Číslo zápisnice: SDV SK 10/2019
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: 8.10. 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.
8. Jakub Luley
Hostia:
1. Ivan Cibák
2. Lukáš Giertl
3. Peter Cibák ml.
4. Martin Stanovský
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. Kontrola úloh
2. Informácia o čerpaní rozpočtu
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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3. Komisie
4. Rôzne

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 09/2019
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.
Predseda sekcie R. Galovič v súlade s kompetenčnou smernicou navrhuje zvážiť,
aby členovia VV SDV-SK vykonávali svoju prácu pre našu organizáciu bez nároku na
odmenu. Členovia riadiaceho orgánu principiálne súhlasia s tým, aby pracovné úkony
neboli honorované. Ich celodenná účasť na zasadnutiach orgánov a komisii však
výrazne zasahuje do ich oficiálnej pracovnej činnosti, z čoho vyplývajú zvýšené
časové, alebo finančné nároky ich zamestnávateľov. Na základe poznania aktuálnej
situácie súvisiacej s trhom práce predseda sekcie rozhodol, aby aj napriek
zvyšujúcemu sa objemu aktívneho pracovného času a zodpovednosti nebolo plnenie
základných pracovných úloh honorované. Refundovaná bude iba aktívna účasť na
Výkonnom výbore a s tým súvisiace zodpovedné plnenie pracovných úloh. Pre
zástupcov SDV-SK v prezídiu a orgánoch Slovenskej kanoistiky bude aplikované
pomerové rozšírenie refundačného príspevku, na rovnakom princípe. V prípade práce
nad rozsah kompetenčnej smernice bude každý projekt komisii pri jeho predložení na

4)
5)

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

2

VV SDV-SK necenený nielen v rámci jeho realizačných nákladov, ale aj nákladov na
jeho vypracovanie a správu.
VV berie na vedomie
2. Predseda komisie mládeže P. Murcko informoval o koncepcii hodnotenia
a odmeňovanie trénerov TSM pri grantovom programe SDV-SK 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 a M. Štulajtera pripraviť komplexný materiál a návrh internej
smernice o TSM pre rok 2020 reflektujúci k potrebám štátnej športovej reprezentácie
s výhľadom na nový olympijsky cyklus do Rady predsedov 2019.

3. Predseda komisie športovcov A. Slafkovský informoval o pripravovanom stretnutí
komisie športovcov ICF v Tokiu, na ktorom sa budú prejednávať strategické záležitosti
týkajúce sa budúcnosti Vodného slalomu na vrcholných podujatiach. V decembri 2020
sa rozhodne o zaradení, alebo nezaradení novej disciplíny Slalom Cross do
olympijského programu pre OH Paríž 2024.
VV berie na vedomie

4. Predseda sekcie R. Galovič informoval o sumarizácii požiadaviek komisií pre
vypracovanie ročného plánu činnosti novozriadenej pracovnej pozície “Hlavný metodik
zväzu” s personálnym obsadením Mateja Vajdu, ktorý odprezentoval svoju činnosť
v sezóne 2019 a navrhol svoje strategické pôsobenie v jednotlivých oblastiach činnosti
našej organizácie.
VV poveruje: R. Grigara, P. Murcka, R. Orokockého a M. Štulajtera finalizáciou
ročného plánu činnosti Hlavného metodika zväzu do Rady predsedov 2019.
5. Ostatné pracovné úlohy z predchádzajúceho VV SDV-SK sú v zmysle ich časového
zadania v štádiu riešenia a odprezentované budú na následujúcom VV, alebo Rade
predsedov klubov.
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2. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU
Predseda ekonomickej komisie P .Šoška informoval o priebežnom čerpaní rozpočtu
a jeho vývoji, kde môžeme očakávať jeho postupnú konsolidáciu s finalizáciou
vyúčtovania kľúčových položiek financovania klubovej

činnosti a projektov štátnej

športovej reprezentácie.
VV poveruje: predsedov jednotlivých komisii, športového riaditeľa Lukáša Giertla
a hlavného trénera mládeže P. Cibáka predložením mimorozpočtových požiadaviek
zoradených podľa priorít v súvislosti s očakávaným nedočerpaním rozpočtu do Rady
predsedov 2019.

2. KOMISIE
Predseda komisie vrcholového športu R. Orokocký informoval o zasadnutí, záveroch
a návrhoch Trénerskej rady zo dňa 7.10. 2019.
Do 23.10. by sme sa mali dozvedieť o finálnom poradí krajín, ktoré získali / nezískali po
redukcii poradia (vrátení miesteniek športovcov, ktorí vybojovali miestenky v dvoch
kategóriách) miestenku na OH v C1 ženy. V prípade potvrdenia súčasného stavu
nezískania miestenky, navrhujeme uplatniť bod 14.5. Nominačných kritérií OH Tokyo
2020 a rozpustiť reprezentačný tím kategórie C1 ženy. Pre nomináciu do RD 2020, účasť
na ME Londýn 2020 a nominačné preteky na OH Tokyo 2020 budú pripravené nové
nominačné kritéria zohľadňujúce strategické potreby zväzu s nastavením predbežných
požiadaviek do nominácie pustiť len lode, ktoré sú v ICF World Rankingu do 60.miesta
a súčasne:
- športovkyne, ktoré absolvujú komplexné posezónne testy
- osobných trénerov, ktorí odovzdajú Tréningové denníky a hodnotenie sezóny 2019
- tréningové mikrotímy, ktoré

sa zúčastnia

priebežného testovania výkonnosti

zameraného na optimalizáciu športovej prípravy a centralizovanej športovej prípravy
Zámerom Trénerskej rady je zorganizovať štyri NP v Londýne v prvej polovici apríla 2020.
VV berie na vedomie a poveruje R. Orokockého a L. Giertla prípravou projektu.

Predseda súťažnej komisie M. Stanovský ml. predložil na schválenie nomináciu
rozhodcov na medzinárodné podujatia v roku 2020:
R. Galovič vyslovil nesúhlas s návrhom rozhodcov, ktorí sa len v nízkej miere podieľajú
na rozhodcovskej činnosti pri organizácii slovenských súťaží a požiadal o vysvetlenie
mechanizmu vzniku tohto materiálu. M. Stanovský ozrejmil, že ide o návrh subkomisie
rozhodcov a že s niektorými návrhmi sa nestotožňuje ani on sám. Galovič následne
požiadal o prepracovanie návrhu tak, aby bol v súlade s kompetenčnou smernicou
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a predseda komisie predkladal iba materiály, s ktorými je plne stotožnený.
VV zobral na vedomie a poveril M. Stanovského bezodkladným predložením nového
návrhu, ktorý bude schválený Per Rollam.
Predseda komisie neolympíjskych športov J. Luley informoval o priebežnom čerpaní
rozpočtu, prioritách pri kreovaní komisie, pripravovanom stretnutí so zástupcami klubov.
VV zobral na vedomie a požiadal J. Luleya o spracovanie koncepcia 2020 v súlade
s pracovnými úlohami do Rady predsedov 2019
3. RÔZNE
Hlavny tréner mládeže P. Cibák ml a Hlavný metodik M. Vajda predložili za účasti
osobných trénerov rozsiahle hodnotenie činnosti a športovcov zaradených do projektu
Stredisko vrcholového športu mládeže. V diskusii s osobnými trénermi odzneli návrhy na
doladenie projektu a požiadavky členov VV SDV-SK na vypracovanie presnejších
hodnotiacich mechanizmov pre športovcov a ich trénerov v kontexte aktuálnych
mládežníckych výsledkov a rastových parametrov výkonnosti tak, aby bol v projekte
zaradený každý mládežnícky športovec s vysokým výkonnostným potenciálom. Predseda
sekcie R. Galovič požiadal o striktné dodržiavanie záväzku kontroly a vyhodnocovania
tréningových denníkov, individualizácie kondičnej prípravy na základe priebežného
testovania morfologických, funkčných a kondičných parametrov pod dohľadom hlavného
metodika zväzu a centralizácie prípravy do spoločných meraných tréningov minimálne
2x v priebehu tréningového týždňa (streda: polovičné trate, sobota: celé trate)
v strediskách Liptovsky Mikuláš a Bratislava, na ktorom sa budú musieť pravidelne
zúčastňovať všetci športovci a tréneri zaradení do projektu podpory.
VV zobral na vedomie a poveril P. Cibáka ml., M. Vajdu prípravou návrhu pre zaradenie
športovcov do projektu pre sezónu 2020 a realizáciou zámerov projektu do konania Rady
predsedov 2019.
Pani M. Potočná požaduje vysvetlenie prečo jej nebola schválená zmluva trénera TSM.
Klub nespĺňa základné zmluvné požiadavky TSM, keďže špeciálnu športovú prípravu na
divokej vode v klube preukázateľne vedie jej syn bez príslušnej trénerskej licencie
a náležitostí, ktoré definuje Zákon o športe.
VV zobral na vedomie
M. Štulajter

upozornil

na

oneskorené

nahlasovania

nových

členov

SDV-SK

a následné problémy pri nahlasovaní údajov na MŠVVaŠ
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VV zobral na vedomie
M. Štulajter – v súčinnosti s A. Slavkovským pripraví dokument (v anglickom jazyku)
o devastačnom vplyve pripravovaného rozhodnutia ICF k zrušeniu kategórie U23
v termíne do 20. októbra 2019.
M. Štulajter pripraví podklady pre zapojenie SK do BIDovacieho procesu k organizácii
MSJ 2024 Liptovský Mikuláš v termíne do nasledujúceho VV SDV-SK

Predbežný termín zasadnutia VV 11/2019 sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky bol
stanovený na 12.11. 2019. Predbežný termín zasadnutia Rady predsedov sa stanovuje
na 16.11. 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 10/2019 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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