
 

 

 

ROZHODNUTIE č. DK-01/2021  
Disciplinárnej komisie Slovenskej kanoistiky 

 
 
 
 Disciplinárna komisia Slovenskej kanoistiky v disciplinárnom konaní začatom na základe 
písomného upozornenia vo veci hrubého porušenia pravidiel na pretekoch svetového pohára trénerom a 
športovkyňou rozhodla takto:  
 

Miroslavovi Stanovskému, členovi Slovenskej kanoistiky a profesionálnemu trénerovi 
Športového centra polície  

 
udeľuje 

zákaz výkonu funkcie trénera v reprezentačných družstvách počas sezóny 2021, 
 

nakoľko sa v priebehu konania Svetového pohára v Markleebergu 18.6.2021 dopustil hrubého 
porušenia pravidiel na pretekoch, keď po oficiálnej rozhodcovskej kontrole športového vybavenia po 
jazde v kategórií C1 ženy nesplnila plávacia vesta pretekárky Soni Stanovskej pravidlá ICF. Následne 
tréner Miroslav Stanovský sa plávaciu vestu pokúsil vymeniť za inú, aby tá prešla kontrolou s úmyslom, 
aby pretekárka nebola diskvalifikovaná. Čo si však účastníci pretekov, rozhodcovia a zahraniční športovci 
všimli a upozornili na to. 
 

Soni Stanovskej, pretekárke Športového klubu polície Dolný Kubín a Športového centra 
polície 

 
udeľuje 

trest peňažnú pokutu vo výške 50€, 
 

nakoľko sa v priebehu konania Svetového pohára v Markleebergu 18.6.2021 dopustila hrubého 
porušenia pravidiel na pretekoch, keď po oficiálnej kontrole športového vybavenia po jazde v kategórií C1 
ženy spolupracovala so svojim trénerom na výmene svojej plávaciu vesty, ktorá nespĺňala pravidlá ICF za 
cudziu, v snahe presvedčiť rozhodcu, že vymenená vesta je tá správna. Jej konanie bolo porušením 
pravidiel fair play. 
 
 

Odvôvodnenie 
 

Disciplinárnej komisii bol dňa 21.6.2021 doručený podnet na začatie disciplinárneho konania od 
športového riaditeľa sekcie divokých vôd Lukáša Giertla a 23.6.2021 aj zhrnutie incidentu od Jean Michel 
Prono ako hlavného rozhodcu na 2. kole svetového pohára v Markkleebergu voči Miroslavovi Stanovskému 
a Soni Stanovskej. Lukáš Giertl ako vedúci výpravy na SP bol upozornený na porušenie pravidiel fair play 
hlavným rozhodcom Jean Michel Pronom, že Soňa Stanovská bola po jazde vyzvaná na kontrolu športového 
vybavenia, kde jej vesta nesplnila predpísané parametre a tak jej tréner Miroslav Stanovský vzal zo stanu 
slovenského tímu cudziu vestu, ktorú následne vydávali za vestu, v ktorej súťažila.  

   
 Na základe predložených dôkazov, písomných vyjadrení oboch zúčastnených strán, má 

disciplinárna komisia za dostatočne preukázané, že zo strany Miroslava Stanovského došlo v predmetných 
pretekoch k vážnemu porušeniu pravidlám fair play, ktoré napĺňa znaky hrubého porušenia pravidiel a tým 
mohlo prísť k manipulácií priebehu a výsledkov pretekov.  

 
 Je zrejmé, že šlo o porušenie pravidiel fair play najmä zo strany trénera, ktorého poslúchla jeho 
pretekárka počas pretekov.  Miroslav Stanovský svoj čin oľutoval, svojej pretekárke i hlavnému 



 

 

 

 

 

 

rozhodcovi sa za svoje správanie ospravedlnil a poukázal na neštandardné podmienky v slovenskom 
reprezentačnom tíme, zlé vzájomné vzťahy s vedúcim výpravy Lukášom Giertlom, ktoré vyústili do tohto 
skratového konania.  
 
 
Bratislava, 28.6.2021 
 
 
Ľubomír Nebeský, predseda DK SK 
Zora Hujsová, člen DK SK 
Peter Murcko, člen DK SK 
 
Rozhodnutie sa doručí: 

1. Soňa Stanovská 
2. Miroslav Stanovský 
3. Lukáš Giertl 
4. Ivan Cibák – prezident Slovenskej kanoistiky 
5. Richard Galovič - predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 
6. Juraj Minčík - riaditeľ Športové centrum polície 


