej organizácie.
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
3. REPREZENATČNÉ DRUŽSTVÁ
Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie akciu majstrovstvá
sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v Čunove.
VV prerokoval a v spolupráci s tímlídrom akcie prerokuje detaily akcie na stretnutí počas
sústredenie v Čunove.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie vrcholového športu predložil správu z ME a prvých troch kôl ICF
Svetového pohára. Ďalej informoval o plánoch a stratégii ICF s využivaním Svetového
rebríčka pre kvalifikaciu krajín na OH Tokyo 2020.
Oznámil, že v stredu v týždni pred MS-R dospelých bude RD seniorov organizovať
spoločný tréning s mládežníkmi a seminár o vrcholovom športe pre členov hnutia.
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VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Trénerská rada v zmysle nominačných kritérii navrhla nomináciu na 4. a 5. kolo
Svetového pohára:
C2M: Škantár-Škantár, Kučera-Bátik, Gewissler-Skákala
C1M: Maceková, Stanovská, Diešková
K1M: Grigar, Mikó, Macúš
K1Ž: Dukátová, Nevařilová, Orokocká
C1M: Beňuš, Martikán, Slafkovský
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Team Leader reprezentačného družstva predložil na schválenie nákup technického
zabezpečenika v zmysle rozpočtu reprezentačných družstiev:
- vysielačky pre RDM kompaktibilné s vysielačkami ktoré použiva RD
- iPady pre videoanalýzu jazdy pre každu kategóriu
- PC prenosný počitať pre analýzu srdcovej variability športovcov
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ

4. KOMISIE
Predseda komisie neolympijských športov informoval o zrušení sústredenia pred
MSJ v zjazde pre termínovú kolíziu so slalomovým kalendárom. Odchod na samotnú akciu
bude preto o pár dní skôr v porovnaní s pôvodne plánovaným termínom.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda súťažnej komisie sa informoval o stave situácie ohľadom majstrovstiev
Slovenska v Čunove pre znižovanie hladiny vody z dôvodu plánovaných oprav privodnej
hrádze Dunaja.
Predseda sekcie informoval o uskutočnených a plánovaných rokovaniach
s Vodohospodárskou výstavbou š.p. Predseda súťažnej komisie bude o konečnom verdikte
informovať o výsledku hneď, ako to bude možné.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
4

Predseda súťažnej komisie spolu s GS informovali o stave vývoja softvéru sekcie
(“Baracuda”), ktorý by mohol slúžiť na registrácie a zároveň kompletný manažment domácich
súťaží. Jeho príprava je v procese, predseda sekcie a GS aktívne komunikujú s jeho
tvorcom. Až bude pripravený na prezentáciu, predložia ho výkonnému výboru.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie mládeže elektronicky predložil na schválenie akciu Letný kemp TSM
a požiadal VV o uvoľnenie financii pre realizáciu tejto akcie.
HLASOVANIE
ZA: 0
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 5
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
VV SA BUDE AKCIOU ZAOBERAŤ ELEKTRONICKY OBRATOM PO VYJASNENÍ
CIEĽOV AKCIE A NOMINÁCII JEDNOTLIVÝCH ŠPORTOVCOV A TRÉNEROV.
Predseda sekcie vzhľadom na pozitívny vývoj rozpočtu navrhol poskytnúť SVŠ-M v
Liptovskom Mikuláši a Bratislave dotáciu na zabezpečenie základného tréningového režimu
paušálne vo výške 2000,- EUR.
HLASOVANIE
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
5. RÔZNE
Prezident Slovenskej kanoistiky informoval o pokyne na uhradenie licenčných
poplatkov pre ICF za organizáciu vrcholných podujatí:
– MS slalom 2021
– SP 2019
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Prezident Slovenskej kanoistiky informoval o liste od prezidenta SOV, ktorý
deklaruje snahu SOV byť strešnou organizáciou slovenského športu. Prezident SOV v
ňom vyzval národné športové zväzy, aby predložili projekty na budovanie športovej
infraštruktúry.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
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Prezident Slovenskej kanoistiky informoval, že Slovenská kanoistika ako jediný
subjekt podala oficiálnu pripomienku do medzirezortného pripomienkového konania k
LP/2017/440
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry
národného významu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predkladateľ
vládneho materiálu nezverejnilo vopred výzvu, zámer, ani žiadnu inú oficiálnu
informáciu, takže naše občianske združenie sa nemalo ako zčastniť tejto výzvy pre
možných uchádzačov (predovšetkým národné športové zväzy, ktoré nesú unikátnu
zodpovednosť za správu a rozvoj jednotlivých športových odvetví),a nemohlo sa so
svojimi projektmi uchádzať o finančné prostriedky na tento účel, kde je v návrhu
vyčlenená suma 27.650.000 Eur.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Kontrolór Slovenskej kanoistiky informoval o potrebe HŠP aj pre TSM a SVŠ-M.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predbežný termín zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 9/2017:
august 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

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

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:6)
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 8/2017 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.

6

