Číslo zápisnice: SDV SK 9/2019
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, Junácka 6
Deň konania zasadnutia: 10.9. 2019
Čas začiatku zasadnutia: 10:00 hod
Predsedajúci: Richard Galovič

Čas ukončenia zasadnutia: 17:30 hod
Zapisovateľ: Matúš Štulajter

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2)
1. Richard Galovič
2. Richard Grigar
3. Peter Murcko
4. Alexander Slavkovský
5. Peter Šoška
6. Róbert Orokocký
7. Martin Stanovský ml.
Hostia:
1. Ivan Cibák
2. Lukáš Giertl
3. 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.
2.
3.
4.

Kontrola úloh
Informácia o čerpaní rozpočtu
Komisie
Rôzne
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) 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.
2

1

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 archivované5 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:
SCHVAĽOVANIE PROGRAMU ZASADNUTIA
Navrhovaný program zasadnutia:
1. Kontrola úloh a ich analýza od 01/2019
2. Informácia o čerpaní rozpočtu
3. Komisie
4. Rôzne
Navrhované zmeny v programe: Žiadne

1. KONTROLA ÚLOH
1. VV poveruje predsedu sekcie prípravou návrhu finančnej refundácie času za účasť na
zasadnutiach VV a odmeňovania členov VV a komisii za plnenie pracovných úloh pre
rok 2019 a 2020.
VV poveruje – R. Galovič a P. Šoška pripraviť materiál na najbližší VV
2. Predseda komisie mládeže Peter Murcko informoval o návrhu implementácie záverov
komisie mládeže, ktorá sa uskutočnila (január 2018) za prítomnosti profesionálnych
trénerov TSM, predsedu SDV-SK, športového riaditeľa a hlavného trénera mládeže.
Predložil na pripomienkovanie upravenú smernicu TSM o hodnotení kvalitatívnych
parametrov tréningových stredísk mládeže.
V zmysle záverov VZ SDV-SK boli pre kluby a trénerov TSM pripravené trojcestné
zmluvy o financovaní ich pracovnej činnosti na základe princípu poskytnutia grantu
zväzu vo výške 50% mzdy a jej následného povinného dofinancovanie z prostriedkov
klubu v ktorom tréner pracuje v kontexte kritérií TSM.
VV poveruje P. Murcka pripraviť kritériá hodnotenia trénerov TSM – na najbližší VV
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) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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3. Predseda komisie športovcov Alexander Slafkovský informoval o pripravovanom
stretnutí športovej komisie ICF v Seo De Urgell o ktorého záveroch a odporúčaniach
pre implementáciu do agiend jednotlivých komisii bude informovať na najbližšom VV.
4. Predseda SDV-SK Richard Galovič požiadal o sumarizáciu požiadaviek komisii pre
vypracovanie ročného plánu činnosti novozriadenej pracovnej pozície “Hlavný metodik
zväzu” s personálnym obsadením Mateja Vajdu.
VV poveruje: R. Grigara, P. Murcka, P. Cibáka ml., L. Giertla prípravou ročného plánu
pracovnej činnosti Hlavného metodika - na najbižší VV
5. Predseda SDV-SK Richard Galovič požiadal medialného manažéra RD Róberta
Orokockého o vypracovanie prezentácie o sledovanosti TV a mediálnych výstupov
reprezentačných družstiev za sezóny 2018 a 2019 pre vyhodnotenie riadených
medialnych aktivít a prípravu komplexnej komunikačnej stratégie v olympíjskej sezóne
2020
VV poveruje: R. Orokockého prípravou materialu z overiteľných dát medialných
agentúr – do 11/2019
6. V zmysle požiadaviek osobného trénera Miroslava Stanovského o dofinancovanie
športovej prípravy Soni Stanovskej VV rokoval o opravnenosti, efektivite a finančnej
potrebe pri jednotlivých položkách harmonogramu a následne hlasoval o schválení jej
HŠP 2019:
Hlasovanie:
Za:0
Proti: 6
Zdržal sa: 1
Neschválené
Na návrh predsedu SDV-SK Richarda Galoviča následne VV hlasoval o zaplatení už
objednanej lode C1 pre S. Stanovskú z prostriedkov zväzu nad rámec jej HŠP
2019:
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 4
Neschválené
Predseda SDV-SK Richard Galovič požiadal športového riaditeľa Lukaša Giertla
o zvolanie oficialného stretnutia s Miroslavom Stanovským za účelom optimalizácie
športovej prípravy a finančného zabezpečenia komplexnej športovej prípravy Soni
Stanovskej v kontexte jej potencionálnej prípravy na OH 2020 - po skončení MS 2019
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7. Na návrh projektového manažéra a právneho poradcu Matuša Štulajtera hlasoval VV
o schválení zápisu Slovenskej kanoistiky do registra partnerov verejného sektora
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Schválené
8. Kluby sú povinné každoročne k 15. januáru nahlásiť aktualizácie svojich údajov
(prípadná zmena názvu, štatutára a podobne) pre aktualizáciu registrov a prípravu
zmluv medzi SDV-SK a klubom.
VV berie na vedomie
9. M. Štulajter požiadal VV o schválenie finálneho dátumu pre nahlásenie športovcov
s minimálne 3 štartmi na pretekoch organizovaných SDV-SK na 20. september pre
účely získania príspevku z Ministerstva školstva SR do 16.9. 2019
VV berie na vedomie
10. Zamestnanci sekretariátu M. Štulajter a N. Pavelková navrhli VV absolvovať školenie
týkajúce sa verejného obstarávania a účtovníctva, ktoré sa bude konať 15.10. 2019
v Bratislave.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Schválené

2. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU
1. Predseda ekonomickej komisie Peter Šoška informoval o vývoji rozpočtu SDV-SK
a jeho pripravovanej každoročnej revízii k 01.10.
VV berie na vedomie
2. Predseda SDV-SK Richard Galovič informoval o navýšení rozpočtu športovcov
zaradených v projekte Top Tím pre sezónu 2019 a informovaní ich osobných trénerov
o spolufinancovaní ich účasti na Pre-Olympic Race Tokyo 2019 z prostriedkov o ktoré
bol navyšený ich tohtoročný finančný príspevok v tomto projekte.
VV berie na vedomie

3. KOMISIE
1. Súťažná komisia Martin Stanovský ml.:
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-

Odprezentoval koncepciu Slovenského pohára žiakov na rok 2020

-

Odprezentoval koncepciu Slovenského pohára dospelých na rok 2020

-

Odprezentoval návrh na vytvorenie Verejných pretekov predžiakov, Slovenského
pohára a Majstrovstiev Slovenska veteránov a Majstrovstiev slovenska v Extreme
Slalome

-

Vyjadril nespokojnosť s mediálnou prezentáciou domácich a medzinárodných podujatí
a širšieho spektra propagácie a marketingu zväzu

-

Informoval VV o stave a potrebách rozhodcovského zboru

-

Návrhol mechanizmus odmeňovania rozhodcov ktorý bude vzhľadom na už ukončenú
sezónu aplikovaný v Súťažných pravidlách pre novú sezónu

-

Systém prihlasovanie a delegovanie rozhodcov na vybrané najvýznamnejšie preteky
a na medzinárodné preteky bude upravený v novej Smernici o pretekaní pričom celú
rozhodcovskú agendu rovnako zakomponuje do Smernice o pretekaní

-

Návrh na ochranu rozhodcov zakomponuje do Smernice o pretekaní a tak isto aj návrh
pravidiel postupu pri neprofesionálnom rozhodovaní

-

Pripraví návrh na systém hodnotenia rozhodcov

-

Vyšpecifikuje práva a povinnosti delegáta a systém elektronického zapisovania a
nahlasovania trestných bodov

-

Návrh a pripomienky na zvýšenie kvality rozhodcovského videa – Súťažná komisia
pripraví na základe požiadaviek komisie vrcholového športu a ekonomickej komisie
VV berie na vedomie

2. Návrh predsedu Suťažnej komisie na zloženia súťažnej komisie:
Hlasovanie:
Za: 7
Proti:0
Schválené
3. Návrh predsedu Súťažnej komisie na zloženia subkomisie rozhodcov:
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Schválené
Predseda SDV-SK R. Galovič v súvislosti s agendov Súťažnej komisie:
-

Upozornil predsedu komisie M. Stanovského, že oficiálna komunikácia Slovenskej
Kanoistiky s predstaviteľmi ICF musí

podľa kompetenčnej smernice prebiehať

výlučne oficiálnou cestou cez generálneho sekretara SDV-SK
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-

Požiadal, aby všetky ideové zámery odprezentované M. Stanovskym boli hĺbkovo
prekonzultovane nielen s ním vybranou členskou základňou, ale aj s jeho kolegami vo
VV SDV-SK zodpovednými za jednotlivé prienikové oblasti, predovšetkým s komisiami
klubov, mládeže a vrcholového športu tak, aby organizácia súťaží doplňala strategické
nastavenia zväzu, vytvárala pozitívne motivácie pre všetkých jeho členov
a rešpektovala potreby štátnej športovej reprezentácie ako základného piliera
financovania našich aktivít. Následne po finalizácii materiálov v kontexte spolupráce
komisii VV SDV-SK je nevyhnutné, aby boli všetky návrhy „nacenené“ v úzkej
spolupráci s ekonomickou komisiou a predložené v dostatočnom časovom predstihu
na rokovanie a schválenie VV SDV-SK.

-

Vyjadril presvedčenie, aby personálnom kreovaní všetkých komisii neboli oslovované
iba osoby blízke predsedovi komisie, ale aby svojich odborne zdatných zástupcov do
všetkých komisii mohli navrhnúť aj jednotlivé kluby združené v našej organizácii.
VV berie na vedomie

4. Návrh na organizáciu medzinarodných podujatí zapísaných v ICF kalendári:
Liptovské slalomy 2.5. – 3.5. 2020,
Medzinárodný Tatransky Slalomy 23.5. – 24.5. 2020,
Slovak Open 11.9. - 13.9. 2020 (súčasne majstrovstva Slovenska dospelých)
Pretek Young Danubia Cup bude termínovo konzultovaný a doladený s organizátorom
v kontexte možnosti v súvislosti s rekonštrukciou areálu Divoká voda a potrieb RD
v príprave na OH 2020.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Schválené
5. Vyhodnotenie projektu Stredisko vrcholového športu mládeže:
Peter Cibák ml. Informoval o projekte SVŠ-M – športovcoch, sústredeniach, pretekoch,
práci realizačného tímu
VV berie na vedomie
VV poveruje: P. Cibáka pripraviť hodnotiaci material a prípadne návrhy na úpravy
projektu po 2 rokoch od jeho uvedenia – po ukončení testovania športovcov do 11/2019
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4. RÔZNE
1. Predseda sekcie SDV-SK Richard Galovič predniesol základnú informáciu o Uznesení
Vlády Slovenskej republiky číslo 357 z 03. júl 2019 k návrhu

na uvoľnenie

finančných prostriedkov pre rekonštrukciu a modernizáciu športovej

infraštruktúry

v Bratislave-Čunove a Liptovskom Mikuláši vo výške 5.000 000 Eur a požiadal VV
o schválenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať s tým súvisiacou agendou
v zastupení štatutárnych zástupcov:
R. Galovič, I. Cibák, M. Štulajter
Hlasovanie:
Za: 7 (R. Orokocký, v neprítomnosti telefonicky hlasoval ZA)
Proti: 0
Schválené
VV poveruje: R.Galoviča a I.Cibaka prípravou komplexnej prezentácie zámerov pre
využitie finančnej podpory a koncepcie prác, súvisiacich s realizáciou komplexnej
rekonštrukcie športovej infraštruktúry v Bratislave-Čunove a Liptovskom Mikuláši –
na Radu predsedov SDV-SK 11/2019.
2. Vytvorenie Organizačného výboru Majstrovstiev sveta 2021 v Kanoistike na divokej
vode s organizáciou Vodného slalom a Šprintu:
Predseda organizačného výboru – Richard Galovič,
Generálny manažér organizačného výboru – Matuš Štulajter
Manažér organizačného výboru pre Vodný zjazd a šprint: Peter Šoška
Hlasovanie:
Za: 7 (R. Orokocký, v neprítomnosti telefonicky hlasoval ZA)
Proti: 0
Schválené
VV poveruje: R.Galoviča vyskladaním jednotlivých komisii Organizačného výboru pre
MS 2021 v súlade s Organizačnou zmluvou a

otvorením

pracovnej agendy

s Medzinárodnou kanoistickou federáciou a orgánmi štátnej správy s

prípravou

koncepcie pre organizáciu podujatia – do 11/2019

Predbežný termín zasadnutia VV 10/2019 sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky bol
stanovený na 8.10. 2019. Predbežný termín zasadnutia Rady predsedov sa stanovuje na
16.11. 2019.
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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:

Matúš Štulajter
..............................

Richard Galovič
..............................

podpis

podpis

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:6)
Tvorí prílohu zápisnice z rokovania výkonného výboru 9/2019 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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