Číslo zápisnice: SDV SK 2/2020
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: Bratislava, Junácka 6
Deň konania zasadnutia: 14.2. 2020
Čas začiatku zasadnutia: 9:00 hod

Čas ukončenia zasadnutia: 13:00 hod

Predsedajúci: Richard Galovič

Zapisovateľ: Matúš Štulajter

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina): 2)
1. Richard Galovič
2. Richard Grigar
3. Peter Murcko
4. Peter Šoška
5. Jakub Luley
Hostia:
1. Ivan Cibák
2. Lukáš Giertl
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

1)

Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.
21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
2) §

1

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
Na začiatku zasadnutia VV predseda SDV-SK R. Galovič oslovil pritomných členov VV,
aby sa vyjadrili, či im vyhovuje rozsah a forma oficialnej zápisnice zo zasadnutia riadiacého
orgánu a či by v nej nechceli realizovať zmeny, či úpravy. Následne prebehla k tejto téme
rozsiahla diskusia, ktorej výsledkom bolo konštatovanie, že rozsah aj forma je dostatočná.
V druhom vstupe predseda SDV-SK R. Galovič konštatoval, že je nespokojný so stavom
príprav na novú sezónu a požiadal členov VV, aby dodavali materialy nevyhnutné pre
zabezpečenie sezóny v súlade s úlohami, ktoré si v rámci časovej schémy spoločne
stanovujeme.
1. KONTROLA ÚLOH
1.

Predseda komisie klubov R. Grigar preložil 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 vyvážovať podporu
klubov realizovanú cez kvantitatívne parametre v projekte Hľadáme olympíjskych víťazov
v súlade so Zákonom o športe. Následne o tomto návrhu prebehla diskusia.

R. Grigar svoj návrh do nasledujúceho VV dopracuje tak, aby kluby, ktoré
odovzdajú svojich pretekárov do SVŠ mali z toho benefity, pričom do toho
zapracuje aj návrh P. Šošku, ktorý bol predložený na Mimoriadnom valnom
zhromaždení 30.11. 2019.
2.

Na prelome mesiacov február – marec prebehnú výberové konania na miesta trénerov

TSM v Liptovskom Mikuláši a Bratislave. O dátume a čase konania bude výberová
komisia uchádzačov kontakovať elektronicou formou.

4)
5)

§ 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
§ 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
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2. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU
1. Predseda ekonomickej komisie P. Šoška predložil návrh rozpočtu Sekcie divokých vôd,
po oprave niektorých rozpočtových položiek na nasledujúcom VV, bude komplexný návrh
pripravený na schválenie Valnému zhromaždeniu SDV SK.
VV zobral na vedomie
3.

KOMISIE

1. Jakub Lüley predložil návrh akcie MS v zjazde a v šprinte s personálnym obsadením
nominovaných športovcov, vedúcim akcie a predpokladaným rozpočtom. Za Slovenskú
kanoisitiku boli nominovaný pretekári v kategórií C2: Peter Hochschorner, Pavol
Hochschroner, Matúš Gewissler, Juraj Skákala, a v kategórií C1: Katarína Kopúnová, Pavel
Marcinek

HLASOVANIE:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
VV schválil návrh.
2. P. Murcko predložil návrh do rozpočtu týkajúci sa tréningových kempov U16.
VV vzal na vedomie a s návrhom súhlasí, pričom ho predloží VZ na schválenie.

4.

RÔZNE

1. L. Giertl (v súčinnosti s R. Orokockým) predložil návrh pravidiel konania a účasti na
Nominačných pretekoch v Markleebergu, pričom podrobnosti týkajúce sa preteku budú
zverejnené na webovej stránke www.canoe.sk. Výkonný výbor hlasoval za tento návrh per
rollam.
2. Členovia výkonného výboru SDV SK si prevzali materiál Ing. Miroslava Toncara pod
názvom Príčiny úpadku vodného slalomu v Banskobystrickom regióne. K predmetnému
rozsiahlému materiálu podá VV stanovisko po jeho naštudovaní a overení na niektorom z
nasledujúcich VV s prizvaním dotknutých osôb.
VV vzalo na vedomie

Predbežný termín ďalšieho zasadnutia sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky bol
stanovený na 13.3. 2020. Termín Valného zhromaždenia sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky bol stanovený na 28.3. 2020

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 2/2020 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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