
Číslo zápisnice: SDV SK 11/2020 
 

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: 10.11. 2020  

Čas začiatku zasadnutia: 9:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 15:00 hod 
  

Predsedajúci: Richard Galovič Zapisovateľ: Matúš Štulajter 
 
Členovia orgánu zúčastnený na zasadnutí:  

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

 

Ostatní:  
1. Ivan Cibák 
2. Lukáš Giertl 
3. Martin Stanovský st. 
4. Peter Cibák ml. 
5. Milan Kubáň 
6. Matúš Štulajter 
7. 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. Revízia rozpočtu 2020 v zmysle priorít 2021 



3. Granty pre podporu činnosti 

4. Konferencia Slovenskej kanoistiky 

5. 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 5 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 
 
1. Vzdelávanie trénerov v rámci SDV SK  
 
Predseda SDV SK Richard Galovič predstavil genézu procesu vzdelávania trénerov SDV SK 
v spolupráci Milanom Kubáňom. Milan Kubáň následne odprezentoval koncept rozvoja 
vzdelávania a návrh budúcej spolupráce so SDV SK. Následne sa VV SDV SK uzniesol, že je 
potrebné doriešiť odmeňovanie pre M. Kubáňa. 
 
VV SDV SK navrhol, aby bola ustanovená trojčlenná komisia pod vedením Richarda Grigara 
(zastúpenie komisie vzdelávanie, klubov a vrcholového športu), ktorá príde s koncepčným 
návrhom segmentu vzdelávania, ktorá stanoví konkrétne úlohy v tejto oblasti. 
 
VV SDV SK hlasoval o schválení odmeny pre M. Kubáňa za riadenie vzdelávania vo výške 
2000 eur. 
 
Hlasovanie: 

ZA: 8 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 
2. Podpora športovej prípravy reprezentantov a talentovanej mládeže 
 
L. Giertl konštatoval, že bol koncept podpory športovej prípravy reprezentantov a talentovanej 
mládeže schválený na minulom zasadnutí VV SDV SK, dotácia je určená výhradne na 
športovú príprave bez možnosti nákupu materiálu a služieb, okrem preplatenia nákladov testu 
na Covid 19. 
 
 
2. Rozpočet  
 
VV výbor poveril predsedu ekonomickej komisie P. Šošku spracovaním priebežného 
čerpania do 16.11. 2020 v spolupráci so sekretariátom SDV SK.  

http://www.canoe.sk/


 
VV zobral na vedomie 
3. Granty pre podporu činnosti 
 
Projektový manažér SDV SK Matúš Štulajter skonštatoval, že v rámci Výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku na obstaranie projektovej dokumentácie na modernizáciu a 
výstavbu športovej infraštruktúry zaslali žiadosť o poskytnutie príspevku na projektovú 
dokumentáciu nasledovné kluby: ŠKP Dolný Kubín, ŠKP Bratislava, DUKLA Žilina, Sokol 
Žilina a ŽKV Žilina spoločne a Bratislavský klub slalomových a zjazdových vodákov. 
 
Za ŠKP Dolný Kubín predstavil projekt Miroslav Stanovský. Následne prebehla diskusia 
o majetkovo-právnych vzťahoch k predmetnej nehnuteľnosti. Kluby so Žiliny predložili 
nájomnú zmluvu s dodatkom, avšak nepredložili žiadosť v zmysle formálnych požiadaviek 
SDV SK. Nakoľko za KTK Liptovský Mikuláš prevzala záväzok za zaplatenie projektovej 
dokumentácie Slovenská kanoistika z vlastných prostriedkov, zmenou prostriedkov z PUŠ 
bude táto z týchto zmenených finančných prostriedkov refundovaná. ŠKP Bratislava predložil 
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projektovú dokumentáciu na budovu lodenice 
v nájme ŠKP, avšak v zmysle znenia výzvy nie je možné poskytnúť túto dotáciu, nakoľko 
oprávneným výdavkom je výdavky na novú projektovú dokumentáciu na výstavbu, 
modernizácie a rekonštrukciu športovej infraštruktúry – kanálov na kanoistiku na divokej vode. 
Ten istý prípad nastal aj v pri Bratislavskom klube slalomových a zjazdových vodákov, ktorý 
však nepredložil do dnešného dňa nájomnú zmluvu na pozemok, kde by mala lodenica stáť. 
 
Projektový manažér M. Štulajter vypracuje novú výzvu, ktorej predmetom bude poskytnutie 
finančného príspevku na projektovú dokumentáciu na budovy lodeníc. ŠKP Dolný Kubín 
a žilinské kluby doplnili príslušnú dokumentáciu, pričom príspevky pre obidva kluby boli 
následne schválené členmi VV SDV SK spôsobom per rollam s nasledovným hlasovaním: 
 
Za ŠKP Dolný Kubín: 
 
6 ZA, 1 NEHLASOVAL 
 
 
Za žilinské kluby: 
 
5 ZA, 1 NEHLASOVAL, 1 SA ZDRŽAL 
 
Všetkým prijímateľom príspevku bude predložená na podpis zmluva o poskytnutí príspevku, 
ktorá bude okrem všeobecných práv a povinností zmluvných strán obsahovať aj právne 
riešenie prípadu, keby nebola stavba, predmetom ktorej je projektová dokumentácia 
zrealizovaná (zmarená investícia). 
 
 
Predseda komisie klubov Richard Grigar predstavil cenové ponuky a technické špecifikácie 
jednotlivých dodávateľov bránkového systému a objasnil povinnosti pre dodávateľov týkajúce 
sa homologizačného procesu.  
 
VV poveril R. Grigara preverením, v ktorých vodnoslalomárskych areáloch sa využívajú 
homologizované bránky francúzskej spoločnosti ASMO.  
 
 
VV zobral na vedomie 
 
 
 



4. Zhrnutie záverov konferencie  
 
Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák zreprodukoval ťažiskové body, ktoré boli 
prerokované a schválené na konferencii Slovenskej kanoistiky, ktorá sa konala dňa 15.10. 
2020 prostredníctvom videokonferencie. Predstavil jednotlivé zmeny v stanových Slovenskej 
kanoistiky, informáciu o príprave kompetenčnej smernice, prijatie nového klubu do SHV 
a predĺženie mandátu prezidentovi a prezídiu Slovenskej kanoistiky. 
 
Predseda SDV SK Richard Galovič predstavil postoj SHV ku konceptu spoločnej 
marketingovej spoločnosti Slovenskej kanoistiky a ich variantné riešenia tejto problematiky 
prostredníctvom zväzu alebo predajom marketingových práv inému subjektu. 
 
VV zobral na vedomie 
 
5. Rôzne 
 
1. Predseda súťažnej komisie M. Stanovský predložil novú požiadavku na nákup materiálu pre 
súťažnú komisiu SDV SK. VV SDV SK mu uložil povinnosť odôvodniť nákup jednotlivých 
položiek spracovaním komplexného materiálu potrebného technického zabezpečenia 
organizácie domácich podujatí, pričom časť bude uhradená tento rok a zvyšná v roku 2021. 
 
2. Predseda komisie neolympijských disciplín Jakub Luley požiadal Lukáša Giertla o 
poskytnutie vyradených tabletov a notebookov na analýzu tréningového procesu. 
 
Tak isto oboznámil VV SDV SK o nákupe zjazdových lodí a požiadal o zmenu HŠP pre bratov 
Hochschornerovcov (nákup zjazdovej C1 namiesto VT Rajec) 
 
VV zobral na vedomie a súhlasí 
 
 
3. Predseda SDV SK Richard Galovič objasnil členom VV SDV SK detaily procesu 
rekonštrukcie areálu vodných športov v Čunove. Po priamom rokovacom konaní 
prostredníctvom Úradu pre verejné obstarávanie budú samostatne obstarané Rapidbloky. 
Medzitým SDV SK iniciuje v priebehu novembra verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
rekonštrukcie areálu vodných športov v Čunove na základe projektu, ktorý vypracovala 
spoločnosť Hydroconsulting, s.r.o. Po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavby 
(december 2020, v prípade námietok január 2021) a dodaní radpidblokov z Veľkej Británie 
v mesiaci február 2021 prevezme víťazný zhotoviteľ stavenisko a začne s rekonštrukciou. 
Scott Shipley ako autor projektu bude osobne prítomný pri betonáži a modelácií trate 
prostredníctvom rapidblokov v kooperácii s našimi športovými odborníkmi. Predpokladaný 
termín ukončenia projektu je apríl 2021.  
  
 
4. Predseda komisie vrcholového športu Róbert Orokocký otvoril diskusiu týkajúcu sa návrhu 
zmluvy o výkone člena výkonného výboru SDV SK. VV SDV SK prišiel k záveru, že jej text je 
vzhľadom k účelu jej vytvorenia príliš zložitý a preto právny poradca M. Štulajter skoncipuje 
jednoduchú Mandátnu zmluvu, ktorá upraví základný rámec práv a povinností a spôsob 
odmeňovania pre členov VV SDV SK. 
 
5. Generálna sekretárka SDV SK Lucia Antolová zreprodukovala požiadavku SOŠV 
o identifikáciu tzv. kritickej infraštruktúry, tj. tej, na ktorej naši športovci nemôžu z dôvodu Covid 
19 vykonávať tréningový proces, avšak VV SDV skonštatoval, že Slovenská kanoistika má  
v tomto ohľade dostatočné kapacity. 
 
6. Zaraďovanie športovcov do rezortných športových stredísk 



VŠC DUKLA Banská Bystrica: Peter Cibák ml., uviedol, že najprv musia byť vykonané 
výkonnostné testy, na základe ktorých budú jednotliví športovci do VŠC zaradení, NŠC – SDV 
odoslal žiadosť o zaradenie Jany Dukátovej 
ŠCP - má v polovici novembra oponentúry, na základe ktorých budú jednotliví športovci 
zaradení, resp. vyradení. 
 

 

 

Termín ďalšieho rokovania Výkonného výboru SDV-SK bol stanovený na 8.12. 2020 

prostredníctvom videokonferencie. 

 

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


