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Číslo zápisnice: SDV SK 11/2019 
 

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, Junácka 6 

Deň konania zasadnutia: 12.11. 2019 

Čas začiatku zasadnutia: 10:00 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 18:00  hod 

 

Predsedajúci: Richard Galovič  Zapisovateľ: Matúš Štulajter 

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

1. Richard Galovič 
2. Richard Grigar 
3. Peter Murcko 
4. Peter Šoška 
5. Róbert Orokocký 
6. Martin Stanovský ml. 
7. Jakub Luley 

 
Hostia: 

1. Ivan Cibák 
2. Martin Stanovský 

 
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. Informácia o čerpaní rozpočtu 
3. Komisie 
4. Rôzne 

 
 

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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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 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 a ich analýza od 10/2019 
2. Informácia o čerpaní rozpočtu 
3. Komisie 
4. Rôzne 

 
Navrhované zmeny v programe: Žiadne 
 

 

1. KONTROLA ÚLOH  

 1.  Predseda komisie mládeže P. Murcko odprezentoval finálny návrh Smernice TSM 

2020/2021 a kritérii vypracovaných komisiou po konzultaciach s trénermi mládeže. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

VV: P. Murcko, P. Cibak a P. Šoška vypracujú návrh pre Odmeňovanie trénerov 

mládeže, ktorý rozšíri danú smernicu a bude reflektovať na systém odmeňovania 

mládežnických trénerov vo všetkých útvaroch talentovanej mládeže v sezóne 2020. 

2.  Predseda sekcie R. Galovič poveril R. Grigara, P. Murcka, R. Orokockého po 

odbornej a M. Štulajtera po formálnej stránke, finalizáciou ročného plánu činnosti 

Hlavného metodika zväzu  v termíne do najbližšieho VV. 

 

3.  Predseda sekcie R. Galovič oznámil, že žiada kontrolné orgány sekcie v súčinnosti 

s Hlavným kontrolórom SK o vykonanie predbežnej finančnej kontroly vo všetkých 

finančných strediskách SDV-SK a finančných transakciách poskytnutých klubom 

združeným v SDV-SK v zmysle rozpočtovanej 15% čiastky z rozpočtu 2019.   

VV berie na vedomie  

 
4) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
5) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 

http://www.canoe.sk/
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4.  Predseda sekcie R. Galovič upozornil členov VV na nejasnosti v definíciách 

a požiadavkách kladených na riadiaci orgán pri jeho povinnosti zvolať Mimoriadne 

valné zhromaždenie a požiadal členov VV, aby aktívne participovali na tvorbe 

programu MVZ zvolaného na 30.11. 2019 do Liptovského Mikuláša a predovšetkým 

príprave podkladov pre rokovanie v súčinnosti s jednotlivými klubmi a ich delegátmi 

tak, aby kompletné podklady pre unikátne body rokovania boli pripravené pre všetkých 

delegátov do 23. novembra 2019.  

VV berie na vedomie 

Ostatné pracovné úlohy z predchádzajúceho VV SDV-SK sú v zmysle ich časového zadania 

v štádiu riešenia a odprezentované budú na následujúcom VV. 

 

2. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU 

Predseda ekonomickej komisie P. Šoška  informoval o priebežnom čerpaní rozpočtu. 

V zmysle naplnenia rozpočtu požadovanou chýbajúcou čiastkou 200.000 Eur do 

vyrovnaného rozpočtu, očakáva vzhľadom na úspory, alebo nerealizáciu akcii koncoročný 

prebytok v predbežnej výške 40.000 Eur. V spolupráci s ekonomickou zložkou 

sekretariátu požaduje do 1. decembra všetky zúčtovania včítane Top Tímu tak, aby mohol 

pripraviť návrh na krytie ďalších rozpočtových (nákup auta vo výške 20.000 Eur) a 

mimorozpočtových požiadaviek podľa priorít.  

Požiadal o schválenie finančných položiek: 

- Odmeny športovcom za medailové umiestnenia a vyjazdenie OH miesteniek 

- Nákup lodí Slalom Cross 

- Odmena za celoročnú prácu a údržbu areálu Divoká voda v Čunove 

- Úhrada nákladov na MS v šprinte pre Hochschornerovcov v zmysle Smernice NeOH 

- Nákup lodí C1 pre žiakov v TSM  

Hlasovanie: 

ZA: 7  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
3.    KOMISIE 

1. Predseda komisie vrcholového športu R. Orokocký informoval, že vzhľadom na 

definitívne nevyjazdenie OH miestenky v kategórii C1 ženy na majstrovstvách sveta 2019 

uplatní bod 14.5. nominačných kritérií OH Tokyo 2020 a rozpustí reprezentačný tím 

kategórie C1 ženy pre Olympijskú kvalifikáciu v sezóne 2019.  
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Pre nomináciu do RD 2020, účasť na ME Londýn 2020 a nominačné preteky na OH Tokyo 

2020 budú Trénerskou radou pripravené nové nominačné kritéria zohľadňujúce 

strategické potreby zväzu. Zámerom Trénerskej rady je zorganizovať NP v Londýne v 

prvej polovici apríla 2020 a pre športovcov ktorí majú potenciál bojovať o nomináciu do 

RD pripraviť po konzultáciách s osobnými trénermi komplexný plán centralizovanej 

športovej prípravy zameranej na dosiahnutie hlavného cieľa. 

Príprava projektu zostáva v kompetencii R. Orokockého a L. Giertla                                                            

VV berie na vedomie a žiada o predloženie uceleného materialu na najbližší VV 

2. Predseda komisie neolympijských športov J. Luley informoval o stretnutí Komisie 

neolympijských disciplín z 19.10. 2019.  

VV zoberal na vedomie 

 

4. M. Stanovský ml. odprezentoval aktuality v rámci súťažnej komisie, navrhol vyhodnotiť 

víťazov rebríčka SLP na kanoistovi roka 2019. 

V súčinnosti s M. Štulajterom preskúmajú v rámci Zmluvy o dielo možnosti doladenia 

niektorých funkcionalít v IS s dodávateľom.  

 

3. R. Galovič poveril M. Štulajtera a P. Šošku prípravou písomnej žiadosť na                       

ICF o preloženie termínu konania SP v šprintoch, kvôli organizácii testovacieho podujatia 

k MS 2021 v Čunove, ktoré v termíne 11.-13. september 2020 koliduje s podujatim SP. 

 

4.    RÔZNE 

1. VV sa zaoberal požiadavkami Miroslava Stanovského, v reakcii na prezentované 

skutočnosti a postoje Lukáša Gierla, zástupcu SDV-SK na vyhodnotení činnosti ŠCP 

Bratislava.  Na návrh predsedu sekcie R. Galoviča bude Miroslav Stanovský prizvaný na 

najbližšie zasadnutie VV v decembri 2019, ktoré zriadi samostatný bod pre doriešenie 

všetkých sporných bodov a nastavenie vzájomnej spolupráce. 

  

2. M. Štulajter v súčinnosti s A. Slavkovským pripraví dokument (v anglickom jazyku) 

o devastačnom vplyve pripravovaného rozhodnuta ICF k zrušeniu kategórie U23 – 

v súčinnosti s R. Galovičom do 30.11. 2019 pripravia finálne znenie. 

 

3. R. Grigar odprezentoval pozvánku a program trénerského seminára, ktorý sa uskutoční 

dňa 23.11. 2019 v Liptovskom Mikuláši. 
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4. R. Galovič požiadal predsedu Komisie vrcholového športu R. Orokockého 

o vypracovanie odborného postoja komisie k efektivite súčasnej koncepcie Olympijských 

nominačných kritérii v kontexte reálnej medzinárodnej výkonnosti športovcov širšieho 

olympijského tímu s predikciou ich výkonnostného potenciálu k OH Tokyo 2020 s cieĺom 

maximalizácie záverečnej športovej prípravy na olympijské hry a ich vplyvu na každoročné 

Nominačné kritéria pre reprezentačné družstva Slovenska v kategórii dospelých 

a športovcov do 23 rokov.  

VV zobral na vedomie a poveruje R. Orokockého vypracovaním komplexnej správy tak, 

aby sa jej kľúčové odporúčania premietli aj do návrhu NK 2020 a Koncepcie prípravy 

olympijského tímu pre Tokyo 2020. 

 

5. R. Galovič oboznámil členov VV s finalizáciou prvej fázy príprav pre rekonštrukciu 

areálov v Liptovskom Mikuláši a Čunove. Základnou požiadavkou pre možnosť investovať 

do areálov je priamy zmluvný vzťah s nehnuteľnosťou. V tejto súvislosti predseda sekcie 

informoval o finalnom znení nájomnej zmluvy, na základe ktorej bude Slovenska 

kanoistika priamym nájomcom významnej časti Areálu Divoká voda (Kanál č.1 a priľahlé 

priestory, Výťah, Tribúna) pri zmluve o prenájme uzavretej na 20 rokov s cieĺom 

vybudovať v tejto infraštruktúre Národné tréningové centrum pre Kanoistiku na divokej 

vode. 

VV zoberal na vedomie 

 

6. R. Galovic informoval členov VV o postupe pri zaraďovaní a vyraďovaní športovcov 

a športových odborníkov do rezortných stredísk vrcholového športu a požiadal 

o elektronické schválenie finálnych návrhov pre jednotlivé strediská do 25. novembra 

2019. 

VV berie na vedomie a poveruje M. Štulajtera prípravou návrhov po konzultácii 

s Trénerskou radou. 

 
7. R. Galovic opätovne požiadal členov VV aby pri pracovných požiadavkách na 

sekretariát SDV-SK kontaktovali priamo jeho, nakoľko agendu a rozvrh práce pre 

zamestnancov sekretariátu v zmysle kompetenčnej štruktúry určuje priamo on v súvislosti 

s časovými prioritami. 

VV berie na vedomie 

 
 

Predbežný termín ďalšieho zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 

bol stanovený na 30.11. 2019 o 09:00 v Liptovskom Mikuláši pred zasadnutím 

Mimoriadného Valného zhromaždenia SK SDV 



 

6 

 
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: 

 

Matúš Štulajter                 Richard Galovič 

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

 

 

 

    

podpis                    podpis 

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:6) 

Tvorí prílohu zápisnice z rokovania výkonného výboru 11/2019 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. 


