
 

 

Číslo zápisnice: SDV SK 8/2021 
 

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: 27.6. 2021  

Čas začiatku zasadnutia: 19:00 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  
8. Lukáš Giertl 

 

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 
 
 
1. VV SDV SK po diskusii hlasoval o schválení širších reprezentačných družstiev. 

 

Hlasovanie: 
 
ZA: 8  
ZDRŽAL SA: 0  
PROTI: 0    
NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 
 
2. Predseda SDV SK Richard Galovič navrhol po rozsiahlej argumentácií navýšenie rozpočtu 
na organizáciu majstrovstiev sveta vo vodnom slalome, zjazde a extreme slalome 2021 
v Čunove o 50 000 eur zo zväzových prostriedkov. 
 
VV zobral na vedomie 
 
3. Predseda SDV SK Richard Galovič informoval prítomných o súčasnej situácii v rámci 
rekonštrukcie areálu vodných športov v Čunove. V kanáli bude poslednou fázou prác 
zabetónovanie poslednej konfigurácie Rapidblokov o breh a obloženie kameňmi, pričom 
k týmto prácam dôjde v týždni od 5.7. 2021, keď bude odstavená voda z dôvodu 
prebiehajúcich testov na sústave vodných diel. Následne informoval, že budú ďalšie verejné 
obstarávania na bočné plochy, rekonštrukciu bufetu, strechy na tribúne, rekonštrukciu 
závlahy a revitalizáciu trávnatých plôch a bránkového systému. Rekonštrukcia výťahu sa 
z dôvodu náročnej udržateľnosti a vysokých nákladov na údržbu konať nebude. 
Odôvodnenie bude zaslané riaditeľov Vodohospodárskej výstavby, š.p. 
 
4. Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák informoval prítomných o nutnosti predĺženia 
trvania zmluvy o dielo o ďalšie 3 mesiace, nakoľko z dôvodu pandémie nebolo možné 
objednať betonársku oceľ, čo znemožnilo riadne vykonávanie prác v zmysle harmonogramu. 
To isté sa týka aj stavebného dozoru a stráženia, ktoré bude musieť byť predĺžené a tým 
pádom sa mierne zvýšia aj celkové náklady na finalizáciu diela.  

 

VV SDV SK hlasoval o schválení rozpočtu na ME RDM v Solkane 

 

 

2. Komisie a rôzne 
 

 

Predseda SDV SK Richard Galovič informoval prítomných o stretnutie zástupcov NŚZ na 

MŠVVaŠ, ktoré sa týkalo pripravovanej novely zákona o športe a ďalších legislatívnych 

http://www.canoe.sk/


 

 

záležitostí. Oboznámil prítomných aj s výškou podpory MŠVVaŠ na organizáciu MS 2021 

v Čunove a s negatívnym stanoviskom vlády SR k dofinancovaní nákladov na toto významné 

medzinárodné športové podujatie  

 

Predseda komisie mládeže Peter Murcko oboznámil prítomných o plánovanej organizácií 

kempov pre 20 – 25 mladých talentovaných športovcov 

 

Predseda komisie neolympijských disciplín Jakub Luley oboznámil prítomných o príprave na 

ME v zjazde a šprinte a rozpočte na toto podujatie 

 

Predseda súťažnej komisie Martin Stanovský ml. uviedol, že koncepciu slovenského pohára 

žiakov predstaví na nasledujúcom výkonnom výbore. 

 

Tréner RDM Peter Cibák ml. informoval o vývoji rozpočtu RDM v súvislosti s Covid 

opatreniami 

 

Predseda komisie vrcholového športu Lukáš Giertl informoval o budúcom testovaní 

vrcholových športovcov po pretekoch svetového pohára v spolupráci s Evou Piatrikovou – 

fyziologičkou SDV SK. Časť seniorov a juniorov ho absolvovala, druha polovica ho absolvuje 

po návrate z MS juniorov. RD seniorov absolvovala dve kola svetového pohára a olympijsky 

tím je v poslednej fáze prípravy pred odchodom do dejiska OH v Tokiu. Tím odlieta do 

dejiska olympijských hier 6.7.2021 

 

VV SDV SK hlasoval o schválení rozpočtu na ME RDM v Solkane: 

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

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 

VV SDV SK po skončení rokovania hlasoval per rollam na základe klubových požiadaviek o 

nominácií na MS masters v Krakove: 

 

ŽKVŽA 

C1M Daník Ladislav 1972 

K1M Simon Alexander 1971 

 

ŠKPDK 

K1M Ľubomír Janček 1986 

 

HLASOVANIE o návrhu: 
ZA: 6 



 

 

PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 

VV SDV SK po skončení rokovania hlasoval per rollam o schválení rozpočtu na MSJ a U23 v 

Tacene 

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

 NEHLASOVAL: 1 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________________ 
 

Mgr. Richard Galovič 
 
JUDr. Matúš Štulajter, PhD. 


