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Téma 2: Systém slovenskej kanoistiky a štruktúra ICF a ECA. 

 
Systém slovenskej kanoistiky. 
 
 Slovenská kanoistika sa od samého začiatku vyvíjala ako súčasť kanoistiky 
Československa. Federálny Československý zväz kanoistiky mal sekciu rýchlostnej kanoistiky 
a sekciu vodného slalomu. Existovali aj republikové zväzy kanoistiky, taktiež so sekciami 
rýchlostnej kanoistiky a vodného slalomu 
 V novembri v roku 1992 vznikli na Slovensku dva samostatné zväzy: Slovenský zväz 
rýchlostnej kanoistiky (SZRK) a Slovenský zväz vodného slalomu a zjazdu. Tieto zväzy sú 
zastrešené v Slovenskej kanoistickej asociácii (SKA), ktorá je členom Medzinárodnej 
kanoistickej federácie a ktorá zastupuje Slovensko v jednaniach s ICF. Za člena ICF bola prijatá 
po rozdelení Československa a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Výkonný 
orgán SKA má troch členov a tvorí ho prezident SKA, viceprezident a sekretár. Prezident SKA 
je volený na štyri roky na spoločnom zasadnutí výkonných výborov obidvoch zväzov. 
Zástupcovia jednotlivých zväzov sa na prezidentskom poste striedajú. Viceprezident je vždy z 
opačného zväzu, ako prezident. V roku 2009 sa prezidentom SKA stal Ivan Cibák, 
viceprezidentom je Róbert Petriska, ktorý je tiež prezidentom SZRK. 
 

Vodný slalom a zjazd je organizovaný v Slovenskom zväze kanoistiky na divokej 
vode (predtým Slovenský zväz vodného slalomu a zjazdu). V SZKDV je v súčasnosti 17 
oddielov. Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie, ktoré je zvolávané raz ročne (spravidla 
na jar). Raz ročne je tiež zvolávané zasadnutie Rady predsedov oddielov a klubov (spravidla 
v jeseni). V období medi valnými zhromaždeniami riadi zväz Výkonný výbor, ktorý je volený na 
štyri roky. Valné zhromaždenie zriaďuje komisie a ich predsedov volí na štyri roky. Tieto komisie 
plnia odborné úlohy a vykonávajú odborné činnosti pri fungovaní zväzu. Činnosť zväzu 
kontroluje Kontrolná komisia, ktorá je priamo volená Valným zhromaždením na štyri roky. 
Generálny sekretár je štatutárnym zástupcom zväzu, ktorý koordinuje dennú prácu zväzu a na 
tento účel má zriadený sekretariát zväzu. Je do svojej funkcie menovaný. 
Vedenie SZKDV: 
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Čestní prezidenti SZKDV : Tibor Sýkora 
                                             Ivan Čierny 
Prezident SZKDV             :  Ivan Cibák 
Generálny sekretár          : Ján Šácha 
 
Výkonný výbor:  

Ivan Cibák  - prezident SZKDV 
 Igor Ižo  - predseda Komisie súťaží 
 Róbert Orokocký - predseda Komisie vrcholového športu 
 Zdeno Kůs  - predseda Komisie vzdelávania a mládeže 
 Peter Machaj - predseda Komisie rozvoja a klubov 
 Richard Galovič - predseda Ekonomickej komisie 
   
Subkomisia rozhodcov:    Súťažná subkomisia: 
Ján Piaček   - predseda  Igor Ižo  - predseda 
Katarína Harasztová - člen   Ján Kvašňovský - člen 
Kata Piačková  - člen   Martin Stanovský - člen 
Milica Zererová  - člen   Boris Kružliak - člen 
Peter Klačko   - člen 
Igor Ižo   - člen 
 
Kontrolná komisia: 
Ján Dojčan   - predseda 
Anton Čižmárik  - člen 
Martin Stanovský  - člen 
 
 
Štruktúra Medzinárodnej kanoistickej federácie – ICF. 
 
 Medzinárodná kanoistická federácia – ICF zahŕňa osem disciplín: rýchlostná kanoistika, 
vodný slalom, vodný zjazd, maratón, kanoe pólo, kanoe sailing, preteky dračích lodí a freestyle. 
Najvyšším orgánom ICF je kongres. K 31.08.2009 má ICF 148 členských národných 
kanoistických asociácií: 27 v Afrike, 30 v Amerike, 36 v Ázii, 45 v Európe a 10 v Austrálii 
a Oceánii. 
Vedenie ICF má nasledujúcu štruktúru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezident ICF: José Perurena López - prezident má svoju kanceláriu v Madride v Španielsku 
Pokladník ICF: Luciano Buonfiglio - pokladník má svoju kanceláriu vo Florencii v Taliansku 
Generálny sekretár ICF: Simon Toulson   – sídlo sekretariátu ICF je v Lausanne vo  
                                                                         Švajčiarsku 
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Výkonný výbor:  

José Perurena López, Španielsko - prezident  
 Istvan Vaskuti, Maďarsko   - 1.viceprezident 
 Richard Fox, Austrália   - 2.viceprezident 
 Shoken Narita, Japonsko   - 3.viceprezident 
 Luciano Buonfiglio, Taliansko  - pokladník 

Simon Toulson, Veľká Británia  - generálny sekretár 
 
Predsedníctvo ICF (Rada riaditeľov): - 30 členov 

- prezident ICF 
- 1.viceprezident ICF 

 - 2.viceprezident ICF 
 - 3.viceprezident ICF 
 - pokladník ICF  
 - generálny sekretár ICF 
 - prezident Africkej kanoistickej konfederácie 
 - prezident Panamerickej kanoistickej federácie 
 - prezident Ázijskej kanoistickej asociácie 
 - prezident Európskej kanoistickej asociácie 
 - prezident Kanoistickej asociácie Oceánie 
 - kontinentálny zástupca Oceánie 
 - kontinentálny zástupca Afriky 
 - 2 kontinentálni zástupcovia Ameriky 
 - kontinentálny zástupca Ázie 
 - 3 kontinentálni zástupcovia Európy 
 - predseda komisie rýchlostnej kanoistiky 
 - predseda slalomovej komisie 
 - predseda zjazdovej komisie 
 - predseda komisie šprintu 
 - predseda komisie maratónu 
 - predseda komisie kanoe pólo 
 - predseda freestylovej komisie  
 - predseda komisie dračích lodí 
 - predseda zdravotnej  a antidopingovej komisie 
 - predseda komisie športovcov 
 - predseda komisie kanoistika pre všetkých 
 
 
Komisie ICF: 
 - slalomová - 5 členov: Jean-Michael Prono Francúzsko - predseda 
     Thomas Schmidt  Nemecko 
     Sue Natoli   Austrália 
     Helen Reeves  Veľká Británia 
     Eric Lokken   USA 
 
 - zjazdová - 5 členov: Jens Perlwitz  Nemecko - predseda 
     Libuše Rolečková  Česko 
     Tomislav Crnković Chorvátsko 
     Francois Beauchard Francúzsko 
     Aleix Faurat   Španielsko  
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 - rýchlostnej kanoistiky  - 5 členov 
 - maratónu    - 5 členov 
 - kanoe pólo    - 5 členov 
 - kanoe sailing   - 4 členovia 
 - dračie lode    - 5 členov 
 - zdravotná a antidopingová - 5 členov 
 - športovcov    - 4 členovia 
 
 
 
Štruktúra Európskej kanoistickej asociácie – ECA. 
 
 Európska kanoistická asociácia – ECA zahŕňa osem disciplín: rýchlostná kanoistika, 
vodný slalom, vodný zjazd, maratón, kanoe pólo, preteky dračích lodí a freestyle. Najvyšším 
orgánom ECA je kongres. K 31.08.2009 má ECA 43 členských národných kanoistických 
asociácií. 
 
Prezident ECA: Albert Woods - prezident má svoju kanceláriu v Nottinghame 

  vo Veľkej Británii 
Generálny sekretár ECA: Branko Lovrić   – sídlo sekretariátu ECA je v Záhrebe v Chorvátsku 
 
Predsedníctvo ECA: - 9 členov  

Albert Woods, Veľká Británia  - prezident  
 Miroslav Haviar, Slovensko  - viceprezident 
 Mario Santos, Portugalsko  - viceprezident 
 Branko Lovrić, Chorvátsko  - generálny sekretár 

Irina Siraeva, Rusko   - člen 
Geir Kvillum, Nórsko   - člen 
Elly Müller, Holandsko   - člen 
Olaf Heukrodt, Nemecko   - člen 
Vania Gesheva, Bulharsko  - člen 

 


