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Číslo zápisnice: SDV SK 07/2019 
 

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:  Bratislava 

Deň konania zasadnutia: 9. júla 2019 

Čas začiatku zasadnutia: 10.00 h   Čas ukončenia zasadnutia: 15:00 h 

 

Predsedajúci: Richard Galovič  Zapisovateľ: Alexander Slafkovský 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2) 

1. Richard Galovič 
2. Richard Grigar 
3. Róbert Orokocký 
4. Peter Šoška 
5. Alexander Slafkovský ml. 

 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

1. Peter Murcko 

2. Jakub Lulej 

3. Martin Stanovský ml. 

 
Hostia: 

1. Lukáš Giertl 
2. 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. Informácia o stave financií 
3. Reprezentačné družstvá 

                                                 
1) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.  
2) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe. 
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe. 
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4. Komisie 
5. Rôzne  

 
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4) 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č.  4, . 

❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č.  4, . 

❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované5 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: 
 
SCHVAĽOVANIE PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
Navrhovaný program zasadnutia: 

1. Kontrola úloh 
2. Informácia o stave financií 
3. Reprezentačné družstvá 
4. Komisie 
5. Rôzne  

 
Navrhované zmeny v programe: 
-  

Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 

ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

 

1. KONTROLA ÚLOH  
 

 

2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ 
 

Predseda ekonomickej komisie informoval o vývoji rozpočtu na rok 2019 a komplexnom 

zabezpečení finančných zdrojov pre naplnenie rozpočtu v zmysle priorít určených VZ 2019. 

VV ZOBRAL NA VEDOMIE 

 

3. REPREZENATČNÉ DRUŽSTVÁ 
 

Na 2. kole SP Londýn bol športový riaditeľ Lukáš Giertl informovaný o neúčasti E. 

Mintálovej, E. Luknárovej, M. Škáchovej na 3. kole SP v Tacene. Zmenu nominácie 

schválila trénerská rada a následne VV. Deň pred odchodom na 3. kolo SP v Tacene 

informoval Miroslav Stanovský Lukáša Giertla o neúčasti S. Stanovskej na 3. kole SP. VV 

                                                 
4) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
5) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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v uvedenej veci požiadal L. Giertla o vysvetlenie vzniknutej situácie. L. Giertl  predložil 

oficiálne vyjadrenie ICF a dokumentáciu prebehnutej komunikácie. VV posúdil postup L. 

Giertla ako správny a celú vec uzavrel. 

 

VV ZOBRAL NA VEDOMIE 

 

Pretekári Martin Halčin, Elena Kaliská , Andrej Málek predložili žiadosti s doloženým HŠP 

o dofinancovanie športovej prípravy pre OH kvalifikáciu. VV žiadosti schválil. 

   

HLASOVANIE 

ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

 

Tréner Stanislav Gejdoš požiadal VV o uvoľnenie z RD na MS U23 v Krakove Jakuba 

Grigara, z dôvodu zmeny prípravy na OH kvalifikáciu. 

 

HLASOVANIE 

ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

 

VV zamietol žiadosť Miroslava Stanovského o prihlásenie Soni Stanovskej na štart slalom 

crossu na MS U23 v Krakove z dôvodu nesplnenia nominačných kritérií a požiadavke VV na 

zvýšenie zamerania sa na prípravu pre OH kvalifikáciu v kategórii C1 ženy. 

 

HLASOVANIE 

ZA: 0 
PROTI: 5 
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

 

4. KOMISIE 

 
Predseda sekcie ne OH  predložil nomináciu a rozpočet na MSJ v zjazde Banja Luka. 

VV predložený dokument schválil. 
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HLASOVANIE 

ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

 

5. RÔZNE 

 

Predseda sekcie  Richard Galovič žiada nového člena VV za súťažnú komisiu Martina 

Stnovského ml. o predloženie:  

- koncepcie riadenia a rozvoja agendy komisie  

- rozpočtové požiadavky v súlade s rozpočtom 2019 

- informácií o stave aktívneho rozhodcovského zboru 

       - návrhu mechanizmu odmeňovania rozhodcov ako aj pokrytia nákladov účasti rozhodcov 

na pretekoch 

      - kvalifikovaného  kategorizovaného rozhodcovského systému  prihlasovania a delegovania 

rozhodcov na jednotlivé preteky:  

- stanoviť počet rozhodcov, potrebný na zabezpečenie jednotlivých pretekov 
- navrhnúť systém prihlasovania rozhodcov na preteky 

- navrhnúť systém delegovania rozhodcov na vybrané preteky (NP,MSR) 

- navrhnúť systém delegovania rozhodcov na medzinárodné preteky (MS,MSJ,SP,ME,MEJ) 

- navrhnúť systém zapájania nových rozhodcov do rozhodovania pretekov 
        - návrhnu systému vzdelávania a preškoľovania rozhodcov  

        - návrhu nastavenia a zloženia subkomisie rozhodcov 

        - vypracované nové Pravidlá o pretekaní, vychádzajúce zo štruktúry Medzinárodných 

pravidiel so zakomponovaním špecifík, platných pre Slovensko. S týmto bodom súvisí aj 

aktualizácia testov pre vyškoľovanie rozhodcov 

       - návrhu smernice na „ochranou“ rozhodcov pred slovnými útokmi trénerov, funkcionárov, 

rodičov, pretekárov, zakomponovaním jasných pravidiel komunikácie a sankcií v prípade ich 

nedodržania do Pravidiel o pretekaní 

       - návrhu pravidiel postupu pri zistení neodborného a neprofesionálneho rozhodovania 

rozhodcov, prípadne zavedením sankcií v týchto prípadoch 

       - podkladov pre nákup nového oblečenia pre rozhodcov v súlade so schváleným rozpočtom 

2019 

       - návrhu systému vyhodnocovania správ HR z pretekov na úrovni VV 

       - systému hodnotenia rozhodcov 

       - stanovenia práv a povinnosti delegáta zväzu na pretekoch 

       - funkčného a spoľahlivého systém elektronického zapisovania a nahlasovania trestných 

bodov  

       - návrhu a pripomienok na zvýšenie kvality rozhodcovského videa 

 

Z: predseda súťažnej a rozhodcovskej komisie  

T: do 30.07.2019 

 

za komisiu NeOH športov Jakuba Luleya o predloženie: 

- koncepcie riadenia a rozvoja agendy komisie  

- rozpočtové požiadavky v súlade s rozpočtom 2019 

- výsledkov nominácie seniorského RD na MS 2019 
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- výsledkov nominácie na slalom cross seniorske, juniorske 

- zabezpečenia akcie MS juniorov slalom cross 

- zabezpečenia akcie MS seniorov slalom cross 

- zabezpečenia akcie MS seniorov šprint 

- rozvoja disciplíny slalom cross 

- návrhu riešenia usporiadania a organizácie MS v Šprinte 2021 v Bratislave 

Z: predseda komisie NeOH športov 

T: do 30.07.2019 

 

Najbližší VV je dohodnutý na 10.09.2019 v Bratislave. 

 
 

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: 

 

ALEXANDER SLAFKOVSKÝ     RICHARD GALOVIČ 

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

meno a priezvisko     meno a priezvisko 

podpis       podpis 

 

 
 

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:6) 

 

Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 7/2019 sekcie divokých vôd Slovenskej 

kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky. 

 

 

 

 

                                                 
6) 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. 


