
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: 8.12. 2020  

Čas začiatku zasadnutia: 9:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 15:30 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. Matúš Štulajter 
6. 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. 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 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. Predseda komisie vrcholového športu SDV SK Róbert Orokocký odprezentoval materiál 
týkajúci sa lekárskych prehliadok a povinností profesionálnych, mládežníckych a amatérskych 
športovcov v týchto procesoch, pričom tieto povinnosti vyplývajú zo zákona č. 440/2015 Z.z. 
o športe. Právny poradca SDV SK Matúš Štulajter implementuje tieto pravidlá do interných 
smerníc SDV SK. 
 
VV zobral  na vedomie 
 
2. Na základe úlohy z minulého VV predstavil Predseda komisie vrcholového športu SDV SK 
Robert Orokocký výsledky stretnutia s ďalšími zaúkolovanýmí členmi.  
 
Vedomosti na každej vekovej úrovni je vážny problém. Riadenie sekcie  musí v nasledujúcom 
krátkom období intenzívne zapracovať na rozvoji tejto oblasti správnym výberom ľudí, ktorí 
budú mať v náplni práce v krátkej dobe rozvinúť štruktúru vzdelávania. V prípade, že sa 
nebudeme prioritne venovať tejto oblasti, nemôžeme očakávať celoplošné zlepšovanie 
výsledkov v slalome. Sfunkčnenie funkcie metodika musí byť pre riadenie sekcie  najvyššou 
prioritou. Je potrebné  vybrať autoritu, ktorá bude plne akceptovaná a ktorá bude schopná 
sumarizovať a  prenášať všetky pozitívne informácie z prípravy vrcholových športovcov do 
života talentovanej mládeže a tým dať takýmto športovcom a ich trénerom možnosť 
profesionalizovať proces prípravy.  Navrhujeme aby práca Metodika bola plne koordinovaná 
Športovým riaditeľom. Metodik je hlavnou výkonnou zložkou zodpovednou za realizáciu.  
Navrhujeme aby v krátkej dobe prebehlo výberové konanie na túto pozíciu a aktualizácia 
náplne práce. 
 
VV zobral  na vedomie 
 
3. Predseda SDV SK Richard Galovič navrhol možnosť, aby boli členovia VV SDV odmenení 
za svoju celoročnú činnosť cez CANOEslalom, s.r.o., na ktorú budú na tento účel presunuté 
príslušné rozpočtové prostriedky, pričom každý člen VV SDV SK si vyberie pre neho 
najvhodnejší spôsob odplaty. 
 
VV zobral  na vedomie 
 
4. Predseda komisie vrcholového športu SDV SK Róbert Orokocký odprezentoval nominačné 
kritériá pre zaradenie do RD SR Seniori slalom na OH 2021 pre kategórie K1M, C1M, K1ž, 
následne prebehla o materiály diskusia.  
 
VV SDV SK hlasoval o preloženom návrhu nominačných kritérií nasledovne: 
 

http://www.canoe.sk/


Hlasovanie: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 1 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 
5 Predseda komisie vrcholového športu SDV SK Róbert Orokocký odprezentoval nominačné 
kritériá Nominačné kritéria pre účasť na ME 2021RD seniori slalom (roč.nar.<2006). 
 
VV SDV SK hlasoval o preloženom návrhu nominačných kritérií nasledovne: 
 
Hlasovanie: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 1 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 
Vyššie uvedené nominačné kritériá budú zverejnené na webe SDV SK ešte pred zverejnením 
tejto zápisnice. V januári budú zverejnené nominačné kritériá pre juniorov. 
 
 
2. Rozpočet 
 
1. Predseda ekonomickej komisie Peter Šoška objasnil čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých 
rozpočtových položiek. VV SDV SK sa uzniesol, že po 15.12. 2020 sa už nebudú vykonávať 
žiadne nákupy a zvyšné finančné prostriedky sa presunú do budúceho roka. 
 
I. Cibák za KTKLM požiadal o presun finančných prostriedkov z príspevku na činnosť klubu 
z rozpočtu na budúci rok vo výške 5000 eur na režijné náklady, nakoľko dotácia od mesta 
Liptovský Mikuláš bola nepostačujúca. 
 
Hlasovanie: 

ZA: 7 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 
 
2. Predseda súťažnej komisie Martin Stanovský ml. opätovne predložil požiadavku na nákup 
techniky pre potreby komisie. SDV SK o tomto návrhu hlasoval s tým, že bude potrebné pred 
realizáciou nákupu predložiť sekretariátu SDV SK prieskum trhu. 
 
Hlasovanie: 

ZA: 7 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 



Návrh bol schválený 

 
3. Predseda komisie mládeže Peter Murcko predložil návrh na zakúpenie novej knižnej 
odbornej publikácie:  Za úspěchem ve vlnách, autor: Jan Busta. Anotácia k publikácií je 
zverejnená na www.kanoe.cz. Cena pre členov CSK je 300,-korún. Na základe komunikácie s 
Janom Bustom je oficiálna cena 25,-€/1ks z dôvodu, že náklady na tlač publikácie financuje 
Český zväz kanoistiky. 
Cena spolu: 25x25=625,-€ pre trénerov SDVSK 
 
Hlasovanie: 

ZA: 7 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 
4. VV SDV bola doručená žiadosť na zakúpenie lode K1 Galasport Caipi fins v cene 1650,-€ 
pre   Jakuba Stanovského. Predseda SDV SK Richard Galovič uviedol, bude tento návrh 
podporený ak sa bude jednať o systémovú podporu – tj. bude vypracovaná koncepcia podpory 
v tejto oblasti. 
 
VV zobral na vedomie 
 
 

5. Predseda komisie neolympijských disciplín Jakub Luley predložil na schválenie menný 
zoznam pretekárov na zakúpenie zjazdových lodí spolu so spôsobom financovania, ktorý bol 
odsúhlasený klubmi. 
 
Hlasovanie: 

ZA: 7 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 
 
3. Granty na podporu činnosti klubov 
 
ŠKP Dolný Kubín a žilinské kluby predložili žiadosti a ostatnú dokumentáciu v súlade 
s výzvou. Následne predložia projektovému manažérovi M. Štulajterovi príslušné podklady na 
vykonanie verejného obstarávania v mene klubu na projektovú dokumentáciu ako zákazku 
s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO. 
 
VV SDV SK hlasoval o žiadosti ŠKP Bratislava na poskytnutie finančného príspevku na 
projektovú dokumentáciu budovy lodenice prináležiacej kanálu pre kanoistiku na divokej vode 
v zmysle zverejnenej výzvy: 
 
Hlasovanie: 

ZA: 7 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 



 

Návrh bol schválený 

 
4. Rôzne 
 
1. Na základe zaradenie Kayak Cross do olympijského programu Predseda SDV SK Richard 
Galovič požiadal o presun extrémneho slalomu z komisie neolympijských disciplín do komisie 
vrcholového športu a požiadal KVŠ o rýchle pripravenie koncepcie na najbližší OH cyklus do 
Paríža 2024. 
 
VV zobral na vedomie 
 
2. Peter Cibák uviedol, že všetci pretekári, ktorí boli odporučení na zaradenie do VŠC DUKLA 
BB a ŠCP boli zaradení na základe nominačných kritérií pre zaradenie do SVŠ.  
 
2. Generálna sekretárka SDV SK Lucia Antolová uviedla, že za športovú osobnosť mesta 
Košíce za rok 2020 bola nominovaná Z. Paňková. 
 
 
3. Predseda SDV SK Richard Galovič objasnil členom VV SDV súčasný stav procesov 
ohľadom rekonštrukcie areálu vodných športov v Čunove. Systém Rapidblocs bol obstaraný 
cez priame rokovacie konanie, pričom Úrad pre verejné obstarávanie nezaujal k tomuto 
nákupu negatívne stanovisko. Po podpise a zverejnení kúpnej zmluvy v Centrálnom registri 
zmlúv spoločnosť Rapidblocs, ltd. z Veľkej Británie začne s postupným dodávaním tovaru, 
pričom posledná dodávky by mala byť doručená do 20. marca 2021.  
Projekt na zhotoviteľa  stavby vypracovaný spoločnosťou Hydroconsulting, s.r.o. bol aj 
s prílohami odovzdaný Vodohospodárskej výstavbe a SDV SK, pričom v koordinácii 
s externým poradcom pre verejné obstarávanie pánom Róbertom Janíkom bude v najbližších 
dňoch súťaž vyhlásená vo vestníku ÚVO. Po ukončení súťaže by mal dodávateľ začať 
s búracími prácami v mesiaci február, pričom po osadení Unistrutov bude pri modulácii terénu 
prítomný autor projektu Scott Shipley. Predpokladaný termín ukončenia stavby je koniec 
mesiaca apríl. 
 
M. Stanovský ml. sa opýtal, ako sa minú zvyšné rozpočtové prostriedky? Richard Galovič 
odpovedal, že sa budú rekonštruovať spevnené plochy, výťah a tribúna, pričom z časového 
hľadiska boli tieto položky rozdelené, nakoľko hlavná priorita je verejné obstarávanie na 
rekonštrukciu kanála. 
 
VV SDV SK hlasoval o schválení nákupu rapidblokov po ukončení priameho rokovacieho 
konania: 
 
Hlasovanie: 

ZA: 6 

ZDRŽAL SA: 1 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 
VV SDV SK hlasoval o schválení finálnej verzie súťažných podkladov na obstaranie 
zhotoviteľa rekonštrukcie areálu vodných športov v Čunove: 
 
Hlasovanie: 

ZA: 6 



ZDRŽAL SA: 1 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 
4. Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák objasnil prítomným súčasnú situáciu 
ohľadom rekonštrukcie kanála v Liptovskom Mikuláši. Výstavba prebieha podľa 
harmonogramu, stavebný dozor v mene SDV SK vykonáva svoju prácu riadne v súlade so 
zmluvou. 
 
5. Slovenský olympijský a športový výbor predložil národným športovým zväzom vzorovú 
Antidiskriminačnú smernicu, ktorú právny poradca SDV SK Matúš Štulajter implementuje do 
zväzovej internej smernice. 
 
 
6. Právny poradca SDV SK Matúš Štulajter pripraví varianty vyplatenia odmien pre trénerov 
a športovcov schválených na zasadnutí VV SDV SK 11.9. 2020. 
 

 

 

Termín ďalšieho rokovania Výkonného výboru SDV-SK bol stanovený na 12.1. 2021 

prostredníctvom videokonferencie. 

 

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


