
Číslo zápisnice: SDV SK 1/2021 
 

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: Videokonferencia 
 
Deň konania zasadnutia: 27.1. 2021  

Čas začiatku zasadnutia: 19:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 23.15 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. Jakub Luley 
7. Alexander Slafkovský 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:  

1. Peter Murcko 

Ostatní: 
1. Lukáš Giertl 
2. Martin Stanovský st. 
3. Peter Cibák ml. 
4. Matúš Štulajter 
5. Lucia Antolová 

 

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. Kontrola úloh  



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 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. Kontrola úloh 
 
1. Na úvod prebehla diskusia členov VV SDV SK o rozpočte sekcie na rok 2021, ktorý bude 

vyprecizovaný na nasledujúcom zasadnutí VV. Pri tvorbe rozpočtu sa bude vychádzať 
z dát z roku 2020.  

VV zobral na vedomie 
 
2. Predseda SDV SK Richard Galovič zreprodukoval obsah a výstupy z online rokovania so 

zástupcami ICF týkajúceho sa organizácie majstrovstiev sveta 2021 v Čunove. Ozrejmil 
prítomným samotný koncept organizácie MS 2021, ktorý u ICF vyvolal veľmi pozitívne 
reakcie. Základným konceptom organizácie MS 2021 je koncentrácia všetkých účastníkov 
podujatia v komplexe X-Bionic Sphere v Šamoríne – Čilistove, s kompletnou 
starostlivosťou (strava, regenerácia, kultúrny program, testovanie), pričom doprava do 
Areálu Divoká voda v Čunove bude zabezpečená loďou. Rozpočet podujatia bude 
vyšpecifikovaný po špecifikácii jednotlivých vstupov a výstupov. 

VV zobral na vedomie 
 
3. Projektový manažér SDV SK Matúš Štulajter zreprodukoval proces verejného 

obstarávania a výber víťazného uchádzača spoločnosť Swietelsky Slovakia spol. s r.o. Po 
uplynutí príslušných lehôt a dodaní príslušných dokladov bude s víťazným uchádzačom 
podpísaná zmluva o dielo a prevzaté stavenisko zodpovednými osobami všetkých 
zúčastnených strán. Predseda SDV SK Richard Galovič následne objasnil proces 
a požiadavky pre príchod Scotta Shipleyho na Slovensko a jeho úlohy v rámci finalizácie 
projektu. 

 
VV zobral na vedomie 
 
2. Komisie 
 
1. Predseda komisie vrcholového športu Róbert Orokocký predstavil nominačné kritériá pre 

zaradenie do RD SR seniorov v slalome na rok 2021. Následne k návrhu prebehla 
diskusia, pričom niektoré úpravy navrhol predseda komisie športovcov Alexander 
Slafkovský. Jednotlivé pripomienky budú v dokumente zapracované a následne bude 
zverejnený na webe.  

VV zobral na vedomie 
 
2. Predseda komisie vrcholového športu Róbert Orokocký predstavil koncepčný návrh 

extrémneho slalomu, pričom Richard Galovič navrhol dopracovať koncept pre mládežnícke 
kategórie, ktorý sa následne sfinalizuje na nasledujúcom zasadnutí VV SDV SK. 

VV zobral na vedomie 

http://www.canoe.sk/


 
3. Členovia VV SDV SD diskutovali o hlavnom metodikovi SDV SK, pričom športový riaditeľ 

Lukáš Giertl prichystá všetky potrebné podklady na nasledujúce zasadnutie k finalizácii 
podpisu zmluvy s odborníkom na dobu určitú (do konca sezóny 2021) s dôrazom na 
optimalizáciu športovej prípravy vrcholových športovcov a elitných mládežníkov v projekte 
Strediska vrcholového športu mládeže. 

 
VV zobral na vedomie 
 
4. Kalendár podujatí na rok 2021 predstavil predseda súťažnej komisie Martin Stanovský ml., 

následne o ňom prebehla diskusia a členovia VV SDV o ňom hlasovali, pričom detaily, 
budú vyšpecifikované v smernici o pretekaní. 

 
Hlasovanie: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 
5. Predseda komisie neolympijských športov Jakub Luley odprezentoval nominačné kritériá 

pre zjazd a šprint. Následne o ňom členovia VV SDV SK hlasovali: 
 
Hlasovanie: 

ZA: 5 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 

3. Rôzne 

 

1. Členova SDV SK hlasovali za schválenie Niny Csonkovej za technického delegáta 

ECA pre freestyle: 

 

Hlasovanie: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 

2. Generálna sekretárka SDV SK Lucia Antolová akcentovala povinnosť zaplatenia 
členského poplatku pre členov SDV SK do marca 2021. 

 
VV zobral na vedomie 
 

3. Generálna sekretárka SDV SK Lucia Antolová uviedla, že do 15 apríla 2021 je potrebné 
nahlásiť návrhy staviteľov tratí na pretekoch ECA 

- majstrovstvá Európy, 6. – 9- máj 2021, Ivrea, ITA 



- majstrovstvá Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov, 19. – 22. august 2021 
(Solkan, SLO) 

VV zobral na vedomie 
 

4. Generálna sekretárka SDV SK Lucia Antolová informovala o pravdepodobnom 
posunutí Kongresu ECA, ktorý sa mal konať v Bratislave v termíne marec 2021. 
Vzhľadom na pandemickú situáciu vo svete ECA zvažuje jeho presun o niekoľko 
mesiacov.  

VV zobral na vedomie 
 

5. Generálna sekretárka SDV SK informovala Lucia Antolová informovala o návrhoch 
slalomovej komisie ICF na zmeny v pravidlách. Paragrafové znenie jednotlivých 
návrhov: 
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2022_canoe_slalom_rule_change_propos
als.pdf 

VV zobral na vedomie 
 

6. Generálna sekretárka SDV SK Lucia Antolová informovala o otvorenom procese 
BIDovanie podujatí ECA pre rok 2024. Vzhľadom na to, že na rok 2024 je v Liptovskom 
Mikuláši plánovaná organizácia Majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov, 
VV odporučil neBIDovať usporiadanie iného podujatie do Čunova. 

VV zobral na vedomie 
 

7. Na základe mailu od SOŠV bude potrebné aktualizovať stanovy Slovenskej kanoistiky 
v súvislosti s úpravou antidopingovej regulácie zo strany MŠVVaŠ. Potrebné úkony 
budú odprezentované na prezídiu Slovenskej kanoistiky. 

VV zobral na vedomie 
 
 

Termín ďalšieho rokovania Výkonného výboru SDV-SK bol stanovený na 9.2. 2021 

prostredníctvom videokonferencie. 

 

_____________________      ______________________ 
 
   Mgr. Richard Galovič                JUDr. Matúš Štulajter, PhD. 

https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2022_canoe_slalom_rule_change_proposals.pdf
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2022_canoe_slalom_rule_change_proposals.pdf

