
Číslo zápisnice: SDV SK 6/2021 
 

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: 2. 4. 2021  

Čas začiatku zasadnutia: 19:45 hod Čas ukončenia zasadnutia: 21.15 hod 
  

Predsedajúci: Richard Galovič Zapisovateľ: Lucia Antolová 
 
Členovia orgánu zúčastnení na zasadnutí:   

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

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:  

• - 

Ostatní: 
1. Martin Stanovský st. 
2. Peter Cibák ml. 
3. Lucia Antolová 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 5 
 
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: 
 

❏ ÁNO 

❏ NIE 
 
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 5  

 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia 
dodržaná 
 

❏ BOLA – VV BOL ZVOLANÝ OPERATÍVNE NA ZÁKLADE POŽIADAVKY 
TRÉNERSKEJ RADY 

❏ NEBOLA  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 
 
1. Zmena dejiska nominačných pretekov na ME 2021 
2. Rôzne  



 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA: 
 

❏ 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. ZMENA DEJISKA NOMINAČNÝCH PRETEKOV NA ME 2021 
 
Na základe rokovaní s dodávateľom stavby – rekonštrukcie kanála v Bratislave-Čunove – nie 
je možné spustenie pravého kanála z dôvodu možných negatívnych zásahov (priesakov) vody 
do stavby. Trénerská rada preto predložila na schválenie tri varianty dejiska konania 
nominačných pretekov na ME 2021. 
 

• Variant 1 
1 NP: 17-18.4.2021 Krakov (POL) 
2 NP: 24 - 25.4.2021 Liptovský Mikuláš 

• Variant 2 
V prípade, že organizátor v Krakove nebude môcť usporiadať preteky v dátume 17.-18. 4. 
2021 budú NP preteky pozostávať z troch po sebe idúcich dní v dátume: 
23.-24.-25.4.2021 Liptovský Mikuláš 
3 nominačné preteky , z ktorých sa budú počítať dva najlepšie. 

• Variant 3 
V prípade , že nebude možné usporiadať preteky ani Liptovskom Mikuláši, rovnaký formát 
bude preložený do Žiliny.  
23.-24.-25.4.2021 Žilina 
3 nominačné preteky , z ktorých sa budú počítať dva najlepšie. 

 
Trénerská rada výhradne trvá na tom , aby na nominačných pretekoch štartovali len ľudia, ktorí 
spĺňajú podmienky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavný dôvod je, aby sa 
eliminoval počet ľudí na hromadnom podujatí , kde budú štartovať OH lode a potencionálni 
účastníci OH Tokio 2020 a tak zamedziť v čo najväčšej miere prípadným rizikám nákazy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.canoe.sk/


KOMPLETNÉ ZNENIE STANOVISKA TRÉNERSKEJ RADY 
 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
ZDRŽAL SA: 1 
PROTI: 0 
NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 
 
Detailné informácie o pretekoch v Krakove budú zverejnené v najskoršom možnom termíne 
po diskusii s organizátorom. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 

2. RÔZNE 
 

Predseda súťažnej komisie predložil na schválenie smernice o pretekaní a smernice pre 
rozhodcov na sezónu 2021 pripomienkované na poslednom VV. Po zapracovaní ad hoc 
pripomienok počas konania VV členovia VV hlasovali. 
 

• SMERNICE O PRETEKANÍ 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
ZDRŽAL SA: 1 
PROTI: 0 
NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 
 

• SMERNICE PRE ROZHODCOV 
HLASOVANIE 
ZA: 8 
ZDRŽAL SA: 0 
PROTI: 0 
NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 
 

ÚLOHA: predseda súťažnej komisie spracuje pripomienky k súťažnému modulu IS 
kanoistika a v spolupráci so sekretariátom bude pracovať na vývoji modulu k jeho plnej 
funkčnosti 
ZODPOVEDNÝ: Martin Stanovský ml. + sekretariát 
TERMÍN: do konca apríla 2021 

 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 
GS informovala o dodaní závesného bránkového systému do Čunova 12. apríla 2021. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 
Termín ďalšieho rokovania výkonného výboru SDV SK bude stanovený operatívne. 
 

 
 

POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou 

pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného 

orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia. 

 

https://canoe.sk/public/site/files/source/divoke-vody/dokumenty/nomina%C4%8Dn%C3%A9%20krit%C3%A9ri%C3%A1%20s%C3%BAbory/NK%202021/Zmena%20dejiska%20NP%20na%20ME%20Ivrea.pdf
https://canoe.sk/public/site/files/source/divoke-vody/dokumenty/smernice%20dokumenty%20sutazna%20komisia/2021%20SMERNICE%20O%20PRETEKANI.pdf
https://canoe.sk/public/site/files/source/divoke-vody/dokumenty/smernice%20dokumenty%20sutazna%20komisia/2021%20SMERNICE%20PRE%20ROZHODCOV.pdf


Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov 

stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou 

pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe. 

 

Zapisovateľ:       Predsedajúci: 

 

LUCIA ANTOLOVÁ     RICHARD GALOVIČ 

..............................     ..............................  

meno a priezvisko     meno a priezvisko 

podpis       podpis 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:1) 

Vzhľadom na výnimočný stav bude prezenčná listina zasadnutia výkonného výboru 6/2021 

sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky podpísaná dodatočne, až situácia umožní osobné 

stretnutie účastníkov. Prezencia bola zaznamenaná elektronicky počas videokonferencie. 
 

 
1) Do prezenčnej listiny sa zapíšu a podpíšu okrem členov príslušného orgánu aj všetky ďalšie osoby zúčastnené na zasadnutí 

orgánu alebo na prerokovaní niektorého z bodov programu. 


