Číslo zápisnice: SDV SK 4/2020
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: VV sa konal formou videokonferencie z dôvodu
mimoriadnych opatrení spôsobenými hrozbou ochorenia COVID-19
Deň konania zasadnutia: 21.4. 2020
Čas začiatku zasadnutia: 9:00 hod

Čas ukončenia zasadnutia: 13:00 hod

Predsedajúci: Richard Galovič

Zapisovateľ: Matúš Štulajter

Členovia orgánu zúčastnený na videokonferencii:
1. Richard Galovič
2. Richard Grigar
3. Peter Murcko
4. Peter Šoška
5. Jakub Luley
6. Martin Stanovský ml.
7. Róbert Orokocký
8. Alexander Slafkovský
Ostatní:
1. Ivan Cibák
2. Lukáš Giertl
3. Lucia Antolová
4. Martin Stanovský st.
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 4
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.
2.
3.
4.

Zhodnotenie súčasnej situácie
Informácia o čerpaní rozpočtu
Komisie
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:
SCHVAĽOVANIE PROGRAMU ZASADNUTIA
Navrhovaný program zasadnutia:
1. Zhodnotenie súčasnej situácie v športe a návrh riešení
ä
2. Informácia o ekonomických parametroch
3. Komisie
4. Rôzne
Navrhované zmeny v programe: Žiadne

1. ZHODNOTENIE SÚČASNEJ SITUÁCIE
1. Predseda sekcie DV-SK R. Galovič informoval o:
- aktivitách SDV-SK a informáciách ktorými disponoval o aktivitách športových autorít, nového
štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pre šport pána Husára a poslancov NR SR k opatreniam
Ústredného krízového štábu SR súvisiacich so športom a snahou o uvoľňovanie reštrikčných
opatrení pri využívaní vonkajších športovísk, či výhľadoch súvisiacich s financovaním športu,
ktoré predpokladajú krátenie rozpočtu vo všetkých sférach verejného života.
-

akcentoval potrebu optimalizácie Harmonogramov Športovej Prípravy športovcov Top

Teamu na základe požiadavky Sekcie športu MŠVVaŠ SR a s tým súvisiacu povinnosť pre
individuálnych trénerov predložiť aktualizované HŠP do 30.04. 2020.
- poskytol informáciu o prebiehajúcich intenzívnych rokovaniach medzi zahraničnou
projekčnou spoločnosťou, zástupcami zväzu (Martikán, Orokocký, Cibák, Giertl, Galovič,
Štulajter) a projekčným tímom Vodohospodárskej výstavby, š.p. o finálnej podobe projektovej
dokumentácie rekonštrukcie Kanála č.1 v Bratislave-Čunove s využitím technológie Rapid
Block a jeho prestavbou na moderný kanál so zachovaním doterajšieho charakteru.
- oznámil, že po finalizácii súťažných podkladov bola výzva na predkladanie ponúk na
rekonštrukciu AVS Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši odoslaná na zverejnenie vo
vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
- informoval o ekonomických činnostiach zamestnancov sekretariátu SDV-SK, športového

riaditeľa L. Giertla, hlavného trénera mládeže P. Cibáka ml. ktorí s podporou právneho
poradcu organizácie M. Štulajterom pracovali na stornovaní rezervovaných služieb a tovarov
potrebných na zabezpečenie pôvodne plánovanej sezóny a účasti reprezentačných družstiev
na vrcholných podujatiach. Všetky rezervácie boli oficiálne zrušené a v súčasnosti prebiehajú
spätné finančné transfery.
VV zobral na vedomie
2. Výkonný výbor sa zaoberal riešením tréningového procesu:
- poveril predsedu Komisie klubov R. Grigara, aby v spolupráci s jednotlivými klubmi
pripravili rozpis tréningov v jednotlivých regiónoch (elitní športovci 1x za deň, 5 krát do týždňa,
Útvary talentovanej mládeže, mládežnícka členská základňa, neolympijské odvetvia)
s povinnosťou ustanoviť zodpovednú osobu pri tréningovom procese, ktorá bude dohliadať na
dodržiavanie opatrení, ktorými sa bude riadiť tento tréningový proces. Pravidla musia
vychádzať z požiadaviek Ústredného krízového štábu SR a budú reflektovať aj na krízové
kolízne situácie, ktoré pri tréningu na divokej vode nastávajú (zrážky lodí, prevrátenie
športovca,...) tak, aby v maximálnej možnej miere chránili zdravie športovcov a ich trénerov.
Navrhované všeobecné opatrenia:
- tréningový proces bude prebiehať v 60 minútových tréningových jednotkách, rozjazďovanie
v dĺžke 15 minút bude prebiehať na hladkej vode, ak je to možné nad traťou. Vyjazdenie po
tréningu v dĺžke 15 minút pod traťou, tak aby sa nám nestretávali športovci z po sebe idúcich
tréningových skupín.
- počas 60 minútového tréningového bloku budú na jednej tréningovej trati maximálne
4 športovci so svojimi trénermi, ktorí budú trénovať samostatne na úsekoch, pričom budú od
seba vzdialení najmenej 50 metrov.
- tréningový areál bude vymedzený výstrahou, ktorá bude mať za cieľ zamedziť prístupu
akýchkoľvek ďalších osôb do vnútorného tréningového priestoru.
- športovci a tréneri nebudú využívať šatne a sociálne priestory našich lodeníc, ktoré ostávajú
naďalej uzatvorené.
Takto nastavené podmienky by v prvej fáze (10 dní) umožňovali tréningovú aktivitu iba pre
profesionálnych športovcov zaradených do Stredísk vrcholového športu a športovcov
v Útvaroch talentovanej mládeže, pričom Slovenská kanoistika by v spolupráci so Strediskami
vrcholového športu pre tento účel vytvorila a publikovala menný zoznam športovcov
a trénerov, ktorí sa v horeuvedenom systéme môžu zúčastňovať riadeného tréningového
procesu.

Po prvej fáze bude tento model vyhodnotený a v prípade priaznivých podmienok sprístupnený
aj ďalším skupinám športovcov, členov SDV-SK. Rovnako budú v tréningových blokoch
v Liptovskom Mikuláši a Bratislave-Čunove v súlade s ďalším uvoľňovaním podmienok
(ubytovanie) vytvorené tréningové časy aj pre športovcov z iných klubov Slovenska.
VV zobral na vedomie
2. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU EKONOMICKEJ SITUÁCII
1. Výkonný výbor sa zaoberal ekonomickou situáciou organizácie:
- poveril predsedu Ekonomickej komisie P. Šošku prípravou krízového rozpočtu SDV-SK
ktorý bude reflektovať na hrozbu krátenia rozpočtu v druhom polroku 2020. V krízovom
rozpočte je nevyhnutné stanoviť výdavkové priority s orientáciou na zabezpečenie
tréningového režimu na klubovej úrovni a v druhej polovici sezóny na základe vývoja
pandemickej situácie podporovať aj systematickú prípravu mládežníckych reprezentačných
družstiev U-16, U-18, U-23 a potencionálnych reprezentantov Slovenska pre sezónu 2021
športovcov, ktorí pripadajú pre účasť na

MS 2021 v Bratislave sústrediť v spoločnom

tréningovom projekte.
- súčasťou rozpočtových priorít v oblasti organizácie športových podujatí je príprava
Majstrovstiev Slovenska všetkých vekových kategórii v septembri, alebo októbri 2020
- financovanie prípravy športovcov nášho rozšíreného olympijského tímu zabezpečovať
prioritne z rozpočtov projektu Top Tím
- vzhľadom na predpokladaný vývoj rozpočtu sa VV rozhodol v súlade s už prijatými tranžami
z dotačnej zmluvy MŠVVaŠ SR za 1/4 2020 a očakávaný príjem za 2/4 2020 uvoľniť úhrady
pre kluby (15% z celkového rozpočtu) vo výške 25% predpokladaných ročných nákladov.
V takto nastavenom móde bude VV pokračovať v každom nasledujúcom štvrťroku tak, aby
bol pripravený na potencionálne krátenie rozpočtu.
VV zobral na vedomie
3.

KOMISIE

Predseda Komisie športovcov A. Slafkovský informoval o rozhovoroch zástupcov
športovcov s vedením ICF o variantoch pre organizáciu medzinárodných podujatí v sezóne
2020 s tým, že ak to bude situácia umožňovať, rozhodnutie o organizácii podujatia musí byť
učinené najmenej 3. mesiace pred plánovaným termínom podujatia.
Predseda Komisie mládeže P. Murcko – informoval o špecifikách tréningového procesu
v jednotlivých kluboch a TSM a akcentoval na pokračovanie súčasného sociálneho
zabezpečenia mládežníckych trénerov TSM.

Predseda Komisie vrcholového športu R. Orokocký ozrejmil časovú schému na základe
ktorej bude komisia reagovať na vývoj sezóny. Najbližšie kľúčové termíny pre ďalšie
rozhodovania v rámci Trénerskej rady sú:
- po 30. apríli nám ICF predstaví ďalšie kroky v sezóne 2020
- v prípade najoptimistickejšieho scenára nám 3. júna Hlavný hygienik povolí organizáciu
domácich športových podujatí s čim bude súvisieť stanovenie termínov majstrovstiev
Slovenska pre všetky vekové kategórie
- čakáme informácie od ECA, či, kedy a kde budú v roku 2020 ME, organizátori Slovak Open
dostali ponuku na ich organizáciu, čo vzhľadom na to, že na týchto pretekoch sa nebudú
vyjazdievať OH miestenky odmietli
- čakáme na potvrdenie že vyjazdievanie OH miesteniek pre C1Ž
pravdepodobnosťou na ME 2021 Ivrea

bude s najväčšou

V prípade, že nám bude z ICF oznámené, že sezóna 2020 bude od septembra pokračovať a
zároveň budeme môcť organizovať domáce podujatia, tak v priebehu mája/júna urýchlene
upravíme domáci kalendár tak aby sa domáce NP mohli uskutočniť v priebehu júla – augusta.
Ak sa nám podmienky zmenia, pristúpime k ďalším rozhodnutiam neskôr.
VV zobral na vedomie

4. ROZNE
Predbežný termín ďalšieho zasadnutia Výkonného výboru SDV-SK bol stanovený na
12. mája 2020 o 09:00 hod. formou videokonferencie.
Valné zhromaždenia SDV-SK sa bude konať 23. mája 2020 o 09:00 hod. formou
videokonferencie cez aplikáciu ZOOM s hlasovaním v jej prostredí CHAT. Elektronicka
pozvánka pre zástupcov klubov pre ich pripojenie do videokonferencie cez bežný webový
prehliadač:
Topic: Valné zhromaždenie SDV-SK 2020
Time: May 23, 2020 09:00 AM Europe/Bratislava
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/2154821141?pwd=VnArMGt1QTFiV21KYUV1VXE4TWV2Zz09
Meeting ID: 215 482 1141
Password: VZ2020

_____________________
Mgr. Richard Galovič

______________________
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.

