Číslo zápisnice: SDV SK 12/2019
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: 12.12. 2019
Čas začiatku zasadnutia: 11:30 hod
Predsedajúci: Richard Galovič

Čas ukončenia zasadnutia: 18:00 hod
Zapisovateľ: Matúš Štulajter

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

1)

Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.
2) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
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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
2. Informácia o čerpaní rozpočtu
3. Komisie
4. Rôzne
Navrhované zmeny v programe: Žiadne
Na začiatku zasadnutia VV informoval predseda SDV-SK R. Galovič o záveroch
a úlohach pracovného stretnutia členov VV v Liptovskom Mikuláši 30.11. 2019 konaného
pred zasadnutím Mimoriadného valného zhromaždenia Slovenskej kanoistiky.

1. KONTROLA ÚLOH
1.

Predseda komisie mládeže P. Murcko predložil návrh mzdových nákladov trénerov
TSM (príloha) s následnou rozsiahlou diskusiou zameranou na smerovanie projektu
TSM v novom olympíjskom cykle po OH Tokyo 2020.
Na návrh predsedu SDV-SK R. Galoviča budú pre rok 2020 podpísané nové
platobné výmery vo výške 12.000 Eur / rok s trénermi TSM splňajucími kritéria pre ich
zriadenie aj zákonné požiadavky na personálne krytie tréningového procesu
(Bratislava, Liptovský Mikulaš, Žilina, Dolný Kubín, Košice) a v najsilnejších regiónoch
Bratislava a Liptovský Mikuláš budú otvorené aj nové trénerske miesta na ktorých
obsadenie prebehne vyberové konanie v prvej polovici januára 2020.
Predseda ekonomickej komisie P. Šoška zdôraznil, že projekt počíta s pomerovým
krytím mzdových nákladov zo strany SDV-SK a klubu, v ktorom bude zriadené TSM
v závislosti na rozpočtových možnostiach známych až pri finálnom schválení Rozpočtu
SDV-SK pre rok 2020.

4)
5)

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

2

Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ostatné pracovné úlohy z predchádzajúceho VV SDV-SK sú v zmysle ich časového
zadania v štádiu riešenia a odprezentované budú na následujúcom VV s tým, že ďalšie
pracovné úlohy budú príjmané až po januárovej sumarizácii úloh a ich priebežného
plnenia všetkými členmi VV SDV-SK.
2. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU
1. Predseda ekonomickej komisie P .Šoška informoval o priebežnom čerpaní rozpočtu
a vyjadril nespokojnosť s neskorým zaučtovaním jednotlivých položiek v projekte TopTím.
3.

KOMISIE
1. Predseda komisie vrcholového športu R. Orokocký predložil na schválenie
Nominačné kritéria pre jednotlivé kategórie a vysvetlil filozofiu Trénerskej rady pri ich
koncepcii.
Predseda SDV-SK R. Galovič upozornil členov VV na rozpor suvisiaci s tým, že
o interných nastaveniach reprezentácie bude ako člen VV SDV-SK hlasovať aj
(konkurenčný) športovec, reprezentujúci inú krajinu a informoval členov VV, že bude
iniciovať vyriešenie takejto kontroverznej situácie úpravou Stanov SK v súčinnosti
s kontrolnými orgánmi slovenského športu.
Nominačné kritériá C1 ženy pre ME 2020
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Nominačné kritériá K1 ženy a K1 muži pre ME 2020
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
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Nominačné kritériá RD pre rok 2020
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Nominačné kritériá budú zverejnené na stránke https://canoe.sk/sk/divoka-voda
2. Hlavný tréner mládeže P. Cibáka ml. predložil na schválenie menný zoznam
športovcov pre ich zaradenie do vykonostných skupín SVŠ-M na rok 2020 a informoval
o pripravovanom celoročnom športovom programe s dôrazom na centralizované jarné
tréningové pobyty (február-marec) v Al Ain (UAE) a Penrith (AUS).
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
3. Predseda komisie Neolympíjskych športov Jakub Luley informoval VV SDV-SK
o návrhu a záveroch z porady komisie NeOH z 19.10.2019. V rámci tejto porady bol
navrhnutý termín ukončenia prihlasovania pretekárov na MS v šprinte a zjazde na
koniec januára 2020. Presný termín stanovil VV SDV-SK na 15.01. 2020, kde až do
tohto dátumu bude čakať na záväzné vyjadrenie záujmu, alebo nezáujmu jednotlivých
pretekárov (tlmočených priamo pretekármi s potvrdením klubu). Následne predseda
komisie

pripraví

poradie

v

jednotlivých

kategóriách

zohľadňujúce

účasť

v Reprezentačnom družstve v roku 2019 a účasť na NP v LM tak, ako bolo na porade
komisie dohodnuté. V prípade, ak by záujem o účasť na MS bol v niektorej z kategórií
vyšší ako je kvóta na účasť (4 miesta v kategórií) a nebolo by možné jednoznačne určiť
poradie pretekárov v kategórií, bude pre danú kategóriu zorganizovaný nominačný
pretek. Návrh reprezentačného družstva bude následne predložený na schválenie VV
SDV-SK. Až po schválení RD bude možné zaslať jednotlivým pretekárom záväzné
stanovisko o ich účasti na MS.
Jakub Luley VV SDV-SK informoval na základe žiadosti pána Potočného, že nomináciu
Miklušičáka a Polónyovej eviduje. Zároveň požiadal aby v rámci zápisnice
z VV SDV-SK bola zverejnená výzva jednotlivým klubom na nahlasovanie záujmu
pretekárov o účasť na MS so stanoveným termínom.
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4.

RÔZNE
1. VV SDV-SK v zmysle uznesenia Mimoriadneho Valného zhromaždenie zo dňa
30.11. 2019 pripraví do 31.1. 2020 materiál na prerokovanie v jednotlivých kluboch, ktorý
bude predložený najbližšiemu VZ, alebo MVZ a tento materiál výrazne zvýši podiel
reálne športovej výkonnosti klubov na výške dotácie v rámci dotácie klubom a projektom
podpory mládežnického športu.
Ulohy: Predseda komisie klubov R. Grigar pripraví návrh koncepčného riešenia
podpory klubov cez jestvujúce útvary talentovanej mládeźe (TSM, SVŠ-M) pre rok 2020
na základe kvalitatívnych parametrov, ktorý bude dopňovať a lepšie vyvážovať podporu
klubov realizovanú cez kvantitatívne parameter v projekte Hľadáme olympíjskych víťazov.
Termín: 14.01. 2020
2. VV SDV-SK sa zaoberal požiadavkou predsedu Súťažnej komisie M. Stanovského
na nákup výpočtovej techniky pre skvalitnenie činnosti komisie a zásadné zlepšenie
parametrov technického videa pri organizácii NP v počiatočnej výške cca 5.600 Eur.
Vzhľadom na doterajšie zabezpečovanie Technického videa pre NP v subdodávke
požiadali členovia VV o vypracovanie finančnej analýzi a porovnanie personálnych
a finančných nákladov pre rozširenie tohto servisu na základe požiadaviek Komisie
vrcholového športu a vízie Súťažnej komisie tak, aby bolo možné porovnať kompletné
náklady dodania komplexnej služby od externého dodavateľa s variantov presadzovanou
M. Stanovskym, kedy bude technicke video naďalej produkované externou spoločnosťou
a jeho vylepšená distribucia bude zabezpečovaná dodatočným riešením s využitím
nového HDV zakúpeného SDV-SK na základe tejto požiadavky.
Úloha: VV SDV-SK požiadal M. Stanovského o vypracovanie porovnania na základe
ktorého prijme rozhodnutie v predmetnej veci a R. Orokockého o nadefinovanie potrieb
Komisie vrcholového športu pre zabezpečenie Technického videa pre výber dodavateľa
tejto služby pre sezónu 2020.
Termín: v závislosti na časových možnostiach zúčastnených strán, najneskôr však do
14.01. 2020

3. VV SDV-SK sa zaoberal komplexnou agendou a nastavením pravidiel vzájomnej
spolupráce a komunikácie s mikrotímom športovkyne Soni Stanovskej a jej trénera M.
Stanovského. Z diskusie vyplynulo, že podpora športovkyne bola vzhľadom na systemové
pravidla pri podpore mladežnických športovcov nedostatočná predovšetkým v kontexte
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zaradenie športovkyne do Olympijského tímu v kategórii C1 ženy a kompenzovaná bude
úhradou výstroje (2 lode) vzhľadom na rozpočtové možnosti SDV-SK.
V sezóne 2020 bude podpora športovkyne realizovaná rovnako ako u všetkých
podporovaných športovcov zväzu na základe schváleného HŠP za účasti členov
realizačného tímu a rezortného strediska vrcholového športu.

Predbežný termín ďalšieho zasadnutia sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky bol
stanovený na 14.1. 2019.

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 12/2019 sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky.

6)

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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