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 vce Číslo zápisnice: SDV SK 6/2017 
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: Liptovský Mikuláš 

Deň konania zasadnutia: 14. máj 2017 

Čas začiatku zasadnutia: 17.30 h   Čas ukončenia zasadnutia: 21.00 h 
 

Predsedajúci: Richard Galovič  Zapisovateľ: Lucia Antolová 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2) 
1. Igor Ižo 
2. Peter Murcko 
3. Richard Grigar 
4. Peter Šoška 
5. Róbert Orokocký 
6. Richard Galovič 
7. Alexander Slafkovský ml. 

 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

1. Peter Slašťan 
 
Hostia: 

1. Ivan Cibák 
2. Lucia Antolová 
3. Lukáš Giertl 
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. Reprezentačné družstvá 
                                                
1) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.  
2) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe. 
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe. 
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2. Rôzne  
 

 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4) 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. - 
❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 1 
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované5 elektronicky na sekretariáte 

sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky a ich schválená výsledná podoba 
zverejnená na webovej stránke www.canoeslalom.sk  

 
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA: 
 
SCHVAĽOVANIE PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
Navrhovaný program zasadnutia: 

1. Reprezentačné družstvá 
2. Rôzne  

 
Navrhované zmeny v programe: 
- 
 
Vyjadrenia zúčastnených osôb: 
-  
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
1. REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ 

 
Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie výsledné bodovanie 
nominácie do RD 2017. 
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie akcie: 

                                                
4) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
5) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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• ICF rankingové preteky Seo a Pau – nominácia + rozpočet 
- Viktória Orokocká sa nemôže zúčastniť pre študijné povinnosti, VV hlasoval o 
nahradení Luciou Murzovou 
 

Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
• sústredenie pred ME Tacen (16. – 20. 5. 2017) z rozpočtu RD  

pretekári: Škáchová, Glejteková, Halčin 
tréneri: Ontko, Šajbidor 
Pretekárke Macekovej schválil výkonný výbor akciu v rámci jej rozpočtu Top Team. 

 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
• ME Tacen – nominácia + rozpočet  
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
- realizačný tím rozšíriť o trénerov Martikán, Hochschorner – odmena 50,- eur 

/osoba/1 deň 
- vedúci akcie: Richard Galovič 
 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda komisie vrchovolého športu predložil na rokovanie podklady na zmluvy pre 
trénerov TSM a SVŠ. 
Všetci tréneri, čo trénovali športovcov aj pred podpisom zmluvy (okrem Potočná, 
Gajarský; 1. 5. 2017) budú mať financie vyplatené od januára 2017.  
Termín uzatvorenia zmlúv: 31. 5. 2017 
VV zobral na vedomie 
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2. RÔZNE 
 
VV prerokoval otázku organizácie MS 2021 v Čunove v súvislosti s usporiadaním 
zjazdových a šprintových disciplín. 
VV poveruje prezidenta zaslaním listu Medzinárodnej kanoistickej federácii (ICF) a 
oznáméním  ICF, že Slovenská kanoistika má popri slalomových disciplínach záujem o 
organizáciu šprintových disciplín v zmysle kandidatúry, avšak po preverení všetkých 
možností má problém s usporiadaním zjazdu. Preto žiada o oddelenie zjadzu od šprintu. 
V prípade, že ICF nebude súhlasiť, Slovenská kanoistika sa vzdáva zjazdu.  
 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda sekcie informoval o zasadnutí Prezídia Slovenskej kanoistiky. Zástupcom 
sekcie divokých vôd sa podarilo vyrokovať otvorenie Stanov Slovenskej kanoistiky nielen 
v súvislosti s ekonomickými nastaveniami delenia príspevku uznanému športu. 
 
VV prerokoval zloženie pracovnej skupiny na úpravu stanov a navrhuje zloženie: 
Richard Galovič, Richard Grigar, Igor Ižo, Peter Šoška 
 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda sekcie informoval o rokovaniach s partnerom o reprezentačnom oblečení. 
VV schválil nákup reprezentačného oblečenia v sume 20 000 eur. 
 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda komisie infomoval o rokovaniach s telekomunikačným partnerom Orange a 
pridelení telefónnych aparátov a paušálov pre nových členov výkonného výboru. 
VV zobral na vedomie. 
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Predseda Súťažnej komisie infomoval o zmene hlavných rozhodcov na troch pretekoch 
v rámci kalendára sekcie pre rok 2017.  
- Preteky č. 10 – 3. a 4. SLP žiakov v slalome, SLP žiakov šprintem verejné preteky – 
Ján PIaček 
- Preteky č. 12 – Young Danubia Cup – Ján Maco 
- Preteky č. 17 - 7. a 8. SLP žiakov v slalome, SLP žiakov v zjazde, verejné preteky – 
Kata PIačková. 
 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda Súťažnej komisie informoval o stave výroby rozhodcovských búd do Čunova - 
odhlasovaný variant búd č. 1 bude nacenený v priebehu budúceho týždňa. 
VV zobral na vedomie. 
 
Zástupca športovcov pripomenul podpis štatútu reprezentanta pre všetkých 
nominovaných športovcov. 
Predseda sekcie informoval, že menovacie dekréty spolu so štatútmi reprezentantov 
budú odovzdané a podpísamé na európskom šampionáte v Tacene. 
VV zobral na vedomie. 
 
Predseda Komisie klubov informoval o pripravovanom školení trénerov (najnižšia trieda) 
na jeseň (október-november) 2017. 
VV zobral na vedomie 
 
Predseda Komisie klubov informoval o termíne trénerského seminára (14. október), 
komisia pripravuje témy seminára.  
VV zobral na vedomie 

 
Šéf výberovej komisie infomoval o 2. kole výberového konania na trénerské pozície v 
rámci sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky. 
Chýbajúci tréneri TSM Bratislava a SVŠ Bratislava boli vybraní na základe doplnenia 
trénerských licencií pôvodných kandidátov  
TSM Bratislava – Martin Janata 
SVŠ Bratislava – Patrik Gajarský 
 
VV prerokoval výsledky výberového konania a schválil projekty TSM Liptovský Mikuláš, 
TSM Bratislava, TSM Žilina, TSM Košice. 
 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
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ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
 
Výberová komisia odporučila Výkonnému výboru nepodporiť a neobsadiť trénerské 
pozície v regióne TSM Zvolen a TSM Dolný Kubín, z dôvodu nejasného a 
nepresvedčivého zámeru projektu TSM v danom regióne. 
VV zobral na vedomie 
 
VV rozhodol aj napriek negatívnému odporúčaniu komisie pre výberové konania pri 
obsadeni trénerských pozícií a koncepcie zabezpečenia športovej prípravy v TSM Dolný 
Kubín a Zvolen o predĺžení plnej podpory v týchto strediskách do konca sútažnej sezóny 
(10/2017). VV bude situáciu riešiť komplexne v súčinnosti s doladením modelu útvarov 
talentovanej mládeže, ktorý bude plošne aplikovaný od 11/2017. 
HLASOVANIE 
ZA: 4 
PROTI: 2 
ZDRŽAL SA: 1 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
 
Predseda sekcie informoval o potrebe vytvorenia konceptu podpory mládeže 
v regiónoch, ktoré nespĺňajú kritéria zriadenia Tréningových stredísk mládeže 
VV zobral na vedomie 
 
Predbežný termín zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 7/2017: 10. 
6. 2017 

 
 
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: 
 
LUCIA ANTOLOVÁ     RICHARD GALOVIČ 
..............................     ..............................  
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meno a priezvisko     meno a priezvisko 
podpis       podpis 
 

 
 
PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:6) 
 

Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 6/2017 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. 


