Číslo zápisnice: SDV SK 9/2020
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: Videokonferencia
Deň konania zasadnutia: 6.10. 2020
Čas začiatku zasadnutia: 9:00 hod

Čas ukončenia zasadnutia: 15:00 hod

Predsedajúci: Richard Galovič

Zapisovateľ: Matúš Štulajter

Členovia orgánu zúčastnený na zasadnutí:
1. Richard Galovič
2. Richard Grigar
3. Peter Šoška
4. Martin Stanovský ml.
5. Róbert Orokocký
6. Alexander Slafkovský
7. Jakub Luley
8. Peter Murcko
Ostatní:
1. Ivan Cibák
2. Lukáš Giertl
3. Martin Stanovský st.
4. Peter Cibák 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. Plnenie uznesení z mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Komisie
3. Rôzne

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4)
❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 1-3
❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 1-3
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované 5 elektronicky na sekretariáte
sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky, príp. ich schválená výsledná podoba
zverejnená na webovej stránke www.canoe.sk

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:

1. PLNENIE UZNESENÍ Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
1. Predseda komisie klubov a vzdelávania Richard Grigar predstavil systém
homologizovaných bránok, ktoré bude SDV SK obstarávať v zmysle platných právnych
predpisov. Richard Galovič doplnil, že SDV SK obstará homologizované bránky len do
Liptovského Mikuláša. Ich obstaranie aj do areálu v Čunove nie je potrebný, nakoľko budú
osadené v rámci rekonštrukcie areálu začiatkom roka 2021.
Projektový manažér Matúš Štulajter a predseda ekonomickej komisie Peter Šoška predstavili
výzvu na poskytnutie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu a špecifikáciu
jednotlivých jej parametrov čo sa týka oprávnených výdavkov a povinností prijímateľov dotácie
týkajúcich sa verejného obstarávania, nakoľko sa bude jednať o zákazku s nízkou hodnotou
v zmysle § 117 ZVO. Do 15.10. 2020 je potrebné vyriešiť právne riešenie užívacích vzťahov
prijímateľov dotácií k jednotlivým pozemkom.
Hlasovanie:
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
2/ Podpora športovej prípravy reprezentantov a talentovanej mládeže / 20.000 Eur
Výzva bude realizovaná v súčinnosti so Športovým centrom polície, Vojenským športovým
centrom Dukla, Národným športovým centrom a Strediskom vrcholového športu mládeže
SDV-SK na základe prioritizácie športovcov a ich požiadaviek predložených v komplexnom
Harmonograme športovej prípravy jednotlivých športovcov.
Úlohy:
Výzvu vyhodnotia predseda Komisie vrcholového športu R. Orokocký v spolupráci so
Športovým riaditeľom SDV-SK Lukašom Giertlom a Hlavným trénerom mládeže
P. Cibákom ml. pri oponentúrach s hlavnými trénermi rezortných stredísk vrcholového športu.
Termín: november 2020

3. Predseda komisie mládeže Peter Murcko predstavil materiál k nákupu 11 lodí pre
úspešných mládežníkov a 11 pádiel C1 pre mládež, pričom R. Galovič navrhol na tento účel
presunúť z investičných nákupov pre Reprezentačné družstva, Sekretariát SDV-SK,
Organizačný výbor MS 2021 10000 eur.
Hlasovanie
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
4/ Predseda SDV SK Richard Galovič navrhol členom VV opätovne hlasovať o podpore
mládežníckych trénerov vo výške 24.000 Eur, pričom k návrhu prebehla diskusia.
-

Muhl, osobný tréner športovkyne SVŠ-M: 6.000 Eur
Slúčik, tréner mládeže Žilina: 4.000 Eur
Damborsky, trener mládeže Žilina: 4.000 Eur
Potočná, trénerka mladeže Bratislava: 4.000 Eur
Slaštan, tréner mladeže Zvolen: 4.000 Eur
Chrapčiak, tréner mládeže Liptovský Mikulaš: 2.000 Eur

Hlasovanie:
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
5/ Sociálna podpora športovcov a bonusové odmeny pre športovcov a ich osobných
trénerov za dosiahnuté výsledky / 20.000 Eur
Predseda SDV SK opätovne odprezentoval koncepciu Sociálnej podpora športovcov a
bonusových odmien pre športovcov a ich osobných trénerov za dosiahnuté výsledky, následne
k návrhu prebehla diskusia. Následne členovia o VV o schválení tohto návrhu hlasovali.
Hlasovanie:
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený

2. KOMISIE
1/ Predseda Komisie mládeže P. Murcko a Predseda komisie klubov R. Grigar
v súčinnosti s právnym poradcom M. Štulajterom požiadali o predĺženie lehoty na
vypracovanie smernice o odmeňovaní športových odborníkov SDV-SK z dôvodu získania
relevantných dát.
Termín: 10. november 2020
2/ Predseda Súťažnej komisie M. Stanovský ml. oznámil, že preškolenie rozhodcov
Stanovský sa v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie presúva na neurčito,
pravdepodobne na začiatok budúceho roka.
Hlasovanie o nákupe zariadení (telefónov) určených na zaznamenávanie trestných bodov pre
časomieru a prepisovacích blokov pre rozhodcov:
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený

VV zobral na vedomie
3/ Predseda SDV SK Richard Galovič poveril právneho poradcu M. Štulajtera a generálnu
sekretárku SDV SK Luciu Antolovú vytvorením komisie (rozhodcovia, ostatní odborne
fundovaní odborníci), ktorá vykoná zosúladenie pravidiel ICF do 15. 12. 2020. Zároveň poveril
hore uvedených zamestnancov vykonaním revízie nesplnených pracovných úloh v roku 2020,
prípadne presahujúcich úloh z 2019 ktoré mali nadväznosť na rok 2020 ako podklad k
rokovaniu nasledujúceho VV SDV-SK v novembri 2020.
VV zobral na vedomie
4. Predseda komisie vrcholového športu Róbert Orokocký informoval o zavedení nových
mechanizmov pri kontrole platby členských príspevkov a absolvovaní lekárskych prehliadok
pre športovcov, ktoré budú platné od 1.1. 2021. Po prerokovaní na VV bude tento materiál
ešte upravený a predložený na novembrovom VV.
Termín: úloha trvá do novembrového VV

zodpovední: Orokocký, Grigar

5. Predseda komisie klubov a vzdelávania Richard Grigar navrhol prizvať na najbližšie
zasadnutie VV na komunikáciu ohľadom nastavenia stratégie vzdelávania trénerov Milana
Kubáňa.
VV zobral na vedomie

6. Členovia VV SDV SK hlasovali o zapísaní nasledovných podujatí do medzinárodného
kalendára ICF:
36. ročník Medzinárodných liptovských slalomov: 24.4.-25.4.2021
73. ročník Medzinárodných tatranských slalomov (ICF-rankingové preteky): 22.5.-23.5.2021

Hlasovanie
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
7. Komisia vrcholového športu uložila Lukášovi Giertlovi a Petrovi Cibákovi ml. doriešiť
financovanie športovej prípravy z top tímu za rok 2020 a určiť, koľko z finančných prostriedkov
bude potrebné presunúť na rok 2021.
3. RÔZNE
1/ V zmysle uznesenia z mimoriadneho valného zhromaždenia 5-členná výberová komisia pre
kandidátov na výber zástupcov SK-SDV v štruktúrach novej marketingovej spoločnosti v
zložení Martin Stanovský st., Marián Potočný, Zástupca KTK. Oldřich Kovář, Dana
Hujsová vyhlási bezodkladne na webe výberové konanie spolu s požiadavkami na uchádzača
na predmetné funkcie.
VV zobral na vedomie
2/ Generálna sekretárka SDV SK Lucia Antolová informovala, že ICF predložili na podpis
zmluvu o organizácii majstrovstiev sveta 2021 v Bratislave – Čunove, pričom akcentovala
nevyhnutnosť jej podpisu zo strany príslušného predstaviteľa mesta Bratislava. M. Štulajter
uviedol, že oproti zmluve na organizáciu pretekov svetového pohára 2019 sú v nej len
nepatrné doplnenia, ktoré pred podpisom zmluvy vyznačí a oboznámi s nimi vedenie SDV SK.
Termín ďalšieho rokovania Výkonného výboru SDV-SK bol stanovený na 15. októbra 2020
prostredníctvom videokonferencie.

_____________________
Mgr. Richard Galovič

______________________
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.

