Číslo zápisnice: SDV SK 8/2020

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: 11.9. 2020
Čas začiatku zasadnutia: 9:00 hod

Čas ukončenia zasadnutia: 13:00 hod

Predsedajúci: Richard Galovič

Zapisovateľ: Matúš Štulajter

Členovia orgánu zúčastnený na zasadnutí:
1. Richard Galovič
2. Richard Grigar
3. Peter Šoška
4. Martin Stanovský ml.
5. Róbert Orokocký
6. Alexander Slafkovský
7. Jakub Luley
8. Peter Murcko
Ostatní:
1. Ivan Cibák
2. Lukáš Giertl
3. Martin Stanovský st.
4. Peter Cibák ml.
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. Plnenie uznesení z mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Komisie
3. 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. PLNENIE UZNESENÍ Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Predseda SDV-SK Richard Galovič predstavil návrh grantových výziev v zmysle uznesenia
Mimoriadneho valného zhromaždenia SDV-SK týkajúcich sa finančnej podpory hnutia.
Následne k jednotlivým grantom prebehla rozsiahla diskusia a hlasovanie členov Výkonného
výboru o parametroch výziev, spôsobe rozdelenia finančných prostriedkov a forme ich
poskytnutia.
Alokácia finančných prostriedkov z rozpočtu SDV SK v zmysle uznesení MVZ:
1) Podpora športovej infraštruktúry / 80.000 Eur
- projektová dokumentácia k výstavbe športovej infraštruktúry tratí: 4x 15.000 Eur
- certifikovaný bránkový systém do jednotlivých aktívnych klubov: 20.000 Eur
Úlohy:
Predseda komisie klubov R. Grigar spracuje projekt pre hromadnú výrobu / obstaranie
bankového systému, ktorý bude následne poskytnutý jednotlivým klubom
Projektový manažér M. Štulajter a predseda Ekonomickej komisie P. Šoška preveria
potrebnú zmenu účelu v dotácii a vypracujú výzvu na poskytnutie týchto prostriedkov pre kluby
s opisom oprávnených výdavkov a popisom povinností vyplývajúcich zo Zákona o verejnom
obstarávaní.
Termín: 01. október 2020
Hlasovanie:
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
2/ Podpora športovej prípravy reprezentantov a talentovanej mládeže / 20.000 Eur
Výzva bude realizovaná v súčinnosti so Športovým centrom polície, Vojenským športovým
centrom Dukla, Národným športovým centrom a Strediskom vrcholového športu mládeže

SDV-SK na základe prioritizácie športovcov a ich požiadaviek predložených v komplexnom
Harmonograme športovej prípravy jednotlivých športovcov.
Úlohy:
Výzvu vyhodnotia predseda Komisie vrcholového športu R. Orokocký v spolupráci so
Športovým riaditeľom SDV-SK Lukašom Giertlom a Hlavným trénerom mládeže
P. Cibákom ml. pri oponentúrach s hlavnými trénermi rezortných stredísk vrcholového športu.
Termín: 01. október 2020
Hlasovanie
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
3/ Podpora tréningového režimu reprezentačných
mládežníckych športovcov / 31.000 Eur
-

družstiev

a talentovaných

tréningový pobyt Strediska vrcholového športu mládeže (X-Bionic, alebo v prípade
potreby Ljubljana-Tacen / dejisko MS mládežníkov 2021): 7.000 Eur
tréningový pobyt Reprezentačného družstva Slovenska (X-Bionic, alebo v prípade
potreby Ivrea / dejisko ME a OH kvalifikácie 2021): 7.000 Eur
tréningové pobyty Bratislava-Čunovo 3x 6 dní: 3x 5.000 Eur
povinné testovanie športovcov na COVID-19 pri tréningových pobytoch: 2.000 Eur

Úlohy:
Športový riaditeľ SDV-SK Lukáš Giertl a Hlavný tréner mládeže P. Cibák ml. pripravia
jednotlivé tréningové pobyty.
Termín: 01. október 2020
Hlasovanie
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
4/ Materiálna podpora mládežníckych športovcov / 20.000 Eur
-

nákup lodí K1 a pádiel pre mladých talentovaných športovcov

Úlohy:
Predseda komisie mládeže P. Murcko pripraví v súčinnosti s regionálnymi trénermi TSM
a SVŠ-M prerozdelenie jednotlivých lodí pre kluby a konkrétnych športovcov.
Termín: 01. október 2020

Hlasovanie:
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
5/ Podpora mládežníckych trénerov / 24.000 Eur
-

Muhl, osobný tréner športovkyne SVŠ-M: 6.000 Eur
Slúčik, tréner mládeže Žilina: 4.000 Eur
Damborsky, trener mládeže Žilina: 4.000 Eur
Potočná, trénerka mladeže Bratislava: 4.000 Eur
Slaštan, tréner mladeže Zvolen: 4.000 Eur
Chrapčiak, tréner mládeže Liptovský Mikulaš: 2.000 Eur

Hlasovanie:
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
6/ Sociálna podpora športovcov a bonusové odmeny pre športovcov a ich osobných
trénerov za dosiahnuté výsledky / 20.000 Eur
Predseda SDV-SK R. Galovič predstavil filozofiu odmeňovania športovcov a ich osobných
trénerov, ktorou chce zvýšiť pozitívne motivačné aspekty a podeliť sa s nositeľmi úspechu
o časť príjmov, ktoré naše hnutie dostáva na základe konkrétnych športových výsledkov.
Motivačný systém odmeňovania považuje za efektívny a dlhodobo udržateľný nástroj zvýšenia
výsledkovej úrovne reprezentačných družstiev a rovnako za dôležitý podporný mechanizmus,
vďaka ktorému vytvoríme pre úspešných mládežníckych športovcov vhodnejšie sociálne
prostredie pri ich prechode do seniorského vrcholového športu. Pri súčasnej výsledkovej
úrovni potrebujeme pre realizáciu projektu zo zdrojov SDV-SK ročne približne 50.000 Eur
Aktuálna ekonomická situácia a fixácia príjmov pre rok 2021 nám umožňuje spustiť projekt
podpory do konca roka 2021. Tabuľka prerozdelenia podpory a bonusových odmien je
v prílohe.
Predseda Komisie vrcholového športu R. Orokocký apeloval na to, aby za výsledky boli
odmeňovaní aj seniorsky športovci a ich tréneri.
Úloha:
Predseda SDV-SK R. Galovič a predseda Ekonomickej komisie P. Šoška preveria
rozpočtové možnosti SDV-SK a potencionálne marketingové príjmy pre naplnenie tejto
stratégie a na najbližší VV predložia finančný nápočet projektu za výsledky z roku 2019 a jeho
presné pravidlá do konca roka 2021.
Termín: 01. október 2020

7/ Investičné nákupy pre Reprezentačné družstva, Sekretariát SDV-SK, Organizačný
výbor MS 2021 / 30.000 Eur
-

plánovaný nákup mikrobusu je zrušený, potrebné auta sa budú obstravať cez
operatívny lízing od 1/4 2021
využitie alokovaných prostriedkov bude navrhnuté v zmysle rozpočtových priorít,
prioritne však v zmysle vyhlásených výziev a grantov schválených MVZ SK

Hlasovanie
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený

2. KOMISIE
1/ Predseda Komisie mládeže P. Murcko navrhol schváliť odmenu pre p. S. Smieškovú pri
ukončení jej dlhoročného pôsobenia v pozícii trénera TSM v Liptovskom Mikuláši.
Úloha:
Predseda Komisie mládeže P. Murcko a Predseda komisie klubov R. Grigar v súčinnosti
s právnym poradcom M. Štulajterom vypracujú smernicu o odmeňovaní športových
odborníkov SDV-SK.
Termín: 04. október 2020
2/ Predseda Súťažnej komisie M. Stanovský ml. predložil na schválenie návrh rozpočtu na
školenie rozhodcov SDV-SK
Hlasovanie
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
3/ Predseda Komisie neolympijských športov J. Luley predložil Návrh technického
zabezpečenia prípravy tímu MS šprint 2021 spočívajúci v nákupe videotechniky, prenosných
časomier a softwaru z dôvodu získania komparatívnej výhody voči ostatným pretekárom
v sume 16.570 €, ako súčasť Projektu MS šprint 2021. Projekt bude posúdený v súlade
s plánovanou rekonštrukciou areálu v Bratislave-Čunove, ktorej súčasťou má byť aj časomiera
s inteligentným kamerovým systémom a LED tabulami pre medzičasy.
Zároveň požiadal o schválenie predloženého rozpočtu Projektu MS šprint 2021 pre rok 2020.
Súčasťou predloženého projektu boli vypracované HŠP pretekárov Hochschorner Peter
a Pavol o sume 10.000 Eur a Skákala Juraj, Gewissler Matúš o sume 6.000 Eur a Návrh
technického zabezpečenia. Rozpočet projektu zároveň zohľadňuje zabezpečenie kondičnej
prípravy v roku 2020 vo forme tréningových kempov s predpokladaným nákladom 4.000 Eur

a materiálne zabezpečenie vo forme nákupu, alebo príspevku na nákup pretekových lodí pre
najúspešnejších pretekárov z MSR v šprinte s predpokladaným nákladom 8 000 € a podielu
na technickom zabezpečení prípravy tímu MS šprint 2021 na úrovni 8 000 €.
Predseda SDV-SK R. Galovič vyjadril súhlas s masívnou podporou neolympijských disciplín,
predovšetkým v súvislosti s prípravou tímu MS šprint 2021, avšak nepovažuje za
opodstatnené, aby popri financiach z 15% podpory pre kluby boli do nákupu výstroje pre zjazd
a šprint investované aj ďalšie finančné zdroje SDV-SK, okrem medzinárodne vysoko
úspešných športovcov a nesúhlasí, aby SDV-SK nakúpila zjazdové lode pre medailistov MSR
v neolympíjských disciplínach, špeciálne v situácii, ak rovnakým spôsobom neodmeňuje aj
medailistov na MSR v olympíjskych disciplínach.
Hlasovanie
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený

3. RÔZNE
1/ Zaplatenie licenčného poplatku pre Medzinárodnú kanoistickú federáciu vo výške 10.000
Eur za organizáciu MSJ+U23 pre rok 2024.
Hlasovanie
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
2/ Predseda Komisie klubov R. Grigar a predseda Komisie vrcholového športu
R. Orokocký pripravia koncepciu pre efektívny kontroling zo zákona povinných lekárskych
prehliadok športovcov a evidenciu aktívnych členov hnutia.
Hlasovanie
ZA: 8
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Návrh bol schválený
Termín realizácie: 01. december 2020
3/ Vzhľadom na neplnenie úloh Súťažnej komisie predseda SDV-SK R.Galovič poveruje
ich realizáciou profesionálnych pracovníkov Sekretariátu SDV-SK:

-

zaradenie kategórie C1 ženy v zjazde a šprinte medzi oficiálne kategórie SDV-SK
v súčinnosti s Rozhodcovskou subkomisiou, Komisiou vrcholového športu a Súťažnou
komisiou zabezpečí preklad a zosúladenie Medzinárodných pravidiel ICF so súťažnými
pravidlami SDV-SK generálna sekretárka Lucia Antolová a právny poradca Matuš
Štulajtera.

Termin: 01. december 2020

Predbežný termín ďalšieho zasadnutia Výkonného výboru SDV-SK bol stanovený na
6. októbra 2020 o 09:00 hod. v Bratislave.

_____________________
Mgr. Richard Galovič

______________________
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.

