Číslo zápisnice: SDV SK 8/2018

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: 16. august 2018
Čas začiatku zasadnutia: 17.30 h
Predsedajúci: Richard Galovič

Čas ukončenia zasadnutia: 20.00 h
Zapisovateľ: Lucia Antolová

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2)
1. Richard Galovič
2. Richard Grigar
3. Róbert Orokocký
4. Peter Šoška
Členovia orgánu fyzicky neprítomní na zasadnutí s on-line pripojením a hlasovaním:
1. Alexander Slafkovský ml.
2. Igor Ižo
3. Peter Slašťan
4. Peter Murcko
Hostia:
1. Ivan Cibák
2. Lukáš Giertl
3. Daniela Hujsová
4. Lucia Antolová
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 5
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:
❏
❏

ÁNO
NIE

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 5
Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia
dodržaná
❏
❏

1
2

BOLA
NEBOLA

) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3)
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úloh
Informácia o stave financií
Reprezentačné družstvá
Komisie
Rôzne

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4)
❏
❏
❏

podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 2, 3, 5.
podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 2, 3, 5.
podklady k jednotlivým bodom sú archivované5 elektronicky na sekretariáte
sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky, príp. 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
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
1. KONTROLA ÚLOH
• VV prerokuje závery zasadnutia valného zhromaždenia 2018
Z: členovia VV
T: VV 9/2018
VV poveruje predsedu komisie klubov spracovaním agendy náborových
pretekov
Predseda komisie klubov predložil komplexný návrh agendy.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE A HLASOVAŤ O NÁVRHU, ALEBO ÚPRAVACH
MATERIÁLU BUDE NA ZASADNUTÍ VV 9/2018
•

•

Konateľ CANOE Slalom s.r.o. v spolupráci s mediálnym manažérom pripraví do
konca augusta model fungovania obchodnej spoločnosti v kontexte reklamných
práv zväzu na výstroji športovcov v súlade s pravidlami ICF a prípadnej
spolupráce s osobnostnými právami jednotlivých športovcov, reprezentantov pre
návrh komerčného dodatku k štatútu reprezentanta.
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) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
5
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
4

2

V tejto súvislosti GS informovala, že po právnej stránke sa uskutočnil proces
oznámenia zmeny v Obchodnom registri v súvislosti so zlúčením Slovenského
zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky do
Slovenskej kanoistiky.
Z: Cibák, Orokocký
T: VV 9/2018
Predseda sekcie v zmysle rozsiahlej debaty počas valného zhromaždenia
predložil členom VV komplexnú Kompetenčnú schému jednotlivých komisii VV a
ich predsedov, ako aj návrh na úpravu Organizačnej štruktúry sekretariátu
sekcie.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE A HLASOVAŤ O NÁVRHU, ÚPRAVACH, ALEBO
PROTINÁVRHU MATERIÁLU BUDE NA ZASADNUTÍ VV 9/2018
•

Ekonomická komisia v spolupráci so sekretariátom pripraví do konca augusta
stav čerpania v porovnaní s rozpočtom.
Z: sekretariát, ekonomická komisia
T: 31. 9. 2018
•

Predseda sekcie v spolupráci s právnickou spoločnosťou GP Legal ktorá sa
podieľala na príprave Zákona o športe inicioval vypracovanie komplexného
Disciplinárneho poriadku a Štatútu disciplinárnej komisie Slovenskej kanoistiky
s cieľom zosúladiť formu a pripraviť obsah disciplinárnych konaní včítane
návrhov jednotlivých úrovni postihov.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE A HLASOVAŤ O NÁVRHU, ALEBO ÚPRAVACH
MATERIÁLU BUDE NA ZASADNUTÍ VV 9/2018
•

GS v spolupráci so súťažnou komisiou vypracovali návrh účasti slovenských
rozhodcov na medzinárodných podujatiach v sezóne 2019.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE A HLASOVAŤ O NÁVRHU, ALEBO ÚPRAVACH
MATERIÁLU BUDE NA ZASADNUTÍ VV 9/2018
•

GS v spolupráci s klubmi pripravila návrh pre VV na zaradenie pretekov do
kalendára ICF v roku 2019. Vzhľadom na nejasnú situáciu okolo MSJ a U23
2019 v Brazílii bude o zaslaných návrhoch hlasovať po ozrejmení situácie zo
strany ICF. Z tohto dôvodu je možné do termínu konania VV 9/2019 nahlásiť aj
prípadné zmeny v termíne zo strany usporiadateľa požadovaných pretekov.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE A HLASOVAŤ O NÁVRHU, ALEBO ÚPRAVACH
MATERIÁLU BUDE NA ZASADNUTÍ VV 9/2018
•

2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ
GS informovala o stave priebežného čerpania. Ekonomická komisia v spolupráci so
sekretariátom pripraví do konca augusta stav čerpania v porovnaní s rozpočtom.
Z: sekretariát, ekonomická komisia
T: 31. 8. 2018
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3. REPREZENATČNÉ DRUŽSTVÁ
Športový riaditeľ predložil na schválenie akcie 4. SP Seo, 5. SP Tacen a MS Brazília.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:6)
- Rozpočet a nominácia akcie 4. SP Seo
- Rozpočet a nominácia akcie 5. SP Tacen
- Rozpočet a nominácia akcie MS Brazília
HLASOVANIE
ZA: 4 PRÍTOMNÍ/ 4 ELEKTRONICKY
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie zmenu v nominačných
kritériách v znení:
Na základe skutočností, ktoré vieme z ICF (že na 99% nebudú MSJ 2019 v máji),
krátkosti času a nepredvídateľnej situácie (zrušenie MSJ 2019 v Brazílii). Rovnako pri
zohľadnení viacerých faktorov, ktoré súvisia s profesionálnym športom (príprava,
logistika) sme sa na dnešnom stretnutí s mládežníckymi trénermi zhodli že:
a) V prípade, že MSJ 2019 ostanú v máji 2019 jednohlasne súhlasíme s tým, že 1. a 2.
NP NK na MSJ 2019 budú zrušené (to znamená nominácia počas MSR 2018) a všetci
tak absolvujú iba preteky v apríli 2019 (v aktuálnych NK by sa musel do konca roku
schváliť nový bod 1. a bod 2.5.)
b) V prípade, že MSJ 2019 budú neskôr ako v máji tak platí bod 5.5 a NK budú komplet
zrušené a budú sa vypracovávať nové.
HLASOVANIE
ZA: 4 PRÍTOMNÍ / 4 ELEKTRONICKY
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
4. KOMISIE
VV sa zaoberal situáciou v komisii neolympijských športov, konkrétne na akciách
v zjazde a šprinte na divokej vode. Vzhľadom na opakované dlhodobé problémy pri
medzinárodných výjazdoch je potrebné nájsť komplexné riešenie vedúce k rozvoju
6

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

4

športových disciplín, alebo zmene postoja organizácie pri podpore jednotlivých
neolympijských športových disciplín z priebežného financovania na projektové
financovanie.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE A BUDE SA SITUÁCIOU ZAOBERAŤ NA ZASADNUTÍ VV
9/2018
5. RÔZNE
•

Na základe podnetu rodiča v súvislosti s agresívnym a nevhodným správaním trénera
Martina Potočného a jeho zverenca Samuela Heborta dňa 8. 8. 2018 počas tréningu
v Liptovskom Mikuláši pred pretekom Žiacka olympiáda 2018 zaujal výkonný výbor
nasledovné stanovisko:
-

pretekára Samuela Heborta diskvalifikuje z výsledkovej listiny pretekov Žiackej
olympiády, na ktoré sa pretekár pripravoval v čase incidentu

-

VV postupuje prípad disciplinárnej komisii Slovenskej kanoistiky, ktorú poveruje,
aby začala disciplinárne konanie voči Martinovi Potočnému a Tréningovému
stredisku mládeže v Klube dunajských vodákov Slávia UK Bratislava a aby v tejto
súvislosti zmapovala jeho disciplinárne prehrešky v obdobných prípadoch
a trénerských pôsobiskách v minulosti.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
•

VV sa zaoberal mailovým podnetom klubu ŠKP Bratislava v súvislosti s nerovnomerným
zaťažením klubov pri organizácii pretekov.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE A UVEDENÝM PROBLÉMOM SA BUDE ZAOBERAŤ
RADA PREDSEDOV KLUBOV V 10/2018

•

VV poveril GS potvrdením účasti prezidenta Slovenskej kanoistiky Ivan Cibáka
a dlhoročného športového riaditeľa sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Róberta
Orokockého na slávnostnom galavečere pri príležitosti oslavy 25. výročia Slovenského
olympijského výboru.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE

Predbežný termín zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 9/2018:
11. 9. 2018.

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.
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Zapisovateľ:

Predsedajúci:

LUCIA ANTOLOVÁ
..............................
meno a priezvisko
podpis

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

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:7)
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 8/2018 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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