
Číslo zápisnice: SDV SK 10/2020 
 

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: 15.10. 2020  

Čas začiatku zasadnutia: 9:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 12:30 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. Alexander Slafkovský 
7. Jakub Luley 
8. Peter Murcko 

 

Ostatní:  
1. Ivan Cibák 
2. Lukáš Giertl 
3. Martin Stanovský st. 
4. Peter Cibák ml. 

 

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. Plnenie uznesení z mimoriadneho valného zhromaždenia 

2. Komisie 

3. 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. PLNENIE UZNESENÍ Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
 
 
1. Predseda  
 
Projektový manažér Matúš Štulajter objasnil právne vzťahy týkajúce sa poskytovania dotácií – 
nie je možné poskytnúť dotáciu vzhľadom na ustanovenie § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe, prijímateľ podpory je povinný mať nájomnú 
zmluvu alebo vlastnícke právo k pozemkom. Výzva bude upravená tak, že termín na 
podávanie žiadostí na projektovú dokumentáciu bude upravený do 30.10. 2020, ako 
oprávnený výdavok nebude možné použiť poradenstvo vo verejnom obstarávaní (zamestnanci 
zväzu budú v tomto procese plne súčinní) a dotácia bude môcť byť poskytnutá aj na 
refinancovanie už existujúcej projektovej dokumentácie  
 

Hlasovanie: 

ZA: 8 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 
 
2/  Podpora športovej prípravy reprezentantov a talentovanej mládeže / 20.000 Eur 

Výzva bude realizovaná v súčinnosti so Športovým centrom polície, Vojenským športovým 

centrom Dukla, Národným športovým centrom a Strediskom vrcholového športu mládeže 

SDV-SK na základe prioritizácie športovcov a ich požiadaviek predložených v komplexnom 

Harmonograme športovej prípravy jednotlivých športovcov. 

 
Úlohy:  

Výzvu vyhodnotia predseda Komisie vrcholového športu R. Orokocký v spolupráci so 

Športovým riaditeľom SDV-SK Lukašom Giertlom a Hlavným trénerom mládeže                 

P. Cibákom ml. pri oponentúrach s hlavnými trénermi rezortných stredísk vrcholového športu. 

 

Všetci športovci zaradení do SVŠ dostanú finančnú podporu, ktorá bude viazaná podľa 

nasledovných pravidiel: 

 

1. dotácia je určená výhradne na prípravu bez možnosti nákupu materiálu a služieb 

http://www.canoe.sk/


2. dotáciu je možné využiť a zúčtovať k termínu 28.2.2021 

3. prostriedky môžu byt využité na testovanie COVID-19 30.októbra 2020 
4. seniorskí reprezentanti sú z tabuľky vyňatí a uchádzajú sa o grant na podporu RDS 

5. jednotlivé mikrotímy si nastavia vlastný harmonogram tréningových kempov 
individuálne 

6. v prípade možnosti cestovania do zahraničia, musia byť tréningové kempy 
koordinované zo zväzu. 

7. uvoľniť prostriedky postupne 1. časť Október, November, December 2020 - 2. časť 
Január, Február 
 

finančná podpora podľa skupín A,B,C 

A – 1200 Eur 

B – 1000 Eur 

C –  800 Eur 

 

Prílohu obsahuje menný zoznam zaradených športovcov. 

 

3. Predseda komisie mládeže Peter Murcko: 

a) predložil materiál na nákup 9 lodí v strednej kvalite Flexible, od spoločnosti Galasport, 

typ lode K1 Caipi pre potreby TSM a  klubov SDVSK. Lode sú určené pre rozvoj 

členskej základne a talentovaných žiakov kategórie K1. Cena jednej lode je 1.100,-€. 

R. Galovič navrhol na tento účel presunúť z investičných nákupov pre Reprezentačné 

družstva, Sekretariát SDV-SK, Organizačný výbor MS 2021 10.000 eur. 

            Lode budú vyrobené v dizajne návrhu SDVSK 

b) predložil materiál na nákup 11 lodí K1 pre úspešných mládežníckych športovcov v Top 

premium kvalite v celkovej výške 19.000,-€. Návrh bol komunikovaný s osobnými 

trénermi športovcov a vedúcimi trénermi stredísk vrcholového športu Dukla a SCP.  

Lode budú vyrobené v dizajne návrhu SDVSK 

c) predložil spoločne s Alexandrom Slafkovským návrh na zakúpenie 11ks. karbónových 

pádiel C1 pre talentovanú mládež žiakov a juniorov. Cena jedného pádla C1  je 195,-

€. 

 

 

Hlasovanie 

 
ZA: 8 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 
 
 
2. KOMISIE 
 
1. Členovia výkonného výboru SDV SK navrhli zaradiť do tímu JOT Slovenského olympijského 

a športového výboru 2021 Filipa Stanka,  

 

Hlasovanie 



 
ZA: 7 

ZDRŽAL SA: 1 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 

2. Členovia výkonného výboru SDV SK hlasovali o zozname a delegovaní rozhodcov na 

podujatia v roku 2021. Zoznam bude zverejnený na webovom sídle SDV SK. 

 
Hlasovanie 
 
ZA: 7 

ZDRŽAL SA: 1 

PROTI: 0 

 

 

 

Návrh bol schválený 

 

 

 

3. Predseda Komisie vrcholového športu po prehodnotení aktuálnej situácie pre tréning v 

domácich podmienkach navrhol aby sa od 15.11.2020 zrušilo obmedzenie vycestovania na 

zahraničné VT z prostriedkov Slovenskej kanoistiky. Pravidlá vycestovania budú publikované 

priebežne podľa aktuálnej situácie na webe SK. 

 

Hlasovanie 

 
ZA: 8 

ZDRŽAL SA: 0 

PROTI: 0 

 

Návrh bol schválený 

 

 

4. Predseda komisie klubov a vzdelávania Richard Grigar navrhol prizvať na najbližšie 

zasadnutie VV na komunikáciu ohľadom nastavenia stratégie vzdelávania trénerov Milana 

Kubáňa. 

 

VV zobral na vedomie 

 
 



 

3. RÔZNE 

 

1/ V zmysle úlohy z predchádzajúceho rokovania VV z 6.10. 2020 M. Štulajter predstavil návrh 

zmluvy o výkone funkcie člena výkonného výboru. Z dôvodu krátkeho času na jej 

naštudovanie bude tento návrh prerokovaný na nasledovnom rokovaní VV. 

 

VV zobral na vedomie 

 

Termín ďalšieho rokovania Výkonného výboru SDV-SK bol stanovený na XX. novembra 

2020 prostredníctvom videokonferencie. 

 

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


