Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru 4/2016
Bratislava, 28. apríl 2016
Cibák, Ižo, Hujsová, Orokocký, Galovič, Machaj
Prítomní
Stanovský, Antolová
Prizvaní
Ospravedlnení Čierny

Program

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola úloh
Informácia o stave financií
Reprezentačné družstvá
Canoe slalom s. r. o.
Činnosť komisií
Rôzne

1. Kontrola úloh
8/2015
VV poveruje Ekonomickú komisiu vypracovaním smernice, podľa ktorej bude postupovať pri
naturalizácii športovcov inou krajinou, ktorej súčasťou bude odstupné kategorizované podľa
veku, výkonnosti a investície do pretekára.
TERMÍN: Zapracovať do nových stanov (poznámka: najbližší termín prestupu - november
2016)
Z: Galovič

2. Informácie o stave financií
GS informovala o dôležitosti dodržiavania termínov vyúčtovania poskytnutých záloh. (do 15 dní
od ukončenia akcie). Povinnosti vyplývajúce z nového Zákona o športe ustanovujú povinné
zverejňovanie priebežného čerpania finančných prostriedkov, z čoho vyplýva transparentnosť –
je zreteľné, kedy bol poskytnutá záloha, kedy sa akcia uskutočnila a kedy bola riadne
vyúčtovaná.
VV zobral na vedomie

3. Reprezentačné družstvá
Športový riaditeľ predložil na schválenie nasledovné dokumenty:
-

nomináciu na majstrovstvá Európy v slalome
VV schválil jednohlasne
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-

rozpočet akcie majstrovstvá Európy v slalome
VV schválil jednohlasne

-

rozpočet akcie VT Rio
VV schválil jednohlasne

Zodpovedný tréner zjazdu predložil na schválenie nomináciu a rozpočet akcie majstrovstvá
sveta v zjazde.
VV schválil jednohlasne
Akcia sa uskutoční v rámci rozpočtu zjadzu a v režime účasti výhradne pretekárov do 18
a 23 rokov.

4. Canoe slalom s. r. o.
Výkonný výbor neprerokoval žiadne nové skutočnosti.

5. Činnosť komisií
Súťažná komisia
Predseda súťažnej komisie informoval:
- že sezóna domácich pretekov sa začala a organizátori si plnia svoje povinnosti
VV zobral na vedomie
- o problémoch so softvérovom CANOE123, ktorý sa využíva na meranie výsledkov na
pretekoch. Súťažná komisia rieši vyskytnuté chyby priamo so Siwidata v súčinnosti s GS.
VV zobral na vedomie
- o plánovanom nákupe zariadenia na zobrazovanie výsledkov na všetkých domácich pretekoch
z rozpočtu komisie
VV zobral na vedomie
Predseda SK predložil na schválenie nomináciu rozhodcov na NP 2016. Nominácia je zverejnená
na webe http://www.canoeslalom.sk/sutazna-komisia/rozhodcovia/nominacie/.
VV schválil jednohlasne

6. Rôzne
Predsedníčka ŠKP Bratislava informovala o probléme s klapkami v Čunove, pre ktoré môže byť
nestabilná hladina vody počas májových nominačných pretekov.
VV odporučil ustanoviť počas pretekov človeka zodpovedného za kontrolu aktuálneho
stavu hladiny vody a zároveň informovať o situácii na porade vedúcich.
GS infomorvala o účasti na valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru. Zasadnutie
VZ malo štandardný priebeh, zápisnicu zverejní SOV na svojej webovej stránke. Kľúčové
zasadnutia VZ budú dve nasledujúce – júnové, ktoré bude schvaľovať zloženie výpravy na OH
Rio 2016 a poolympijské, ktoré bude zároveň volebné.

Zápisnica zo zasadnutia VV 4/2016

2

VV zobral na vedomie
GS informovala o účasti na pracovnom školení Konfederácie športových zväzov k novému
Zákonu o športe. Všetky výstupy je možné a nevyhnutné sledovať na stránke
http://www.ucps.sk/clanok--2047/Novy_zakon_o_sporte.html. Pracovná skupina aktívne
pracuje na zapracovávaní zákona do praxe, zverejňuje vzory zmlúv a smerníc kompatibilných so
zákonom. Pre kluby bude nevyhnutné v prvom rade upraviť stanovy, aby boli v súlade s novými
stanovami zväzu. Zároveň je dôležité dbať na dôsledné zverejnenie údajov o športových
odborníkoch (tréneri, maséri atd) , pre ktorých je zápis v Informačnom systéme športu
(dočasne na stránke SZKDV, kým bude systém spustený) nevyhnutný pre ďalšie vykonávanie
živnosti.
VV zobral na vedomie
VV prerokoval návrh stanov Slovenskej kanoistickej asociácie, ktorá musí vzniknúť zlúčením
Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky so
všetkými zákonnými náležitosťami do 30. 6. 2016. Po skončení zasadnutia VV sa uskutočnilo
stretnutie pracovných skupín oboch zväzov, aby si navzájom pripomienkovali predložené
stanovy. Ďalšie stretnutie je na pláne v týždni po skončení domácich ME v slalome v Liptovskom
Mikuláši.
VV zobral na vedomie

Zapísala: Lucia Antolová
Overil: Ivan Cibák
V Bratislave, 28. apríla 2016
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