Číslo zápisnice: SDV SK 3/2020
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: 13.3. 2020
Čas začiatku zasadnutia: 10:00 hod

Čas ukončenia zasadnutia: 13:30 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: 3
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

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. Kontrola úloh
2. Informácia o čerpaní rozpočtu
3. Komisie
4. Rôzne
Navrhované zmeny v programe: Žiadne

1. KONTROLA ÚLOH
Predseda komisie klubov R. Grigar preložil dopracovaný návrh koncepčného riešenia podpory
klubov cez jestvujúce útvary talentovanej mládeže (TSM, SVŠ-M) pre rok 2020 na základe
kvalitatívnych parametrov, ktorý by mal doplňovať a lepšie vyvažovať podporu klubov realizovanú
cez kvantitatívne parametre v projekte Hľadáme olympijských víťazov v súlade so Zákonom
o športe. Materiál bude zverejnený na webe SDV SK a predložený na schválenie valnému
zhromaždeniu.

HLASOVANIE:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VV schválil návrh.
2. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU
1. Z hľadiska rozpočtu VV neschvaľuje žiadne položky s výnimkou nákladov na už realizované
tréningové pobyt športovcov v zmysle schválených HŠP 2020 cez projekt Top Tím.
VV zobral na vedomie
3.

KOMISIE

Predseda Súťažnej komisie M. Stanovský ml. predložil nevyhnutné smernice a nominácie
ku ktorým prebehla diskusia a po úpravách a doplnení aj schvaľovací proces:

1. Smernica o pretekaní:
HLASOVANIE:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VV schválil návrh.
2. Smernici o rozhodovaní:
HLASOVANIE:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VV schválil návrh.

3. Nominácia rozhodcov:
HLASOVANIE:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VV schválil návrh.
4. Rozpisy pretekov 2020:
HLASOVANIE:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VV schválil návrh.
Všetky schválené materiály budú po korekciách a finálnom prekontrolovaní pracovníkmi
sekretariátu a zúčastnených klubov zverejnené na webe SDV-SK.

4.

RÔZNE

1. Vyznamenanie SOŠV – Výkonný výbor navrhuje oceniť A. Slafkovského st.
2. Ocenenie za výnimočný spoločenský prínos v rámci svojej komunity, okolia, susedstva
alebo mesta Bratislava za rok 2019 – Výkonný výbor navrhuje oceniť Emanuelu Luknárovú

HLASOVANIE:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VV schválil návrh.
2. Podanie p. Toncara k situácii v regióne Zvolen – kontrolór Slovenskej kanoistiky po
konzultácii s Hlavnou kontrolórkou športu odporučil, aby bol materiál predložený na kontrolný
orgán klubu a následne na vyššiu inštanciu v rámci SDV-SK (disciplinárna komisia Slovenskej
kanoistiky).
VV zobral na vedomie
3. Predseda Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky informoval členov VV o uplatňovaní
svojho mandátu pri riešení krízových opatrení a komunikácie súvisiacej s vývojom globálnej
pandémie ochorenia COVID-19 ktorá bude kopírovať rozhodnutia Ústredného krízového štábu
slovenskej republiky s tým, že požiadal členov VV, špeciálne členov Komisie vrcholového
športu

a predsedu

Ekonomickej

komisie

SDV-SK

o súčinnosť

s profesionálnymi

zamestnancami pri výkone opatrení súvisiacimi so zvládnutím súčasného nepriaznivého
stavu.
VV zobral na vedomie

Predbežný termín ďalšieho zasadnutia (rokovania) Výkonného výboru sekcie divokých
vôd Slovenskej kanoistiky bol stanovený na 14.4. 2020 o 10:00 hod. formou
videokonferencie.

