
Číslo zápisnice: SDV SK 10/2021 
 

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: Areál vodného slalomu Liptovský Mikuláš 
 
Deň konania zasadnutia: 9.8. 2021  

Čas začiatku zasadnutia: 8:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 10.00 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. Alexander Slafkovský 
7. 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 
 
Predseda SDV SK Richard Galovič oboznámil členov VV SDV SK o požiadavkách 

dodávateľa stavby v rámci rekonštrukcie areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši. 

Jedná sa o požiadavku zaplatenia zálohy vo výške 70 % v rámci strojnej časti a žiadosť 

o navýšenie celkovej ceny diela z dôvodu enormného nárastu cien stavebných materiálov. 

SDV SK bude v rámci týchto požiadaviek postupovať v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a rozpočtom schváleným MF SR na tieto investičné akcie. 

 

Predseda SDV SK Richard Galovič informoval prítomných členov VV SDV SK o priebehu 
finálnej fázy rekonštrukcii, o procesoch verejného obstarávania a o rekonštrukcii bufetu na 
dátové centrum, nových elektro rozvodov a bránkového systému. V súčasnosti prebieha aj 
revitalizácia a nové zatrávnenie objektu a boli ukončené všetky stavebné práce 
spoločnosťou Swietelsky.  
 
Predseda SDV SK Richard Galovič informoval prítomných členov VV SDV SK o problémoch 
s dofinancovaní organizácie Majstrovstiev sveta 2021 v Čunove, pričom uviedol, že ak sa 
nepodarí získať potrebné financie či už z verejných alebo súkromných zdrojov, bude SDV 
SK nútená podujatie zrušiť. 
 
  
 
NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 

 

 

2. Komisie a rôzne 

 

Predseda SDV SK Richard Galovič a prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák zhodnotili 

účinkovanie našich športovcov na letných olympijských hrách v Tokiu po jednotlivých 

kategóriách s konštatovaním, že vodný slalom a celkovo kanoistika urobili veľmi dobré 

výsledky a dôstojne reprezentovali Slovenskú republiku na tomto najvýznamnejšom 

športovom podujatí. 

 

VV schválil rozpis a formát pretekov: 

- M-SR v slalome  

- NP pretekov v Extreme slalome a šprinte 

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

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

http://www.canoe.sk/


❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 

VV schválil preloženie 1. a 2. kola Slovenského pohára žiakov zo Zvolena do Dolného 
Kubína, v novom termíne 21.- 22.8. 

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

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________________ 

 
Mgr. Richard Galovič 

 
JUDr. Matúš Štulajter, PhD. 


