Číslo zápisnice: SDV SK 7/2020

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: Hotel Divoká voda, Čunovo
Deň konania zasadnutia: 7.7. 2020
Čas začiatku zasadnutia: 9:00 hod

Čas ukončenia zasadnutia: 13:00 hod

Predsedajúci: Richard Galovič

Zapisovateľ: Matúš Štulajter

Členovia orgánu zúčastnení na rokovaní:
1. Richard Galovič
2. Richard Grigar
3. Peter Šoška
4. Martin Stanovský ml.
5. Róbert Orokocký
6. Alexander Slafkovský
Ostatní:
1. Ivan Cibák
2. Lukáš Giertl
3. Martin Stanovský st.
4. Lucia Antolová
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. Revízia rozpočtu 2020 z pohľadu jednotlivých komisii
3. Granty pre podporu činnosti
4. Aktualizácia nominačného kľúča pre OH Tokyo a RD 2020
5. 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 archivované 5 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:

1. KONTROLA ÚLOH
Predseda SDV-SK R. Galovič oboznámil prítomných s ukončením procesu Verejného
obstarávania na zhotoviteľa pre rekonštrukciu Areálu vodného slalomu Ondreja Cibáka
v Liptovskom Mikuláši, pričom skonštatoval, že víťazný uchádzač sa ako jediný dostal na
úroveň ceny ktorú vypísal zväz a súčasne splnil všetky zákonné podmienky. Ďalší účastníci
výberového konania ponúkli ceny prevyšujúce finančné možnosti SDV-SK o 440.000 Eur až
takmer 2.000 000 Eur. V zákonnej lehote bude podpísaná Zmluva o dielo a bude sa tak môcť
začať so stavebnými prácami. Čo sa týka rekonštrukcie areálu v Čunove bola odovzdaná
finálna verzia projektu zohľadňujúca všetky naše dodatočné požiadavky na charakter vodného
terénu v jeho jednotlivých častiach a maximálne možné zachovanie pôvodného vizuálneho
konceptu od konzultačnej spoločnosti S20 (Scott Shipley) spoločnosti Hydroconsulting s.r.o.,
ktorú pre prípravu stavebného projektu najala Vodohospodárska výstavba, š.p. a ktorá
vypracuje projekt pre Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Ak pôjde všetko podľa
plánov, tak na začiatku augusta by sme mohli vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa
stavby. V súvislosti s ukončením projekčných prác od našej konzultačnej spoločnosti S20
musíme prefinancovať ich práce a dodanie projektu, bez ktorého by sme nemali ako vypísať
verejné obstarávanie v zazmluvnenej cene 65.000 Eur. Tieto peniaze sa zväzu v zmysle
zmluvy fyzicky vrátia späť na účet, nakoľko finálny projekt zaplatí spoločnosť, ktorá vzíde
z verejného obstarávania a ktorá bude na základe tohto projektu rekonštruovať Trať č.1
v Čunove.
VV zobral na vedomie

2. REVÍZIA ROZPOČTU 2020 Z POHĽADU JEDNOTLIVÝCH KOMISII
V zmysle vývoja aktuálnej sezóny, presunutia OH v Tokiu, zrušenia Majstrovstiev sveta
juniorov a športovcov do 23 rokov v Ljubljane - Tacene, ako aj zrušenia časti Svetových

pohárov kôli bezpečnostným rizikám súvisiacim s globálnou pandémiou COVID-19 požiadal
predseda SDV-SK R. Galovič v zmysle záverov VZ predsedov jednotlivých komisii o návrhy
na úpravu rozpočtu SDV-SK s cieľom investovať naplánované nevyužité zdroje zo
schváleného rozpočtu do rozvojových, presne merateľných projektov na úrovni klubovej
činnosti a podpory mládežníckeho športu.
Na návrh Komisie vrcholového športu a Komisie mládeže budú počas mesiacov júl –
august - september pre mládežníckych športovcov (U16, U18, U23) zrealizované 4 tréningové
kempy v Bratislave a Liptovskom Mikuláši. Personálne a finančne krytie akcii bude schválene
po dodaní podkladov on-line.
VV zobral na vedomie
Predseda Komisie mládeže SDV-SK P. Murcko a predseda Komisie klubov SDV-SK
R. Grigar pripravia návrh na zakúpenie 30 lodí pre talentovaných mládežníckych športovcov
kategórie K1 na podobnom princípe, ako boli dodané lode (15 lodí) C1 v tomto roku.
Termín: 20. júl 2020
Zodpovední: P. Murcko, R. Grigar
Predseda Organizačného výboru ICF Majstrovstiev sveta 2021 R. Galovič požiadal
o financovanie

časti

organizačného

rozpočtu

súvisiaceho

s nevyhnutnými

nákladmi

realizovanými v roku 2020. Rozsah finančnej podpory bude schválený po vyhodnotení
a prioritizácii všetkých požiadaviek na úpravu rozpočtu SDV-SK a grantovej podpore činností
najneskôr do konania nasledujúceho VV SDV-SK.
VV zobral na vedomie
GRANTY PRE PODPORU ČINNOSTI

3.

V zmysle záverov VZ 2020 navrhol predseda SDV-SK R. Galovič vypísať granty pre podporu
činností našej organizácie zamerané na tieto oblasti:
1/ Úprava športovej infraštruktúry zameranej na Kanoistiku na divokej vode
-

úprava toku a vybudovanie vodných prekážok

-

brankový systém

Alokácia prostriedkov: 20.000 Eur
Maximálna výška dotácie: 5.000 Eur
Oprávnení žiadatelia: Kluby SDV-SK so vzťahom k predmetu dotácie

2/ Podpora trénerskej činnosti
-

kluboví tréneri mládeže do 23 rokov

-

individuálny tréneri športovcov zaradených do Strediska Vrcholového Športu Mládeže

-

individuálny tréneri športovcov Reprezentačného družstva Slovenska

Alokácia prostriedkov: 24.000 Eur
Maximálna výška dotácie: 6.000 Eur
Oprávnení žiadatelia: Kluby, alebo individuálny tréneri športovcov
3/ Materiálne zabezpečenie športovcov Reprezentačných družstiev a športovcov
zaradených do Strediska Vrcholového Športu Mládeže Slovenskej kanoistiky
-

lode

-

pádla

-

zdravotno – bezpečnostné zabezpečenie

Alokácia prostriedkov: 30.000 Eur
Maximálna výška dotácie: 3.500 Eur súhrne na všetky požiadavky jedného športovca
Oprávnení žiadatelia: športoví reprezentanti U18, U23, Seniori ktorí nemajú požadovaný
materiál, naplánovaný v HŠP 2020 cez Top Tím podporu.
Zabezpečenie

4/

športovej

prípravy

športovcov

Reprezentačných

družstiev

a športovcov zaradených do Strediska Vrcholového Športu Mládeže
-

tréningové pobyty

-

domáca príprava

Alokácia prostriedkov: 20.000 Eur
Maximálna výška dotácie: nie je určená, vyhodnocovaná bude na základe účelu použitia
Oprávnení žiadatelia: športoví reprezentanti U18, U23, Seniori ktorí nemajú požadované
akcie naplánované v HŠP 2020 cez Top Tím podporu.
Prijímanie žiadostí do 30. júla 2020, vyhodnotenie žiadostí na VV 11. augusta 2020
Na základe vývoja rozpočtu môžu byť k poslednému štvrťroku 2020 alokácie pre jednotlivé
výzvy navýšené, alebo môžu byť výzvy rozšírené o nové granty.
VV zobral na vedomie
4. AKTUALIZÁCIA NOMINAČNÉHO KĽÚČA PRE OH TOKYO A RD 2020

1. Predseda Komisie vrcholového športu R. Orokocky predstavil varianty ako postupovať
v sezóne 2020. Okrem toho pripomenul, že akékoľvek výjazdy RD SR budú musieť byť v
budúcnosti podmienené nastavením hygienických a zdravotno-bezpečnostných štandardov
pre organizáciu medzinárodných podujatí zo strany ICF, organizátora pretekov aj samotného
RD. Prvotný záujem Komisie vrcholového športu je udržať našich športovcov zdravých
a eliminovať možnosť nákazy ako základný predpoklad pre konkurencieschopnosť voči
ostatným tímom. Spustenie hygienických štandardov ktoré by podstatne eliminovali možnosti
nakazenia ochorením COVID-19

na úrovni reprezentácie bude samozrejme znamenať

navýšenie rozpočtov na akciách. Očakávame, že nám ICF predstaví akým spôsobom budú
nastavené hygienické štandardy vrcholných podujatí a zároveň vyzval Súťažnú komisiu aby
v čo najkratšej dobe vypublikovala hygienické a zdravotno-bezpečnostné štandardy pre
organizáciu domácich pretekov.
2. Predseda SDV-SK R. Galovič plne chápe športovcov, ich trénerov a postoj trénerskej rady,
že na zahraničných majstrovských podujatiach súťažiť chcú, upriamil však pozornosť na stále
sa zhoršujúcu globálnu pandemickú situáciu COVID-19 a s tým súvisiace okolností, ktoré musí
VV a štatutár organizácie zvážiť pred tým, ako rozhodne o vyslaní reprezentačných družstiev
na zahraničné tréningové a súťažné pobyty:
-

štatutár organizácie, ako vysielajúcej zložky nesie plnú právnu zodpovednosť za
všetkých športovcov a členov realizačných tímov, špeciálne za rozhodnutie vyslať ich
do zahraničia v čase, keď oficiálne štátne orgány odporúčajú v súvislosti s globálnou
pandémiou cesty do zahraničia zvážiť

-

ochorenie COVID-19 je stále neprebádané a stále novšie štúdie upozorňujú na to, že
u osôb ktoré ho prekonajú môže spôsobiť nezvratné zmeny na výkonnosti organizmu

-

liečebné náklady vzniknuté v dôsledku ochorenia COVID-19 nie sú v zahraničí kryté
poistkou, pokiaľ sa tak udeje v štátoch, do ktorých sa odporúča cestu zvážiť, prípadne
sa cestovať neodporúča

-

pri vyhodnocovaní zdravotných rizík nejde až tak o miesto konania, ako o to, že takýto
športový event kde sa stretne 1000 osôb z 25 krajín plne spadá pod definíciu
Superspreading Events, ktorá je definovaná ako najrizikovejšie miesto pre masívne
šírenie vírusu

-

nadnárodné autority, Medzinárodná kanoistická federácia a Európska kanoistická
asociácia doteraz nezaviazala organizátorov a účastníkov žiadnymi povinnými
predpismi, ktoré by mali za cieľ znížiť riziko pre potencionálne nakazenie vírusom
a ktoré by aspoň časť zodpovednosti za potencionálne riziká prenášala z pliec
vysielajúcej organizácie aj na organizátora a ostatných účastníkov podujatia

-

po konzultácii s lekárskym tímom by sme po ochorení akéhokoľvek člena tímu (čo sa
deje na každej a jednej reprezentačnej akcii..špeciálne v Prahe a Krakowe) nedokázali
v počiatočnom štádiu ochorenia určiť, či ide o „soplík“ alebo nakazenie koronavírusom
a po tomto ochorení by sa museli zabezpečiť karanténne opatrenia nielen pre
športovca, ale aj pre všetkých, s ktorými prišiel do styku, či už vo vlastnom tíme, alebo
minimálne v tréningovej skupine. Takže pokiaľ nemáme uskutočniteľný plán, kde pri
vstupe na podujatie, ktoré bude uzatvorené budú mať mať všetci účastníci opakovane
negatívny PCR test, je účasť na takomto podujatí v súčasnej situácia hazardom so
zdravím našich športovcov

Na základe hore uvedených skutočností požiadal VV o prerušenie vysielania športovcov
a reprezentačných družstiev Slovenska na zahraničné tréningové a súťažné pobyty až do
zásadného zlepšenia globálneho pandemického stavu, alebo vyriešenia zdravotnobezpečnostných štandardov chrániacich zdravie športovcov podobne, ako sa o to snažia
v ostatných medzinárodných športových organizáciách.
Hlasovanie
ZA: 5
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 1
Návrh sa bol schválený
5. RÔZNE
1. Tréner P. Gajarsky požiadal o nevyhnutné zakúpenie lode C1 pre členku seniorského
reprezentačného družstva E. Luknárovú, ktorá si jednu loď už zakúpila z prostriedkov Top Tím
avšak po tom, ako svoju náhradnú loď musela spätne vrátiť do ŠCP, ma k dispozícii iba jednu
loď. Čiastka na túto loď bude započítaná do Grantov na podporu činnosti / Materiálne
zabezpečenie športovcov RD
Hlasovanie
ZA: 6
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený

2. Predseda Súťažnej komisie M. Stanovský informoval o zakúpení vybavenia pre
rozhodcov s dizajnom Slovenská kanoistika (Multifunkčná šatka, Šiltovka) v zmysle
schváleného rozpočtu.
VV zobral na vedomie
Predbežný termín ďalšieho zasadnutia Výkonného výboru SDV-SK bol stanovený na
11. august 2020 o 09:00 hod.

_____________________
Mgr. Richard Galovič

______________________
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.

