Číslo zápisnice: SDV SK 9/2018

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: 11. september 2018
Čas začiatku zasadnutia: 12.00 h
Predsedajúci: Richard Galovič

Čas ukončenia zasadnutia: 17.30 h
Zapisovateľ: Ivan Cibák

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2)
1. Richard Galovič
2. Richard Grigar
3. Róbert Orokocký
4. Peter Šoška
5. Alexander Slafkovský ml.
6. Igor Ižo
7. Peter Slašťan
8. Peter Murcko
Hostia:
1. Ivan Cibák
2. Lukáš Giertl
3. Daniela Hujsová
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
❏ BOLA
❏ NEBOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3)
1. Kontrola úloh
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.
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1

2.
3.
4.
5.

Informácia o stave financií
Reprezentačné družstvá
Komisie
Rôzne

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4)
❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 1, 2, 3.
❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodu č. 4.
❏ 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. Reprezentačné družstvá
3. Komisie
4. Rôzne
VV ZOBRAL NA VEDOMIE
•

Na začiatku zasadnutia VV predseda sekcie neolympijských športov Peter
Slašťan predložil predsedovi sekcie abdikačný list ktorým sa vzhľadom na svoju
osobnú nespokojnosť a nesúlad pri činnosti komisie, špeciálne v zjazde a
šprinte na divokej vode vzdal pozície predsedu komisie a členstva vo výkonnom
výbore.

VV ZOBRAL NA VEDOMIE A SITUÁCIOU V ZJAZDE NA DIVOKEJ VODE SA BUDE
ZAOBERAŤ NA RADE PREDSEDOV KLUBOV (OKTÓBER 2018)
1. KONTROLA ÚLOH
• VV prerokuje závery zasadnutia valného zhromaždenia 2018
Z: členovia VV
T: VV 9/2018
•

VV prerokoval závery zasadnutia a poveril predsedov jednotlivých komisií
prípravou uceleného materiálu reflektujúceho navrhnuté riešenia jednotlivých
problémov pre ich odprezentovanie na Rade predsedov klubov.
Z: predsedovia komisií VV
T: VV 10/2018
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) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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2

•

VV prerokoval rozsiahlu agendu návrhu predsedu komisie klubov pre zmenu
náborového projektu Hľadáme olympijských víťazov 2018 na projekt výberový
so závermi:
- vzhľadom na rozdielne personálne, ekonomické a infraštruktúrne možnosti
klubov bude do projektu môcť každý klub zaradiť len výber pohybovo
najtalentovanejších športovcov z jednotlivých náborových pretekov
v súhrnom počte maximálne 100 športovcov za jeden klub.
- projekt a kluby budú priamo prispievať na súťažné licencie pre sezónu 2019
z ktorých sa po dohode klubov na novej forme Slovenského rebríčka budú
financovať podujatia Žiackého pohára a verejné preteky zaradené pre
započítavanie do Slovenského rebríčka 2019.
- financovanie všetkých nominačných a majstrovských pretekov jednotlivých
vekových kategórii započítavaných do Slovenského rebríčka bude prebiehať
priamo z rozpočtu SK-SDV.

HLASOVANIE
ZA: 7 PRÍTOMNÍ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
•

VV poveril predsedov komisii s presahom agendy na kluby, mládež a súťaže
prípravou
komplexného materiálu a úpravam interných smerníc k tejto
problematike pre ich prezentáciu na Rade predsedov klubov.
Z: predsedovia komisii VV
T: VV 10/2018
•

Výkonný výbor schválil novú marketingovú stratégiu založenú na exkluzívnom
využívaní reklamných práv reprezentačných družstiev a významných podujatí
organizovaných na Slovensku cez 100% dcérsku marketingovú spoločnosť
Canoe Slalom, s.r.o. Čistý výnos z marketingových činnosti vo výške 40%
obratu spoločnosti musí byť priamou súčasťou rozpočtu SK-SDV. Čistý výnos
20% z obratu spoločnosti bude použitý na bónusový systém odmeňovania
športovcov v reprezentačných družstvách. Spoločnosť bude pre zabezpečenie
reklamných zmluv, ich zmluvné naplnenie a realizáciu reklamných záväzkov
voči partnerom disponovať čiastkou 40% z obratu spoločnosti.

•

Výkonný výbor schválil využívanie reklamných plôch reprezentačných družstiev
pre marketingové účely SK-SDV v sezóne 2019 následovne:
- Reprezentačne nástupové oblečenie – hrudná časť, exkluzívne
- Reprezentačne nástupové oblečenie – rukávy, prezentácia stredísk
- Kajak / Kanoe - predná paluba ¾ horizontálnej reklamnej plochy, exkluzívne
- Súťažné oblečenie – rukávy, exkluzívne
3

HLASOVANIE
ZA: 7 PRÍTOMNÍ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ
•

Výkonný výbor poveril predsedu sekcie a konateľa obchodnej spoločnosti Canoe
Slalom, s.r.o. vypracovaním oficiálnej obchodnej ponuky pre marketingové
využívanie reprezentačných družstiev a marketingové využívanie významných
športových podujatí, ktoré môže byť pre vstupné obchodné jednanie
s potencionálnym reklamným partnerom prezentované ktorýmkoľvek členom
SK-SDV s tým, že takémuto členovi bude prináležať dohodnutá provízna
odmena za získanie reklamného partnera pre SK-SDV.
Z: Cibák, Galovič
T: VV 10/2018

•
•

Výkonný výbor schválil predsedom sekcie predloženú komplexnú Kompetenčnú
schému jednotlivých komisií VV a ich predsedov.
Výkonný výbor schválil predsedom sekcie predložený návrh na úpravu
Organizačnej štruktúry sekretariátu sekcie a poveril predsedu sekcie vedením
sekretariátu, realizáciou schválených zmien a prípravou výberových konaní na
nové pozície Hlavného metodika zväzu a Profesionálneho pracovníka zväzu pre
organizáciu podujatí od 01/2019.

HLASOVANIE
ZA: 7 PRÍTOMNÍ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
❏ NESCHVÁLENÉ

•

•

•

Ekonomická komisia v spolupráci so sekretariátom predložila komplexnú revíziu
rozpočtu SK-SDV k 31. augustu 2018. Priebežné čerpanie hlavných kapitol:
sekretariát, reprezentácia, kluby nevykazuje žiadne kritické problémy, avšak
kapitola organizácie významných športových podujatí je vzhľadom na
nenaplnenie rozpočtu MEJ a U23 v Čunove prečerpaná o takmer 20.000 Eur.
Nepokryté časti rozpočtu v oblasti športovej prípravy a realizačných tímov na
reprezentačných akciách budú vykryté vďaka navýšeniu príjmov jednotlivých
športovcov z projektu Top Tím 2018.
Ostatné nepokryté časti rozpočtu v predbežnej výške 125.000 Eur budú vykryté
činnosťou Canoe Slalom, s.r.o.
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VV ZOBRAL NA VEDOMIE
• Výkonný výbor poveril predsedu ekonomickej komisie jednaním s predsedom
organizačného výboru MEJ a U23 v Čunove vzhľadom na obmedzené
rozpočtové možnosti sanovania rozpočtu podujatia iba zo strany SK-SDV.
Z: ekonomická komisia
T: VV 10/2018
•

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 úrovní postihov.
VV ZOBRAL NA VEDOMIE A HLASOVAŤ O NÁVRHU, ALEBO ÚPRAVACH
MATERIÁLU PRELOŽIL NA ZASADNUTIE VV 11/2018

•

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 10/2018

•

Výkonný výbor prerokoval návrh pretekov, ktoré požadujeme zaradiť do
medzinárodného kalendára
HLASOVANIE
ZA: 7 PRÍTOMNÍ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2. REPREZENATČNÉ DRUŽSTVÁ

3. KOMISIE
4. RÔZNE

Predbežný termín zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 10/2018:
09.10. 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.
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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:

IVAN CIBÁK
..............................
meno a priezvisko
podpis

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

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:6)
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 9/2018 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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