Číslo zápisnice: SDV SK 10/2017

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: 12. október 2017
Čas začiatku zasadnutia: 9.30 h
Predsedajúci: Richard Galovič

Čas ukončenia zasadnutia: 15.30 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
6. Alexander Slafkovský ml.
7. Peter Murcko
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
Hostia:
1. Daniela Hujsová
2. 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.
2.
3.
4.

Kontrola úloh
Informácia o stave financií
Reprezentačné družstvá
Komisie

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

5. 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: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
1. KONTROLA ÚLOH
• Pripraviť komplexný “manuál projektu” a organizačné štandardy mládežnických
súťaži v projekte Hľadáme olympijských víťazov s komplexným konceptom
financovania projektu pre jednotlivé kluby.
Z: Peter Šoška, Peter Murcko, Igor Ižo
T: 10. 9. 2017
SPLNENÁ
VV schválil predloženú smernicu projektu Hľadáme olympijských víťazov a je
zverejnená na webe http://www.canoeslalom.sk/wpcontent/uploads/Smernica_HOV_2017.pdf
HLASOVANIE
4
5

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
VV ZOBRAL NA NEVOMIE predložené štatistické vyhodnotenie projektu http://www.canoeslalom.sk/2017/02/sezona-2017/
Predseda sekcie požiadal členov výkonného výboru o predloženie požiadaviek
jednotlivých komisií na rozpočet v sezóne 2018.
Z: členovia výkonného výboru
T: zasadnutie VV 11/2017
•

2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ
Generálna sekretárka predložila na vedomie stav priebežného čerpania financií k 30. 9.
2017.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda ekonomickej komisie informoval o stave vyúčtovania majstrovstiev sveta
juniorov a pretekárov do 23 rokov v Čunove. Až na doteraz nedodané faktúry od dodávateľov
Divoká voda, ICF a Siwidata, zvyšné fakturačné podklady sú kompletne spracované. Po
dodaní chýbajúcich faktúr a spracovanej hotovostnej pokladne bude vyúčtovanie kompletné.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE

3. REPREZENATČNÉ DRUŽSTVÁ
Členovia výkonného výboru elektronicky schválili
- propozície preložených pretekov OH nádeje 2017 v Liptovskom Mikuláši
- zloženie šprintovej reprezentácie pre MS Pau
Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie akcie VT Praha 1, VT
Praha 2, VT Praha 3 – sústredenie je zamerané špeciálne na C1 (bez lodí K1), tréneri sú
nominovaní na akciu bez nároku na odmenu a v prípade neúčasti športovkyne nie je možné
financie presunúť do inej kapitoly.
HLASOVANIE
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie vrcholového športu predložili na schválenie požiadavku na výdaje
RDM podľa rozpisu (http://www.canoeslalom.sk/wp-content/uploads/Vydaje-RDM.pdf )
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HLASOVANIE
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie akciu kondičné
sústredenie Štrbské pleso (december 2017) vo výške 10 000,- eur.
HLASOVANIE
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie návrh na rozšírenie
trénerskej rady o Jozefa Martikána ako člena s hlasovacím právom.
HLASOVANIE
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie vrcholového športu informoval o príprave podkladov pre YOG
Buenos Aires 2018 vrátane štipedia Solidarity Medzinárodného olympijského výboru.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie vrcholového športu po konzultácii so športovým riaditeľom a
šéftrénerom mládeže predložia návrh zaradenia športovcov do Národného športového
centra.
T: 27. 10. 2017
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Športový riaditeľ predložil žiadosť na zakúpenie počítačovej techniky pre potreby
videoanalýzy pre RD.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE a k nákupu sa vyjadrí po vyúčtovaní všetkých
reprezentačných akcií.
4. KOMISIE
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Predseda súťažnej komisie spolu s GS informovali o stave vývoja softvéru sekcie,
ktorý by mal slúžiť na manažment registrácií a zároveň kompletný manažment domácich
súťaží a predložili cenovú ponuku od dodávateľa.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Ú: vyzvať oslovené firmy, aby dodali cenové ponuky do 20. 10. 2017
Predseda súťažnej komisie predložil na schválenie zaradenie slovenských ITO’s na
medzinárodné preteky ICF 2018.
HLASOVANIE
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda ekonomickej komisie informoval o
potrebe inventúry majetku a zásob ako podkladov na zlúčenie Slovenského zväzu
kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky
potrebe prípravy auditu Slovenskej kanoistiky 2017
potrebe unifikácie Slovenskej kanoistiky - automatizácie (elektronizácie)
vyúčtovacích formulárov sekcie divokých vôd a sekcie hladkých vôd
potrebe výberu obstarávateľa krytia poistného pre vozový park Slovenskej
kanoistiky
vyhodnotení prestupu TSM – SVŠ ŠKP
záveroch riešenia podnetu p. Vojtecha Potočného v prípade Kristíny Ďurecovej
o príprave správy z akcie MS Pau šprint
podmienkach ICF na organizáciu MS šprint 2021 Čunovo
o potrebe zaradenia sekcie verejného obstarávania na webovej stránke Slovenskej
kanoistiky pri jej redizajne
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie mládeže a predseda ekonomickej komisie informovali o
príprave výpočtu variabilnej zložky mzdy trénerov TSM pre rok 2017.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda komisie klubov informoval o príprave seminára pre trénerov a športovcov
v termíne 4. 11. 2017 a predložil rozpočet na schválenie http://www.canoeslalom.sk/2017/10/pozvanka-na-trenersky-seminar/
HLASOVANIE
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
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Predseda komisie klubov informoval o pripravovanom vzdelávacom projekte
Trénerskej akadémie FTVŠ UK v Bratislave, školenie trénerov najnižšej trénerskej triedy –
teoretická časť koncom roka 2017, praktická časť na jar 2018.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Zástupca športovcov prezentoval postrehy zo stretnutia so športovcami počas MSR
v Čunove.
1. Program Slovenských pretekov nastaviť fixne na celú sezónu. Prvá jazda všetci,
druhá jazda B finále a následne A finále po jednotlivých kategóriách. Nie celé B finále
všetkých kategórií a až potom A finále všetkých kategórií.
2. Zmeniť poradie kategórií, pretože hlavne v ženských kategóriách nestíhajú
pretekárky jazdy, keď idú aj C1Ž aj K1Ž
3. Prediskutovať alternatívu zrušenia MSR, s tým že MSR by bol seriál viacerých
pretekov, kde víťaz a teda majster Slovenska by bol víťazom celej série. Podobne ako
Svetový pohár. Eventuálne zmeniť bodovanie na štýl ICF rankingu.
4. Oceniť víťazov SLP v ankete Kanoista roka
VV ZOBRAL NA VEDOMIE, športové požiadavky budú po diskusii zapracované do
smerníc pre sezónu 2018

5. RÔZNE
Výkonný výbor prerokoval zaradenie slovenských pretekov do medzinárodného
kalendára ICF
-

21th Young Danubia Cup, Cunovo 30.6.- 1.7.2018, mpotocna@gmail.com
34. International Liptov Slalom 21.-22.4.2018, ktklm@ktklm.sk
70. International Tatra Slalom 12.-13.5.2018 - ktklm@ktklm.sk - ICF ranking race
DANUBE CUP I 28.-29.7 2018, orokocky@canoeslalom.sk - ICF ranking race
k pretekom Bratislava Open sa vyjadrí po konzultácii s klubom ŠKP Bratislava

HLASOVANIE
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
VV telefonicky prerokoval zaradenie športovca sekcie divokých vôd do projektu –
Juniorský olympijský tím Slovenského olympijského výboru. V čase doručenia výzvy sa
konali majstrovstvá sveta v slalome a v zjazde v Pau.
VV ROZHODOL o pridelení štipendia Eliške Mintálovej.
HLASOVANIE
ZA: 8
PROTI: 0

6

ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ

Výkonný výbor prerokoval zloženie organizačného tímu majstrovstiev Európy juniorov a
pretekárov do 23 rokov 2018 v Čunove.
SEKCIA DIVOKÝCH VÔD ZVEREJNÍ VÝZVU ČLENOM HNUTIA na nahlásenie
záujmu organizácií vrcholných svetových podujatí v Čunove rokoch 2018 – 2021.
http://www.canoeslalom.sk/2017/10/organizovanie-vrcholnych-podujati-2018-2021/
Predbežný termín zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 11/2017:
26. október 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 10/2017 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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