Číslo zápisnice: SDV SK 3/2017

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: 15. február 2017
Čas začiatku zasadnutia: 09.30 h
Predsedajúci:

Ivan Cibák

Čas ukončenia zasadnutia: 14.00
Zapisovateľ: Lucia Antolová

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

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

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, 5.
podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 6.
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: 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 januára 2017.
Dopravné prostriedky sú už prevedené na Slovenskú kanoistiku.
Z: predseda + kontrolór
4
5

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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T: ihneď
Dohodu/zmluvu na prevod majetku upraviť 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
3/2017 (16.2.2017) nebol v súlade zo zákonom (31.1.2017) poskytnutý príspevok
uznanému športu pre rok 2017 (prvá splátka 25 %). Aj napriek tomu výkonný výbor
zabezpečil chod zväzu a jednotlivé akcie našich športovcov.
V stredu 15. 2. 2017 odoslal sekretariát vyúčtovanie dotácie Slovenského zväzu
kanoistiky na divokej vode za rok 2016 (elektronicky aj poštou). Jeho finálna verzia je
zároveň zverejnená na webe http://www.canoeslalom.sk/zvaz/povinne-zverejnovanedokumenty/ a bude prednesená na valnom zhromaždení Slovenského zväzu kanoistiky
na divokej vode.
3. REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ
Predseda Komisie vrcholového športu elektronicky predložil návrh požiadaviek na
výberové konanie trénerských pozícií Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky.
Ú: dopracovať požiadavky na trénerské pozície v TSM a SVŠM
Z: Komisia mládeže + Komisia klubov a vzdelávania
T: 28.2.2017
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:6)
- Podmienky výberového konania na trénerské pozície Sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky
HLASOVANIE:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
b. NESCHVÁLENÉ
Výkonný výbor prerokoval schému podpory rozvoja talentovanej mládeže. Po diskusii
sa uzniesol pokračovať v schéme šiestich tréningových stredísk mládeže a vytvoriť dve
strediská vrcholového športu mládeže. Takúto štruktúru zohľadní aj pri financovaní v
rámcovom rozpočte Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky pre sezónu 2017, ako aj
pri výberových konaniach na trénerské pozície v rámci Sekcie divokých vôd Slovenskej
kanoistiky.
Ú: pripraviť koncept zaraďovania športovcov do stredísk vrcholového športu
mládeže
6

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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Z: Komisia mládeže + Komisia vrcholového športu
T: VZ SDV SK 24.2.2017
HLASOVANIE:
ZA:
6
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
b. NESCHVÁLENÉ
Predseda Komisie klubov a vzdelávania tlmočil požiadavku klubov na zaradenie
externých odborníkov do komisie výberového konania na trénerské pozície v rámci
Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda Ekonomickej komisie informoval o vývoji štruktúrovaného rozpočtu 2017 a
filozofii nápočtu 15% čiastky určenej pre podporu klubov na jej adresné prerozdelenie
medzi kluby združené v Slovenskej kanoistike na základe konkrétneho počtu
mládežníckychh športovcov do 23 rokov v jednotlivých kluboch, poberateľoch tohto
príspevku.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
Predseda Ekonomickej komisie požiadal o zaujatie stanoviska k uzavretiu reklamných
zmlúv v prospech Slovenskej kanoistiky – Sekcie divokých vôd s využitím reklamných
plôch definovaných Medzinárodnou kanoistickou federáciou na výstroji a výzbroji
športovcov zaradených do reprezentačných družstiev. Základnou filozofiou vzájomne
výhodnej spolupráce by mala byť výmena reklamných plôch pre individuálne využitie
športovcom za poskytnutie osobnostných práv športovca v pomere 50:50 s tým, že
reklamná plocha na prilbe by bola poskytnutá exkluzívne športovcovi.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
U: Pripraviť koncept zmluvy o spolupráci medzi zväzom a športovcom
Z: predseda Ekonomickej komisie
T: VV 4/2017
4. MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV A PRETEKÁROV DO 23 ROKOV 2017
Tajomníčka OV informovala o dvoch zasadnutiach organizačného výboru, rokovaniach s
potenciálnymi partnermi podujatia a o plánovanej návšteve šéfa slalomovej sekcie ICF
Jeana-Michela Prona. Predseda Ekonomickej komisie rovnako informoval o rokovaniach
s potenciálnymi partnermi podujatia.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
5. KOMISIE
Kontrolór Slovenskej kanoistiky predstavil koncepciu vedenia účtovníctva Slovenskej
kanoistiky cez nákladové strediská.
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Ú: požiadať o upgrade licencie účtovného softvéru Pohoda na požadovanú
profesionálnu verziu
Z: sekretariát
T: obratom
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:7)
- účtovná osnova Slovenskej kanoistiky
HLASOVANIE:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
b. NESCHVÁLENÉ
Predseda Kontrolnej komisie spolu s Kontrolórom Slovenskej kanoistiky
informovali o pozitívach I negatívach vedenia transparentného účtu.
Ú: zosúladiť postup so sekciou HV
Predseda Kontrolnej komisie spolu s Kontrolórom Slovenskej kanoistiky
informovali o rozdieloch v evidencii členskej základne – zväz verzus informačný systém
športu. Sekretárka doplnila, že sfunkčnenie informačného systému športu je v
kompetencii ministerstva školstva, sekretariát spracoval po spolupráci s klubmi importné
tabuľky s aktuálnymi údajmi v požadovanom termíne.
Ú1: prerokovať so sekciou HV možnosť využívania softvéru Baracuda aj pre
sekciu DV na registráciu členského, ako aj na prihlasovanie na preteky
Ú2: zverejniť register zaplateného členského na webe
http://www.canoeslalom.sk/zvaz/povinne-zverejnovane-dokumenty/
Predseda Kontrolnej komisie spolu s Kontrolórom Slovenskej kanoistiky
pripomienkovali nákup reprezentačného oblečenia.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE a tému prerouje na základe požiadaviek jednotlivých
reprezentančých družstiev.
Predseda Kontrolnej komisie spolu s Kontrolórom Slovenskej kanoistiky predniesli
výkonnému výboru požiadavku zverejniť na valnom zhromaždení Sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky:
- Správa o hospodárení zväzu za rok 2016
- Správa o činnosti a hospodárení Canoe Slalom s.r.o za rok 2016
- Správa Kontrolnej komisie zväzu za rok 2016
Predseda sekcie informoval, že všetky požadované dokumenty budú podľa stále
platných stanov Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode prerokované na valnom
zhromaždení Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode v apríli 2017 spolu s
ostatnými dokumentami potrebnými na zákonné ukončenie činnosti občianskeho
7

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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združenie Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode. Vyúčtovanie štátnej dotácie za rok
2016 je zverejnené na webovej strénke www.canoeslalom.sk spolu s hospodárením
Canoe Slalom s.r.o. za rok 2016.
Výkonný výbor poveril Kontrolnú komisiu spracovaním štandardizovanej normy na
podávanie podnetov z hnutia na výkonný výbor Sekcie divokých vôd Slovenskej
kanoistiky.
Z: Kontrolná komisia
T: VV 4/2017
Predseda Komisie klubov a vzdelávania predložil návrh vzdelávacích aktivít pre
sezónu 2017.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:8)
- návrh vzdelávacích aktivít pre sezónu 2017
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
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
Sekretárka sekcie preverila možnosť športovcov neolympijských disciplín
uznaných olympijských športov na poberanie štátnych prostriedkov v programe
Top tím. Vzhľadom na formuláciu výzvy zverejnenú na webe
https://www.minedu.sk/data/files/6813_2017-prispevkysportovcomtoptimu.pdf,
ako aj po telefonickej konzultácii s pracovníkmi ministerstva, nie je možné
poskytnutie príspevku športovcom neolympijských disciplín uznaných športov,
ktoré majú aj olympijské disciplíny.
Ú: vyčleniť v rozpočte položku pre neolympijské disciplíny
Predseda Súťažnej komisie a Komisie rozhodcov predložil na schválenie nomináciu
HR a ZHR pre sezónu 2017.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:9)
- nominácia HR a ZHR pre sezónu 2017
HLASOVANIE:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
8
9

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

6

b. NESCHVÁLENÉ
Predseda Súťažnej komisie a Komisie rozhodcov predložil na rozpočet súťaží pre
sezónu 2017.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:10)
- rozpočet súťaží pre sezónu 2017
VV ZOBRAL NA VEDOMIE A ZAPRACOVAL DO RÁMCOVÉHO ROZPOČTU SEKCIE
Predseda Súťažnej komisie a Komisie rozhodcov informoval o softvére Baracuda,
ktorý využíva sekcia HV na prihlasovanie na súťaže a skonštatoval, že jeho
sprístupnenie pre sekciu DV by bolo prínosné.
Ú: preveriť so sekciou HV možnosť vytvorenia vetvy pre kanoistiku na divokej
vode
Výkonný výbor prerokoval rámcový rozpočet Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
2017.
Ú: zapracovať prerokované a schválené požiadavky jednotlivých komisií
Z: Ekonomická komisia
T: 22.2.2017
6. PRÍPRAVA VZ SEKCIE DIVOKÝCH VÔD SLOVENSKEJ KANOISTIKY
VV prerokoval návrh upraveného programu, návrh volebného poriadku a rokovacieho
poriadku valného zhromaždenia Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky: 24. 2. 2017
v Liptovskom Mikuláši.
7. 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
Sekretárka informovala o splnení oboch úloh – predĺženie termínu, ako aj
následné zaslanie požadovaných dokumentov na ICF
Predseda sekcie informoval o povinnosti/možnosti prezentácie predložených
dokumentov na zasadnutí slalomovej komisie ICF 24.3.2017 v Manchestri (UK).
Ú: prezentovať kandidatúry na zasadnutí slalomovej komisie ICF
Z: predseda sekcie
Predseda sekcie informoval o kongrese ECA v Bukurešti 1.4.2017, na ktorom sa
zúčastní prezident Slovenskej kanoistiky a sekretár Sekcie hladkých vôd Slovenskej
kanoistiky.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
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) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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VV prerokoval žiadosť Jakuba Luleya o zapožičanie zväzového mikrobusu v termíne od
1.3. – 19.3. 2017 na sústredenie v HŠP Matúš Gewissler – Juraj Skákala vo
francúzskom Pau.
HLASOVANIE:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ V PRÍPADE, ŽE MIKROBUS NEBUDÚ VYUŽÍVAŤ ŠPORTOVCI, KTORÍ HO
MAJÚ PRIDELENÍ

b. NESCHVÁLENÉ
VV ustanovil v zmysle platných stanov Slovenskej kanoistiky za štatutára Sekcie
divokých vôd Slovenskej kanoistiky sekretárku Luciu Antolovú.
HLASOVANIE:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
a. SCHVÁLENÉ
b. NESCHVÁLENÉ
Predbežný termín rokovania VV 4/2017: 24.2.2017 v Liptovskom MIkuláši

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:

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

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

8

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO … :11)
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 3/2017 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.

9

