
 

 

Číslo zápisnice: SDV SK 9/2021 
 

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: 22.7. 2021  

Čas začiatku zasadnutia: 20:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 21.30 hod 
  

Predsedajúci: Richard Galovič Zapisovateľ: Matúš Štulajter 
 
Členovia orgánu zúčastnení na zasadnutí:  

1. Richard Galovič  
2. Richard Grigar  
3. Peter Murcko 
4. Peter Šoška  
5. Martin Stanovský ml. 
6. Jakub Luley  
7. Alexander Slafkovský  

 

Ostatní: 
1. Martin Stanovský st. 
2. Peter Cibák ml. 
3. Matúš Štulajter 
4. Ivan Cibák 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 5 
 
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 a Rôzne  



 

 

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4) 
 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 1-2 

❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 1-2  
❏ 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 
 
 

VV SDV SK po diskusii hlasoval o schválení úpravy rozpočtu SDV SK na svetové poháre 
v Pau a Seu d´Urgell. Realizačný tým ( doktor, fyzioterapeut, maser, vedúci výpravy) budú 
financovaní z rozpočtu zväzu. Športovci a tréneri cez prostriedkov Top teamu a rezortných 
športových stredísk. V prípade dofinancovania MS štátom, je možnosť uvoľnenia 
prostriedkov a spätného financovania spomínaných SP. 
 
 
Hlasovanie: 
 
ZA: 6  
ZDRŽAL SA: 0  
PROTI: 0    
 
NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 

 

 

2. Komisie a rôzne 
 

 

VV SDV SK hlasoval o schválení termíne konania MSR + ECA Cupu 9.10. 2021 

a nominačných pretekoch na MS 2021 v Čunove v crosse a šprinte na 14.9. 2021 

 
HLASOVANIE o návrhu: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA:  

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 

3. Predseda komisie neolympijských disciplín Jakub Luley predložil na schválenie zloženie 

tímu a rozpočet na akciu ME v zjazde a šprinte v Španielsku. Informoval zúčastnených o 

ponuke Českého tímu pridružiť našich dvoch pretekárov k ich tímu, ktorú sme využili. 

Richard Galovič požiadal o vysvetlenie, prečo sa Hochschornerovci a Skákala s 

Gewisslerom nezúčastnia pretekov hoci bol na ich účasť alokovaný rozpočet. J. Luley 

informoval, že spomínaní pretekári sa rozhodli v súčasnej dobe zostať na Slovensku a 

http://www.canoe.sk/


 

 

pripravovať sa na v domácom prostredí a na novej trati na blížiace sa MS. Následne sa 

pristúpilo k hlasovaniu. 

HLASOVANIE o návrhu: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA:  

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 4. Predseda komisie neolympijských disciplín Jakub Luley na základe ušetrených 

prostriedkov na akcii ME v zjazde a šprinte v Španielsku a nulovej položke na akciu ME 

juniorov a U23 v zjazde a šprinte v Slovinsku požiadal VV o zmenu rozpočtu a presun časti 

nepoužitých prostriedkov na pokrytie základných výdavkov na ME juniorov a U23, ako je 

doprava pretekárov, štartovné a náklady súvisiace s vedúcim výpravy a pomocným 

trénerom. Táto požiadavka bola daná do kontextu aktuálnych možností rozpočtu, kde 

chýbajú prostriedky na plné zabezpečenie reprezentácie v slalome na posledných dvoch 

svetových pohároch. Keďže pretekári, na ktorých účasť na ME v zjazde a šprinte v 

Španielsku boli prostriedky v rozpočte alokované, sa týchto pretekov nezúčastnia, tak boli 

tieto prostriedky presunuté na čiastočné krytie posledných dvoch svetových pohárov v 

slalome. Na základe týchto skutočností bola žiadosť zamietnutá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________________ 
 

Mgr. Richard Galovič 
 
JUDr. Matúš Štulajter, PhD. 


