
Číslo zápisnice: SDV SK 4/2021 
 

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: 17.3. 2021,   

Čas začiatku zasadnutia: 19:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 23.30 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 

 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

1. Róbert Orokocký 
 
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. Rozpočet 



3. Komisie 

4. 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 
 
 
VV zobral na vedomie 
 
Predseda SDV SK Richard Galovič oboznámil členov SDV SK o aktuálnej situácii v rámci 
rekonštrukcie kanálov v Čunove a Liptovskom Mikuláši. V Čunove víťazný uchádzač 
spoločnosť Swietelsky Slovakia, s.r.o. finalizuje búracie práce a budúci týždeň plánuje so 
začatím betonáže dna. Zároveň postupne z Veľkej Británie prichádzajú jednotlivé diely od 
spoločnosti Rapidblocs, ltd., konkrétne koľajnice (unistruty) a umelé prekážky. Kanál navštívil 
aj autor projektu Scott Shipley, ktorý absolvoval dve pracovné stretnutia za účelom koordinácie 
jednotlivých prác. 
V Liptovskom Mikuláši pokračujú stavebné práce podľa harmonogramu, ktorý bol prílohou 
Dodatku k Zmluve o dielo. 
 
VV zobral na vedomie 
 
2. Rozpočet 
 
Rozpočet:  
Členovia SDV SK diskutovali k návrhu zmeny rozpočtu na nominačné preteky v Čunove na 
základe požiadaviek organizátora pretekov ŠKPBA, ktorý bol následne upravený. 
 
 
3. Komisie 
 
Vzhľadom na to, že subkomisia rozhodcov nepripravila zoznam delegovaných rozhodcov na 
nominačné preteky VV rozhodol o krízovom riešení zabezpečenia rozhodcov: 
1. Predseda Súťažnej komisie osloví všetkých rozhodcov s vyjadrením záväzného záujmu o 
rozhodovanie na jednotlivých pretekov do 25.03. 
2. Každý člen VV potvrdí záujem rozhodcov zo svojho regiónu. 
3. Predseda Súťažnej komisie pripraví zoznam záujemcov na jednotlivé preteky z ktorého 
subkomisia rozhodcov pripraví nomináciu rozhodcov na jednotlivé podujatia do 28.03. 
4. Predseda Súťažnej komisie sfinalizuje menný zoznam všetkých účastníkov podujatia na 
udelenie výnimky pre organizáciu športového podujatia.  
 
 
Členovia VV diskutovali o kooptácií respektíve voľbe nového člena výkonného výboru 
a predsedu komisie vrcholového športu, keďže predseda Komisie vrcholového športu Róbert 
Orokocký sa 12. marca 2021 písomne vzdal funkcie. 

http://www.canoe.sk/


 
 
Hlasovanie: 

ZA Kooptáciu: 6  

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI kooptácii: 1  

 

Návrh bol schválený 

 

 

Následne na základe návrhu predsedu SDV SK Richarda Galoviča hlasovali členovia VV SDV 

SK o kooptácii Lukáša Giertla na pozíciu predsedu komisie vrcholového športu: 

 
Hlasovanie: 

ZA: 6  

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI:  

 

Návrh bol schválený 

 
 

4. Rôzne 
 
Z dôvodu absencie kompletnej verzie rozpočtu a nemožnosti prítomnosti niektorých členov 
VV SDV na plánovanom rokovaní valného zhromaždenia SDV SK, sa jeho termín presúva 
predbežne na 10.4. 2021 
 
 
 

Termín ďalšieho rokovania Výkonného výboru SDV-SK bol stanovený na 26. 3. 2021 
prostredníctvom videokonferencie. 
 

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


