Číslo zápisnice: SDV SK 7/2017

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: Žilina
Deň konania zasadnutia: 10. jún 2017
Čas začiatku zasadnutia: 18.00 h
Predsedajúci: Richard Galovič

Čas ukončenia zasadnutia: 21.00 h
Zapisovateľ: Peter Šoška

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

Kontrola úloh
Informácia o stave financií
Reprezentačné družstvá
Komisie
Rôzne

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

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4)
❏
❏
❏

podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 3,4.
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: 7
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 v zložení: Richard Galovič, Richard Grigar, Igor Ižo, Peter
Šoška
Ú: 30. 9. 2017 – už schválené Konferenciou Slovenskej kanoistiky
HLASOVANIE
ZA: 7
4
5

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

2

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ

2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ
3. REPREZENATČNÉ DRUŽSTVÁ
VV odsúhlasil trénerskú radu v zložení: Róbert Orokocký, Pavel Ostrovský, Juraj Ontko,
Stanislav Gejdoš, Tomáš Mráz, Peter Cibák ml., Lukáš Giertl
HLASOVANIE
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie VT Čunovo pred MSJ a
U23
-

1. akcia – predĺžená o jeden deň
2. akcia – predĺžená o 4 dni

HLASOVANIE
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie akcie
- 1. SP Praha
- 2. SP Augsburg
- 3. SP Markkleeberg
HLASOVANIE
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
3

❏
❏

SCHVÁLENÉ
NESCHVÁLENÉ

Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie nákup I – PAD 4ks á 500
eur – cena celkom 2000 eur rámci rozpočtu z kapitoly videotechnika.
HLASOVANIE
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
VV prerokoval podnet Petra Mráza st.
Súčasný systém zabezpečenia RD umožňuje individuálnych trénerov, len v
prípade vysokej medzinárodnej úrovne. Z toho vyplýva, že VV momentálne
nepovoľuje zaradenie Petra Mráza do RD seniorov.
HLASOVANIE
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie nedolympisjkých športov predložil na schválenie akciu MS freestyle
VV zároveň schválil pridelenie dvoch reprezentačných súprav.
HLASOVANIE
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
4. KOMISIE
VV prerokoval projekt Hľadáme olympijských víťazov.
Stránka www.hladamevitazov.sk
Zodpovedný: Peter Murcko
-

Právo majú zorganizovať všetky kluby registrované v SK SDV
Minimálne týždeň dopredu nahlásiť pretek – zverejnené aj na www.canoeslalom.sk
Prihláška platná zväzová

4

-

-

Členstvo nových členov – usporiadajúci oddiel si môže prihlásiť nových členov do
svojho klubu (neplatí v prípade, ak sa zúčastní aj iný klub – vtedy sú pretekári klubu,
ktorý ich prihlásil)
Bude vedený zvláštny rebríček – nerozdelený po kategóriách ani disciplínach
Prítomný musí byť minimálne jeden certifikovaný rozhodca – nezáleží na triede
Na zaradenie do systému je potrebný štart minimálne v troch kategóriách

Kalendár bude zverejnený na zväzovej stránke, spolu s menami koordinátorov + telefón,
email
Takto získané peniaze pôjdu oddeliom v pomere v akom budú mať členskú základňu,
podľa výšky príspevku od štátu.
Predseda komisie klubov predložil na schválenie rozdelenie financií klubom na základe
Zákona o športe (15 percent klubom), ako aj vyúčtovacie pokyny.
VV schválil po oprave chybného klubu jednej pretekárky čerpanie 50 percent
pridelených financií do 15. 7. 2017.
HLASOVANIE
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
VV prerokoval projekt stredísk vrcholového športu mládeže (SVŠ-M).
- VV schválil zriadenie SVŠ-M v spolupráci s klubmi, ktoré sú zmluvnými klubmi
rezortných stredísk vrcholového športu: KTK LM, ŠKP BA
- zaradenie športovcov do týchto útvarov talentovanej mládeže prebehne na
návrh VV od 15. júna 2017 (v prípade súhlasného stanoviska rodičov).
- prestup sa môže uskutočniť podľa platných smerníc.
- materské kluby budú poberateľmi príspevkov na športovca do 23 rokov aj
nasledujúce 2 sezóny (ak sa prestup uskutoční v roku 2017, klub má nárok na
100 % príspevku v roku 2018,2019)
HLASOVANIE
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
5. RÔZNE
VV prerokoval zloženie a pracovnú náplň sekretariátu.
Ú: vypracovať revíziu rozpočtu a následne urobiť výberové konanie
T: najbližší VV
5

VV zobral na vedomie
Predbežný termín zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 8/2017: 6.
júla 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:

PETER ŠOŠKA
..............................
meno a priezvisko
podpis

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

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:6)
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 7/2017 sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky.

6

) 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

