Číslo zápisnice: VZ1/2018

ZÁPISNICA

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1)
Názov športovej organizácie:

Slovenská kanoistika – sekcia divokých vôd

Názov zasadajúceho orgánu:

valné zhromaždenie

Miesto konania zasadnutia:

Bratislava

Deň konania zasadnutia:

11. 3. 2018

Čas začiatku zasadnutia:

11.00

Predsedajúci: Ivan Cibák

Čas ukončenia zasadnutia: 21.30
Zapisovateľ: Lucia Antolová

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2)
1. Branko Bugorčík
2. Peter Šoška
3. Ivan Cibák
4. Richard Grigar
5. Peter Cibák ml.
6. Dušan Kollár
7. Branko Illek
8. Michal Karoľ
9. Jaroslav Slučik
10. Lucia Slučiková
11. Zora Hujsová
12. Martin Janata
13. Peter Hochschorner st.
14. Juraj Černý
15. Martin Stanovský
16. Ľubomír Janček
17. Igor Ižo
18. Peter Slašťan
19. Ľuboš Giertl
20. Mária Potočná
21. Marián Potočný
22. Martin Potočný
23. Anton Čižmárik
24. Peter Murcko
25. Vladimír Olejár
26. Alexander Simon
27. Jozef Uram
28. Ivan Dieška
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1. Delegát klubu Dukla Žilina
Hostia:
1. Richard Galovič
1
2

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

Lucia Antolová
Lukáš Giertl
Libuša Miškayová
Ľubomír Pašek
Matúš Štulajter
Pavol Miťko

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 15
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:
❏
❏

ÁNO
NIE

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 15
Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 20 dní na prípravu zasadnutia
dodržaná
❏
❏

BOLA
NEBOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
Schválenie programu valného zhromaždenia
Schválenie pracovných komisií – mandátová, návrhová, volebná
Schválenie rokovacieho poriadku
Schválenie volebného poriadku
Správa predsedu sekcie DV Slovenskej kanoistiky o činnosti výkonného výboru
sekcie DV a o hospodárení sekcie DV za rok 2017
7. Správy predsedov jednotlivých komisií zastúpených vo výkonnom výbore za rok 2017
8. Správa kontrolnej komisie sekcie DV Slovenskej kanoistiky za rok 2017
9. Schválenie návrhu na prijatie nového člena sekcie DV pre konferenciu Slovenskej
kanoistiky (ŠK Dukla Banská Bystrica, ŠK Dukla Žilina)
10. Diskusia
11. Prestávka – obed plánovaný na 13.30
12. Kritériá pre zaradenie športovcov do talentovanej mládeže podľa Zákona o športe
13. Predloženie návrhu rozpočtu sekcie DV Slovenskej kanoistiky na rok 2018
14. Schválenie správy predsedu sekcie DV Slovenskej kanoistiky o činnosti výkonného
výboru sekcie DV a o hospodárení sekcie DV za rok 2017
15. Schválenie správ predsedov jednotlivých komisií zastúpených vo výkonnom výbore
za rok 2017
16. Schválenie správy kontrolnej komisie sekcie DV Slovenskej kanoistiky za rok 2017
17. Schválenie návrhu rozpočtu sekcie DV Slovenskej kanoistiky na rok 2018
18. Voľba delegátov na konferenciu Slovenskej kanoistiky pre rok 2018
19. Doplňujúce voľby do kontrolnej komisie sekcie DV
20. Voľby kandidátov na členov disciplinárnej komisie Slovenskej kanoistiky
21. Správa mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
22. Schválenie uznesení VZ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
23. Ukončenie zasadnutia Valného zhromaždenia
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4)
3

) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
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❏
❏
❏

podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 6, 7, 8, 9, 11
podklady k jednotlivým bodom sú archivované5) elektronicky na webovej
stránke www.canoeslalom.sk, v tlačenej podobe na sekretariáte sekcie

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:
1. OTVORENIE ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky privítal prítomných delegátov
a požiadal prezidenta Slovenskej kanoistiky vedením zasadnutia. Skonštatoval, že valné
zhromaždenie je uznášaniaschopné. Prítomná bola nadpolovičná väčšina delegátov
(pozvaných s právom hlasovať 29 delegátov/prítomných s právom hlasovať 28
delegátov, t. j. 96,5 %). Vedením rokovania poveril prezidenta Slovenskej kanoistiky
Ivana Cibáka.
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Navrhovaný program zasadnutia
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
Schválenie programu valného zhromaždenia
Schválenie pracovných komisií
Schválenie rokovacieho poriadku
Schválenie volebného poriadku
Správa predsedu sekcie DV Slovenskej kanoistiky o činnosti výkonného
výboru sekcie a hospodárenia sekcie DV za rok 2017
7) Správy predsedov jednotlivých komisií vo výkonnom výbore za rok 2017
8) Správa kontrolnej komisie sekcie DV Slovenskej kanoistiky za rok 2017
9) Predložene návrhu na úpravu organizačnej štruktúry sekcie DV Slovenskej
kanoistiky
10) Predloženie návrhu rozpočtu sekcie DV Slovenskej kanoistiky na rok 2018
11) Diskusia
12) Prestávka
13) Schválenie správy predsedu sekcie DV Slovenskej kanoistiky o činnosti
výkonného výboru sekcie a hospodárenia sekcie DV za rok 2017
14) Schválenie správ predsedov jednotlivých komisií vo výkonnom výbore za rok
2017
15) Schválenie správy kontrolnej komisie sekcie DV Slovenskej kanoistiky za rok
2017
16) Schválenie návrhu na úpravu organizačnej štruktúry sekcie DV Slovenskej
kanoistiky
17) Schválenie návrhu rozpočtu sekcie DV Slovenskej kanoistiky na rok 2018
18) Schválenie návrhu na prijatie nového člena sekcie DV pre konferenciu
Slovenskej kanoistiky (ŠK Dukla Banská Bystrica)
19) Voľba delegátov na konferenciu Slovenskej kanoistiky pre rok 2018
20) Doplňujúce voľby do kontrolnej komisie sekcie DV
21) Voľby kandidátov na členov disciplinárnej komisie Slovenskej kanoistiky
22) Správa mandátovej, volebnej, a návrhovej komisie
23) Schválenie uznesenia VZ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
24) Ukončenie zasadnutia valného zhromaždenia
4
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) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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… znenie programu rozoslaného členom orgánu v stanovenej lehote6)
Navrhované zmeny v programe:
p. Černý – vypustiť z programu body 9 a 16 z dôvodu nepredloženia podkladových
materiálov pred rokovaním
p. Štulajter - požiadal o presunutie bodu 18 pred diskusiu
p. Šoška – požiadal o zaradenia bodu na prijatie nástupníckeho člena Dukla Žilina – ŠK
Dukla Žilina
klub ŠKP Bratislava – požiadal o zaradenie bodu do programu -Kritériá pre zaradenie
športovcov do talentovanej mládeže podľa Zákona o športe
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 28
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ – VÝSLEDNÁ PODOBA NA STRANE 2 TEJTO ZÁPISNICE
❏ NESCHVÁLENÉ
3. SCHVÁLENIE PRACOVNÝCH KOMISIÍ – MANDÁTOVÁ, NÁVRHOVÁ, VOLEBNÁ
ZLOŽENIE MANDÁTOVEJ KOMISIE:
Peter Murcko
Ľubomír Janček
Zora Hujsová
ZLOŽENIE NÁVRHOVEJ KOMISIE:
Richard Grigar
Martin Stanovský
Ľubomír Pašek
ZLOŽENIE MANDÁTOVEJ KOMISIE:
Igor Ižo
Martin Janata
Dušan Kollár
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 28
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ

6

) Podľa § 21 ods. 1 písm. b) Zákona o športe sa pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie
najvyššieho orgánu zväzu zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na jeho riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred
konaním zasadnutia. Pri iných orgánoch predpisy športovej organizácii môžu upraviť inú lehotu.

4

4. SCHVÁLENIE ROKOVACIEHO PORIADKU
Rokovací poriadok bol zverejnený spolu s ostatnými materiálmi na zasadnutie.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 28
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
5. SCHVÁLENIE VOLEBNÉHO PORIADKU
Volebný bol zverejnený spolu s ostatnými materiálmi na zasadnutie.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 28
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
6. SPRÁVA PREDSEDU SEKCIE DV SLOVENSKEJ KANOISTIKY O ČINNOSTI
VÝKONNÉHO VÝBORU SEKCIE DV A O HOSPODÁRENÍ SEKCIE DV ZA ROK
2017
Predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky predniesol správu činnosti
a hospodárení za rok 2017, pričom všetky materiály boli vopred zverejnené na
http://www.canoeslalom.sk/zvaz/zasadnutia-zapisnice-a-dokumenty/vz-sekcie-divokychvod-2018/
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:7)
- Správa predsedu sekcie
- Vyúčtovanie 2017
7. SPRÁVY PREDSEDOV JEDNOTLIVÝCH KOMISIÍ ZASTÚPENÝCH VO
VÝKONNOM VÝBORE ZA ROK 2017
Predsedovia jednotlivých komisií zastúpených vo výkonnom výbore sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky predniesli správu činnosti svojich sekcií, pričom všetky materiály
boli vopred zverejnené na http://www.canoeslalom.sk/zvaz/zasadnutia-zapisnice-adokumenty/vz-sekcie-divokych-vod-2018/
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:8)
- Správa predsedu súťažnej komisie
- Správa predsedu komisie neolympijských športov
- Správa predsedu komisie mládeže
- Správa predsedu komisie klubov
7
8

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

Správa predsedu ekonomickej komisie
Správa predsedu komisie vrcholových športov
Správa zástupcu športovcov

8. SPRÁVA KONTROLNEJ KOMISIE SEKCIE DV SLOVENSKEJ KANOISTIKY ZA
ROK 2017
Člen kontrolnej komisie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky predniesol správu
kontrolnej komisie za rok 2017, pričom všetky materiály boli vopred zverejnené na
http://www.canoeslalom.sk/zvaz/zasadnutia-zapisnice-a-dokumenty/vz-sekcie-divokychvod-2018/
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:9)
- Správa kontrolnej komisie
9. SCHVÁLENIE NÁVRHU NA PRIJATIE NOVÉHO ČLENA SEKCIE DV PRE
KONFERENCIU SLOVENSKEJ KANOISTIKY (ŠK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA,
ŠK DUKLA ŽILINA)
Predsedajúci valného zhromaždenia vyzval zástupcu ŠK Dukla Banská Bystrica na
krátke predstavenie klubu a jeho zámerov.
p. Štulajter predstavil filozofiu klubu a vysvetlil, že jeho založenie vyplýva zo zmeny
legislatívy po schválení Zákona o športe, keďže zákon neumožňuje klubom „patriť“ pod
stredisko vrcholového športu.
Predsedajúci valného zhromaždenia vyzval zástupcu ŠK Dukla Žilina na krátke
predstavenie klubu a jeho zámerov.
p. Šoška vysvetlil, že z rovnakého dôvodu ako ŠK Dukla Banská Bystrica musela
požiadať o IČO aj Dukla Žilina a prijať nástupnícky názov ŠK Dukla Žilina.
Valné zhromaždenie hlasovalo o odporučení prijatia klubu ŠK Banská Bystrica
Konferenciou:
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 22
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 6
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Valné zhromaždenie hlasovalo o odporučení prijatia klubu ŠK Dukla Žilina Konferenciou:
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 22
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 6
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
9

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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10. DISKUSIA
p. Galovič
p. Pašek
p. Šoška
p. Giertl st.

p. Martin Potočný
p. Šoška
p. Cibák
p. Giertl st.
p. Orokocký

p. Galovič

p. Černý

p. Galovič
p. Illek
p. Galovič
p. Potočná
p. Galovič
p. Čižmárik

Vzniesol výhradu ku správe kontrolnej komisie, vzhľadom na to, že kontrolná
komisia neurobila priebežne nič pre odstránenie vytknutých nedostakov počas
minulého roka.
Oponoval, že ako člen kontrolnej komisie ani nedostával pozvánky na
zasadnutia výkonného výboru, dostával ich len predseda
Pripomenul, že kontrolná komisia na niektoré z bodov upozorňovala počas roka,
ale treba mať na pamäti, že na každú povinnosť je potrebné mať aj človeka,
ktorý ju bude napĺňať a financie
Navrhol, aby bol termín konania valného zhromaždenia stanovený pevne
(napríklad druhá sobota v marci), aby si mohli jednotlivé zložky plánovať akcie.
Rovnako vyjadril sklamanie nad výkonom reprezentantov v zjazde na MS v Pau
a opýtal sa na okolnosti donominácie športovcov na podujatie.
V treťom bode upozornil, že by bolo dobré, keby bola akcia Kanoista roka pre
všetkých členov hnutia.
Vyjadril presvedčenie, že keby športovci vedeli, že sa chystá nejaká
donominácia do RD zjazd, inak by pristupovali k príprave a aj ich výsledok na
podujatí mohol byť lepší
Reagoval na predchádzajúci príspevok, že práve v prípade klubu UKBA osobne
informoval predsedu klubu o možnej donominácii
Uzavrel debatu konštatovaním, že vzniknutú situáciu si musí doriešiť komisia
neolympijských športov
Doplnil, že by bolo vhodné vyvarovať sa podobnej situácii v budúcich obdobiach
Vyjadril presvedčenie, že tréneri a športovci by mali mať možnosť byť prítomní
na zasadnutí valného zhromaždenia a bolo by potrebné hľadať termín vhodný
pre všetkých
Situáciu v zjazde dostala na starosť komisia vrcholového športu, ktorá zatiaľ
spracovala analýzu statusu quo, určila termíny nominácie pre sezónu 2018
a v ďalšej fáze bude hľadať najlepší spôsob nominácie
Nadviazal na debatu a vyjadril presvedčenie, že hnutie by sa malo stretávať
dvakrát do roka – na jeseň v termíne november na rade predsedov by malo
hnutie určiť svoje smerovanie a v jarnom marcovom termíne valného
zhromaždenia sa pozrieť na reálne možnosti financovania svojich aktivít
a rozpočet vychádzajúci z príspevku ministerstva školstva na daný rok
Sa opýtal predsedu sekcie na dôvod pomeru 40 % úspech v reprezentačnej
kategórii dospelých, 40 % úspech v reprezentačnej kategórii mládeže a 20 %
počet aktívnych športovcov do 23 rokov v správe predsedu sekcie – v časti 6 o
činnosti klubov v kontexte parametrov hodnotených vzorcom na výpočet štátnej
dotácie
Mu vysvetlil, že daný pomer kopíruje vzorec ministerstva školstva pre získanie
príspevku uznaným športom
Sa opýtal na chýbajúce prílohy správy predsedu sekcie
Vystvetlil, že príloha o športových výsledkoch sekcie je súčasťou správy komisie
vrcholového športu a druhá príloha (poradie klubov na základe štátom
meraných parametrov) bude prezentovaná predsedom komisie klubov
Pripomenula, že sa často zabúda na kluby, z ktorých pretekári vyšli a bolo by to
potrebné zahrnúť do kritérií hodnotenia klubov
Zdôraznil, že ešte dva roky po odchode športovca do vyššej úrovne
zabezpečenia sú započítavané body zaňho materskému klubu. Nepochybne
považuje za dôležité správne nastaviť finančné motivácie.
Vyjadril presvedčenie, že keďže z ministerskej kapitoly určenej klubom sa
dostáva všetkým rovným dielom, z kapitoly talentovaná mládež by mali mať
prospech najaktívnejší.
Ďalej upozornil na chýbajúci jednotný tréningový systém a jeho kontrolu, že
kontrolná komisia by mala kontrolovať nielen financie, ale aj činnosť zložiek
hnutia (napríklad TSM).
Upozornil, že peniaze na oddiely cez 15 % klubom idú cez refundácie, čo je

7

p. Galovič

p. Stanovský Ma.
p. Bugorčík

p. Galovič

p. Cibák

p. Bugorčík
p. Galovič
p. Hujsová

p. Galovič
p. Orokocký
p. Giertl ml.
p. Janček

p. Hochschorner
p. Illek

p. Ižo
p. Šoška

menej prehľadné, ako zaslanie celej čiastky klubom.
Vyjadril súhlas, že kontrolná komisia by mohla rozšíriť svoju kompetecniu a
kontrolovať aj tréningový proces. Ideláne by bolo, keby profesionálnych trénerov
kontroloval profesionálny metodik športového zväzu.
K peniazom na kluby upozornil, že posielať celú čiastku klubom umožňuje
zákon o športe len v prípade, že má klub založený samostatný transparentný
účet len na príjem štátnych prostriedkov alebo zverejňuje na svojom webovom
sídle k 25. dňu v mesiaci čerpanie prostriedkov vo formulári ministerstva
školstva.
Vyjadril presvedčenie, že servis klubom musí robiť zväz, kluby majú dosť
administratívy
Sa informoval o infraštruktúre spomenutej v správe predsedu a požiadal
o súčinnosť vedenia pri akýchkoľvek ďalších postupoch, keďže napríklad
v Košiciach sú aj samotné kluby aktívne pri výstavbe nového kanála v rámci
protipovodňových opatrení
Informoval, v uplynulom roku rozdelilo ministerstvo školstva peniaze na
infraštruktúru vo výške 28 miliónov eur bez vypísania výzvy. Slovenská
kanoistika z uvedenej čiastky nedostala nič.
Prezident Slovenskej kanoistiky bol členom komisie SOV na infraštruktúru
a napriek tomu nemal žiadnu vedomosť o delení financií.
Informoval, že SOV v roku 2017 mapovalo infraštruktúru a športoviská
jednotlivých športov, ktoré potrebujú rekonštrukciu. Ďalej informoval, že pred
Vianocami absolvoval stretnutie v Košiciach, kde je v rámci rekonštrukcie hate
pri protipovodňových opatreniach na pláne biokoridor na kapacitu slalomovej
trate.
Informoval o opakovaných rokovaniach so šéfom povodia
Vyjadril presvedčenie, že v rámci výkonného výboru je potrebné zriadiť
pracovnú skupinu, ktorá bude mať danú agendu na starosti v rámci celoročného
plánu práce
Mala niekoľko pripomienok:
- kto za zväz je zodpovedný s komunikáciou s Divokou vodou
- či by bolo možné zaradiť do trénerskej rady niekto z ŠKP Bratislava resp.
Športového centra polície
- či by bolo možné predĺžiť zmluvu s trénermi do februára nasledujúceho roka,
aby mali tréneri pokrytý finančne úvod roka
- kto je talentovaná mládež – jasne zadefinovať kritériá, či budeme kopírovať
kritériá na zaradenie do TSM resp. SVŠ
Reagoval, že komunikáciu s Divokou vodou mal vždy na starosti športový
riaditeľ, ale po jeho zmene je potrebné nanovo vyšpecifikovať povinnosti a
kompetencie
Povedal, že rozšírenie trénerskej rady o každého ďalšieho človeka znamená
zhoršenú komunikáciu. Vyjadril presvedčenie, že v trénerskej rade sú zastúpení
ľudia, ktorí sa danej problematike rozumejú
Sa opýtal, či má hnutie pocit, že rozhodnutia trénerskej rady sú „promikulášske“
Vyjadril presvedčenie, že je nevyhnutné zabezpečiť lepšiu komunikáciu
a informovanosť hnutia v rámci toku Divoká voda – zväz, aby sa nestalo, že
prídu športovci na tréninng a kanál je využívaný komerčne
Zároveň skonštatoval, že spolu s Palom Miťkom je ochotný zabezpečiť
informovanie športovcov na sociálnych sieťach.
Vyjadril presvedčenie, že komunikáciu za zväz s Divokou vodou by mal mať na
starosti jeden človek. P. Orokocký má za úlohu nájsť systém fungovania.
Mal niekoľko pripomienok
- ako sa dotkne hnutia nová smernica EU o osobných údajoch
- vytvorenie smernice o odstupnom/výchovnom
- či bude projekt Hľadáme olympijských víťazov fungovať aj tento rok
- ako budú fungovať registrácie pre sezónu 2018
Informoval o vývoji informačného systému sekcie s firmou Stengl, ktorý bude
slúžiť na registráciu a prihlasovanie na preteky
Sa vyjadril k odstupnému – najväčšou sumou sa na príprave detí podieľajú
rodičia a zväz cez mládežnícke projekty, resp. v súčasnosti cez 15 percent
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klubom. Za dôležitejšie považuje pripraviť smernicu, ktorá by riešila prestup
mládežníkov do iných federácií
p. Stanovský Ma.
Informoval, že Poliaci zaviedli prestupné z klubu do klubu pred dvomi rokmi
a teraz s tým majú veľký problém
p. Martin Potočný
Navrhol zaviesť bodový systém, keďže TSM v tomto roku nemajú peniaze na
fungovanie
p. Galovič
Informoval, že financie na 15 percent klubom sú delené na hlavu, čiže
v podstate ide o súťaž klubov/trénerov/rodičov. Zároveň pripomenul, že spolu
s každým projektom by bolo vhodné predložiť aj spôsob financovania a či nám
to prináša zdroje
p. Galovič a
Predstavili tabuľku financovania klubov na základe toho, koľko športovci daného
p. Grigar
klubu prispeli k rozpočtu 2018. Zároveň poukázali na problém zabezpečenia
zmlúv TSM na začiatku roka, keďže nie sú financie.
p. Uram
Navrhol nastaviť rozpočet trénerov TSM tak, aby mali platnosť aj prvé mesiace
v nasledujúcom roku
p. Marián Potočný
Sa vyjadril k situácii v komisii neolympijských športov. Skonštatoval, že komisia
má legálne zvoleného predsedu a preto je potrebné ho rešpektovať. Je
potrebné, aby mali športovci jasne nadefinované nominačné kritériá
a fungovanie, aby sa mali možnosť pokojne pripravovať a sústrediť na šport.
p. Galovič a p.
Vyjadrili súhlas, p. Galovič zároveň informoval, že po nezhodách poveril po
Orokocký
ukončení sezóny p. Orokockého vyriešením situácie
p. Slašťan
Ponúkol svoju rezignáciu, ak má niektorý člen hnutia pocit, že by vedel jeho
úlohy plniť lepšie. Od svojho zvolenia apeloval na jednoznačné rozdelenie
kompetencií, čo sa neudialo.
p. Potočný
Skonštatoval, že jediný, kto má právo odvolať predsedu komisie je valné
zhromaždenie. Zároveň je však potrebné, aby komisia fungovala.
p. Slučik
Sa vyjadril, že podobnú situáciu ešte nezažil. Spolu s parťákom Vladimírom
Valom priniesli zväzu 11 medailí z MS a 11 medailí z ME. Spolu s predsedom
komisie neOH športov sa dohodol na koncepcii, ktorú výkonný výbor neschválil.
V čase, keď bol trénerom reprezentácie mohli na akcie vycestovať len
mládežníci, zrazu mohli aj starší. Nominačné preteky tesne pred MS, čo je
neakceptovateľné.
Predsedajúci valného zhromaždenia poďakoval prítomným a ukončil diskusiu.

11. PRESTÁVKA
Predsedajúci valného zhromaždenia pozval delegátov a hostí zasadnutia na obed.
12. KRITÉRIÁ PRE ZARADENIE ŠPORTOVCOV DO TALENTOVANEJ MLÁDEŽE
PODĽA ZÁKONA O ŠPORTE
Zástupcovia klubu ŠKP Bratislava predniesli požiadavku, aby boli kritériá na zaradenie
športovcov do TSM a SVŠ zároveň kritériami, ktoré vyžaduje Zákon o športe – kritériá na
zaradenie do zoznamu talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa
§ 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q).
Po krátkej diskusii sa plénum uznieslo, že schvaľuje zaradenie športovcov do zoznamu
talentovaných športovcov za sekciu divokých vôd podľa kritérií stanovených smernicami
o TSM a SVŠ, ktoré boli schválené výkonným výborom sekcie v roku 2017 a odporúča
prijať tieto kritériá konferencii Slovenskej kanoistiky.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 22
PROTI: 0
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ZDRŽAL SA: 6
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
13. PREDLOŽENIE NÁVRHU ROZPOČTU SEKCIE DV SLOVENSKEJ KANOISTIKY
NA ROK 2018

-

Po dveapolhodinovej diskusii takmer všetkých prítomných, ktorá nevyriešila 200schodok predloženého rozpočtu, ktorý zahŕňal všetky požiadavky jednotlivých
zložiek, požiadal predseda sekcie o schválenie uzamknutia rozpočtového provizória
pre položky rozpočtu:
15 percent na kluby
akcie MS, MSJ, SP. LM, MS+ME príprava, SP 2018
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 8
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
Následne predseda sekcie požiadal o prestávku, v ktorej zasadol výkonný výbor
a rozhodol o ponížení jednotlivých položiek tak, aby pripravil návrh vyrovnaného
rozpočtu 2018.

14. SCHVÁLENIE SPRÁVY PREDSEDU SEKCIE DV SLOVENSKEJ KANOISTIKY O
ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU SEKCIE DV A O HOSPODÁRENÍ SEKCIE DV
ZA ROK 2017
VZ hlasovalo o správe predsedu sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky o činnosti
a hospodárení za rok 2017
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 19
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 9
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
15. SCHVÁLENIE SPRÁV PREDSEDOV JEDNOTLIVÝCH KOMISIÍ ZASTÚPENÝCH
VO VÝKONNOM VÝBORE ZA ROK 2017
VZ hlasovalo o správach predsedov jednotlivých komisií zastúpených vo výkonnom
výbore za rok 2017.
-

Správa predsedu súťažnej komisie
Správa predsedu komisie neolympijských športov

10

-

Správa predsedu komisie mládeže
Správa predsedu komisie klubov
Správa predsedu ekonomickej komisie
Správa predsedu komisie vrcholových športov
Správa zástupcu športovcov
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 8
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ

16. SCHVÁLENIE SPRÁVY KONTROLNEJ KOMISIE SEKCIE DV SLOVENSKEJ
KANOISTIKY ZA ROK 2017
VZ hlasovalo o správe kontrolnej komisie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
za rok 2017 a uložilo výkonnému výboru zaoberať sa nedostatkami a odporúčaniami
uvedenými v správe.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 7
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
17. SCHVÁLENIE NÁVRHU ROZPOČTU SEKCIE DV SLOVENSKEJ KANOISTIKY NA
ROK 2018
VZ hlasovalo o vyrovnanom rozpočte sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky na
rok 2018
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 22
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 6
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
18. VOĽBA DELEGÁTOV NA KONFERENCIU SLOVENSKEJ KANOISTIKY PRE ROK
2018
Valné zhromaždenie sa uznieslo, že delegátmi konferencie Slovenskej kanoistiky na rok
2018 budú členovia výkonného výboru a hlasovaním určilo aj náhradníkov. VZ sa
zároveň uznieslo, že delegáti majú mandát až do najbližšieho zasadnutia VZ sekcie.
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DELEGÁTI NA KONFERENCIU: Richard Galovič, Richard Grigar, Peter Šoška, Peter
Slašťan, Róbert Orokocký, Igor Ižo, Peter Murcko, Pavol Miťko
NÁHRADNÍCI: Martin Potočný, Lukáš Giertl, Martin Stanovský
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 22
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 6
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
19. DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO KONTROLNEJ KOMISIE SEKCIE DV
VZ pod vedením volebnej komisie volilo chýbajúceho člena kontrolnej komisie, keďže
p. Pašek sa ku dňu konania VZ vzdal svojho postu.
Prihlásení kandidáti
- Martin Stanovský – na návrh klubu ŠKP Dolný Kubín
- Ivan Dieška – na návrh klubu ŽKV Žilina
VÝSLEDKY VOLIEB
Martin Stanovský – 22 hlasov
Ivan Dieška – 2 hlasy
ZDRŽALI S: 3
Za chýbajúceho člena kontrolnej komisie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
VZ zvolilo Martina Stanovského.
20. VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENOV DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SLOVENSKEJ
KANOISTIKY
VZ sa hlasovaním zvolilo oboch kandidátov na členov disciplinárnej komisie
Slovenskej kanoistiky – Igora Iža a Petra Murcka.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 22
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 6
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
VZ schvaľuje voľby kandidátov na členov disciplinárnej komisie Slovenskej kanoistiky –
Igor Ižo, Peter Murcko.
21. SPRÁVA MANDÁTOVEJ, VOLEBNEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE
SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE
Na valnom zhromaždení sekcie DV SK, ktoré sa uskutočnilo 11.03. 2018 v Bratislave
sa zúčastnilo 28 delegátov s hlasovacím právom z celkového počtu 29 pozvaných
delegátov s hlasovacím právom. Na rokovaní sa zúčastnilo 8 hostí bez hlasovacieho
práva.
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Mandátová komisia vyhlasuje valné zhromaždenie Sekcie DV SK
uznášaniaschopné, nakoľko sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina delegátov.

za

SPRÁVA VOLEBNEJ KOMISIE
Na VZ boli vykonané nasledovné voľby:
1. Člen kontrolnej komisie – 1 miesto.
Navrhnutí boli kandidáti: Stanovský Martin, Dieška Ivan.
Výsledok 1. kola
Odovzdaných bolo 26 platných hlasovacích lístkov.
Stanovský Martin: 21,
Dieška Ivan: 2,
Zdržali sa: 3
Zvolený bol kandidát: Stanovský Martin
2. Člen disciplinárnej komisie – 2 miesta.
Navrhnutí boli kandidáti: Ižo Igor, Murcko Peter.
Výsledok 1. kola
Za: 22, Proti: 0, Zdržali sa: 6
Zvolený boli kandidáti: Ižo Igor, Murcko Peter
3. Delegát na Konferenciu Slovenskej kanoistiky – 8 miest a 3 náhradníci.
Navrhnutí boli kandidáti: Grigar Richard, Galovič Richard, Šoška Peter, Slašťan Peter,
Orokocký Róbert, Ižo Igor, Murcko Peter, Miťko Pavol, náhradníci: Potočný Martin, Giertl
Lukáš, Stanovský Martin.
Výsledok 1. kola
Za: 22, Proti: 0, Zdržali sa: 6
Zvolení boli kandidáti: Grigar Richard, Galovič Richard, Šoška Peter, Slašťan Peter,
Orokocký Róbert, Ižo Igor, Murcko Peter, Miťko Pavol, náhradníci: Potočný Martin, Giertl
Lukiáš, Stanovský Martin.
Počas priebehu volieb neboli zaznamenané žiadne mimoriadne situácie.
SPRÁVA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Pozri prílohu - Uznesenie
22. SCHVÁLENIE UZNESENIA VZ SEKCIE DIVOKÝCH VÔD SLOVENSKEJ
KANOISTIKY
VZ hlasovalo o navrhovanom uznesení návrhovej komisie.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 7
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
23. UKONČENIE ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
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Predsedajúci VZ uzavrel valné zhromaždenie, poďakoval delegátom za aktívnu účasť
a spoluprácu.

ZOZNAM UZNESENÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VZ schvaľuje mandátovú komisiu - Peter Murcko, Ľubomír Janček, Zora Hujsová
VZ schvaľuje návrhovú komisiu - Richard Grigar, Martin Stanovský, Ľubomír Pašek
VZ schvaľuje volebnú komisiu - Igor Ižo, Martin Janata, Dušan Kollár
VZ schvaľuje rokovací poriadok
VZ schvaľuje volebný poriadok
VZ ukladá výkonnému výboru zaoberať sa koncepčne termínom VZ v budúcich
obdobiach tak, aby termín zohľadňoval požiadavku všetkých potenciálnych
zúčastnených
7. VZ schvaľuje správu predsedu sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky o činnosti
a hospodárení za rok 2017
8. VZ schvaľuje správu jednotlivých komisií zastúpených vo výkonnom výbore sekcie
divokých vôd Slovenskej kanoistiky
9. VZ berie na vedomie správu mandátovej komisie
10. VZ schvaľuje správu kontrolnej komisie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky za
rok 2017 a ukladá výkonnému výboru zaoberať sa nedostatkami a odporúčaniami
uvedenými v správe
11. VZ ukladá výkonnému výboru sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky zaoberať sa
diskusnými príspevkami diskutujúcich
12. VZ schvaľuje návrh prijatia nového klubu ŠK Dukla Banská Bystrica a odporúča
konferencii Slovenskej kanoistiky prijať klub za nového člena Slovenskej kanoistiky
13. VZ schvaľuje návrh prijatia nástupníckeho klubu ŠK Dukla Žilina a odporúča
konferencii prijať uvedený klub za nového člena Slovenskej kanoistiky
14. VZ schvaľuje zaradenie športovcov do zoznamu talentovaných športovcov za sekciu
divokých vôd podľa kritérií stanovených smernicami o TSM a SVŠ, ktoré boli
schválené výkonným výborom sekcie v roku 2017 a odporúča prijať tieto kritériá
konferencii Slovenskej kanoistiky
15. Na základe schválených kritérií zaväzuje VZ výkonný výbor zverejniť zoznam
talentovaných športovcov na webovej stránke do 30. 3. 2018
16. VZ zaväzuje VV spracovať kritériá pre zaradenie športovcov do zoznamu
talentovanej mládeže pre rok 2019 formou internej smernice
17. VZ schvaľuje vyrovnaný rozpočet sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky na rok
2018
18. VZ schvaľuje voľbu delegátov na konferenciu Slovenskej kanoistiky pre rok 2018
v zložení – delegáti - Richard Galovič, Richard Grigar, Peter Šoška, Peter Slašťan,
Róbert Orokocký, Igor Ižo, Peter Murcko, Pavol Miťko a náhradníci – Martin Potočný,
Lukáš Giertl, Martin Stanovský a udeľuje im mandát do najbližšieho valného
zhromaždenia
19. VZ schvaľuje voľby kandidátov na členov disciplinárnej komisie Slovenskej kanoistiky
– Igor Ižo, Peter Murcko
20. VZ schvaľuje doplňujúcu voľbu do kontrolnej komisie sekcie divokých vôd Slovenskej
kanoistiky v zložení – Martin Stanovský
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21. VZ berie na vedomie správu volebnej komisie a schvaľuje správu návrhovej komisie

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:

..............................
Mgr. LUCIA ANTOLOVÁ
podpis

..............................
IVAN CIBÁK
podpis

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO VZ1/2018 :10)
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia valného zhromaždenia VZ1/2018 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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