
Číslo zápisnice: SDV SK 5/2021 
 

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:  
26. 3. 2021 a 30. 3. 2021  

Čas začiatku zasadnutia: 18:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 21.00 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. Matúš Štulajter 
4. 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 

❏ NEBOLA  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 
 



1. Finalizácia čerpania PUŠ 2020 
2. Príprava VZ – rozpočet, správy komisií 
3. Komisie 
4. Rôzne  
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA: 
 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 1,2, 3, 4 

❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 1,2, 3, 4  
❏ 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. FINALIZÁCIA ČERPANIA PUŠ 2020 
 

Sekretariát v súčinnosti s predsedom ekonomickej komisie informoval o stave čerpania 
príspevku uznanému športu (PUŠ) pre rok 2020. Finálny termín na dočerpanie finančných 
prostriedkov je 31. marec 2021, pričom kompletné vyúčtovanie je potrebné zaslať sekcii športu 
na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu do 15. apríla 2021. 
 

• Stav čerpanie Top Teamu bude uzatvorený, hneď ako sa poslední športovci 
s nedočerpanými financiami vrátia z plánovaných VT a ich tréneri odovzdajú 
kompletné vyúčtovanie.  
TERMÍN: 31. 3. 2021 
ZODPOVEDNÍ: tréneri TT a sekretariát 

 

• VV prerokoval dočerpanie prostriedkov na kapitálové výdavky nákupom závesného 
bránkového systému prostredníctvom francúzskej spoločnosti ASMO, ktorá dodala aj 
súťažné tyčky na brány 

 
HLASOVANIE 

ZA: 8  

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 
 

ÚLOHA: zabezpečiť technickú špecifikáciu systému a korektnú fakturáciu 
ZODPOVEDNÍ: Hochschorner Peter st, a sekretariát 
TERMÍN: 31. 3. 2021 

 

• Čerpanie zvyšných kapitol PUŠ bude rovnako sfinalizované po návrate posledných 
skupín SVŠ z VT. Následne sekretariát zaúčtuje výdavky do 3/2021 na dočerpanie 
celkovej čiastky PUŠ. 
ÚLOHA: dosledovať čerpanie PUŠ smerom k deadline MINEDU 
ZODPOVEDNÍ: sekretariát + vyúčtovatelia 
TERMÍN: 31. 3. 2021 
 
 

 
 

 

http://www.canoe.sk/


2. PRÍPRAVA VZ – ROZPOČET, SPRÁVY KOMISIÍ 
 

• Predseda ekonomickej komisie predložil návrh vyrovnaného rozpočtu s prioritizáciou 
jednotlivých položiek podľa reálneho vývoja stavu finančných prostriedkov v sezóne 
2021. 
HLASOVANIE 
ZA: 8  
ZDRŽAL SA: 0 
PROTI: 0 
NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 
 
Rozpočet bude pred rokovaním VZ zverejnený na webe Slovenskej kanoistiky  

 

• VV sa uzniesol, že jednotliví členovia čím skôr zašlú správy o činnosti svojich komisií, 
ktoré budú rovnako zverejnené pred rokovaním VZ na webe Slovenskej kanoistiky 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 

3. KOMISIE 
 

• Projektový manažér informoval o záveroch z kontrolného dňa počas rekomštruckcie  
kanála v Čunove. Stavba ide v súlade s časovým harmonogramom, spoločnosť 
Swietelsky Slovakia, s.r.o. začala s betonážou a zapustením koľajníc (unistruty), 
v najbližších týždňoch by mala prísť aj posledná várka umelých prekážok Rapidblocks. 
Kanál navštívil zástupca Scota Shipleyho – Arthur Riley Adams III., aby dohliadol na 
betonáž.  
Predseda sekcie bude po rokovaní zo zástupcami stavebnej firmy a Vodohospodárskej 
výstavby informovať o termíne spustenia pravého kanála. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 

• Predseda komisie vrcholového športu opätovne predložil na schválenie nominačné 
kritériá novej olympijskej disciplíny Canoe Slalom Extreme,  

 
 Nominačné kritériá CSLX do RD 2021 

 
HLASOVANIE 
ZA: 8 
ZDRŽAL SA: 0 
PROTI: 0 
NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 
 

• Predseda komisie vrcholového športu predložil v súlade s metodikou sekcie športu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zoznam pretekárov, zaradených do 
rezortných stredísk vrcholového športu a SVŠm, ktorí sa budú môcť zúčastniť na NP 
Čunovo.  
Členovia VV pripomienkovali návrh v kontexte umožnenia prípravy mládežníkov na 
vrcholné medzinárodné podujatia 2021, keďže aktuálne protipandemické opatrenia 
neumožňujú ich trénovanie. 
ÚLOHA: regionálne skompletizovať zoznam pretekárov, ktorí môžu bojovať 
o účasť v RDJ a RDU23, následne  požiadať UVZ SR o výnimku na športovú 
prípravu a na základe toho sfinalizovať zoznam účastníkov NP Čunovo na ME 
Ivrea 
TERMÍN: 1. 4. 2021 (zoznam), 8. 4. 2021 (výnimka UVZ a účastníci NP) 
ZODPOVEDNÍ: Lukáš Giertl, Peter Cibák ml., členovia VV za svoj región, 
predseda sekcie 

 

https://canoe.sk/sk/divoka-voda/sekcia-dv/sekcia-dv-zapisnice-a-dokumenty
https://canoe.sk/sk/divoka-voda/sekcia-dv/sekcia-dv-zapisnice-a-dokumenty
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/NP%20Canoe%20Slalom%20Extreme-5.pdf


• Predseda súťažnej komisie predložil na schválenie zoznam HR a ZHR na sezónu 2021 
 

 Delegácia HR a ZHR 2021 

 
HLASOVANIE 
ZA: 8 
ZDRŽAL SA: 0 
PROTI: 0 
NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 
 

• Predseda súťažnej komisie predložil na schválenie nomináciu rozhodcov na NP 
Čunovo. 
 

 Nominácia rozhodcov na NP (apríl 2021)  
 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
ZDRŽAL SA: 0 
PROTI: 1 
NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 

 

• Predseda súťažnej komisie predložil na schválenie smernice o pretekaní a smernice 
o rozhodovaní pre sezónu 202, členovia VV smernice pripomienkovali 

 
ÚLOHA: predseda komisie pripomienky zapracuje a predloží kompletné 
upravené smernice na schválenie 
ZODPOVEDNÝ: Martin Stanovský ml. 
TERMÍN: 2 dni pred stanovením termínu najbližšieho VV 
 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 

 

• Predsedníčka subkomisie rozhodcov súťažnej komisie informovala o abdikácii na svoju 
pozíciu a zároveň zaslala rebríček aktivity rozhodcov 2020. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 

 

4. RÔZNE 

• VV poveril projektového manažéra zabezpečením plnej verzie ZOOM pre potreby 
rokovaní sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky. 
TERMÍN: bezodkladne 
 

• Predseda komisie mládeže informoval o sfinalizovaní výroby 19 lodí pre mládežníkov 
v kluboch, 31. 3. 2021 zabezpečí presun lodí z farbiky Galasport (ČR) na Slovensko 
a následne ich distribúciu do jednotlivých klubov sekcie divokých vôd Slovenskej 
kanoistiky. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 

• Predseda komisie klubov informoval o doručení a naskladnení zakúpených tyčiek na 
bránky zabezpečených prostredníctvom kapitálových výdavkov. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 

• VV informovala o finálnej nominácii ICF na jednotlivé medzinárodné preteky 2021 (SP, 
MS, MSJ): 

https://canoe.sk/public/site/files/source/divoke-vody/dokumenty/delegovanie/2021/Nomin%C3%A1cie%20rozhodcov%20na%20HR%20a%20ZHR%202021%2030-03-2021.pdf
https://canoe.sk/public/site/files/source/divoke-vody/dokumenty/delegovanie/2021/2021%20Delegovanie%20rozhodcov%20NP%20-%20apr%C3%ADl%202021%20-%20v%C3%BDsledn%C3%A1%20nomin%C3%A1cia%20Subkomisie%2030-03-2021.pdf
https://canoe.sk/public/site/files/source/divoke-vody/dokumenty/delegovanie/Preh%C4%BEad%20aktivity%20rozhodcov%20v%20roku%202020.pdf


SP 2 Markkleeberg - Michal Macúš (Gate Judge) 
MSJ+U23 Tacen - Ján Maco (Equipment Controler) 
MS Bratislava-Čunovo - Michal Macúš, Katariía Macúšová + TBD 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 

• GS informovala o stanovení termínu na videoprezentáciu s firmou Stengl ohľadom 
tréningovej aplikácie training2me na pondelok 19. 4. 2021 o 10.00. 
Aplikácia je nový nástroj na komplexné plánovanie a vyhodnocovanie tréningového 
procesu a zabezpečenie vzdelávania a rozvoja športovcov a športových odborníkov. 
Ide o webový portál, ktorý je určený pre trénerov, športovcov a metodikov športových 
zväzov, federácií a klubov. Systém dokáže fungovať ako nadstavba zdrojového 
informačného systému športovej organizácie sport2me, alebo je možné ho integrovať 
na akýkoľvek iný systém, ktorý využíva športová organizácia pre správu zdrojových 
údajov o svojich členoch. 
ÚČASTNÍCI: Richard Galovič, Lukáš Giertl, Peter Cibák ml. 
 

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. 

 

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 5/2021 

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

stretnutie účastníkov. Prezencia bola zaznamenaná elektronicky počas videokonferenc 
 

 
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. 


