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Číslo zápisnice: SDV SK 1/2020 
 

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:  Bratislava, Junácka 6 

Deň konania zasadnutia: 24.1. 2020 

Čas začiatku zasadnutia: 9:30 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 12:00  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. Martin Stanovský ml. 
6. Jakub Luley 

 
Hostia: 

1. Ivan Cibák 
2. Martin Stanovský 
3. Lukáš Giertl 
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. 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  
2. Informácia o čerpaní rozpočtu 
3. Komisie 
4. Rôzne 

 
Navrhované zmeny v programe: Žiadne 
 

Na začiatku zasadnutia VV predseda SDV-SK R. Galovič zdôraznil, že v roku 2020 bude 

vyžadovať predloženie materialov na zasadnutie VV v termíne 5 dní pred konaním riadného 

zasadnutia tak, aby sa členovia VV mohli s predloženým materialom oboznámiť a na 

rokovanie prišli pripravení. Materialy, ktoré nebudú predložené v súlade s touto požiadavkou 

nebudú zaradené do oficialného programu rokovania, VV sa nimi zaoberať nebude a do 

programu môžu byť zaradená až v najbližšom termíne riadného VV SDV-SK. Materialy pre 

rokovanie VV v zmysle úloh a časového harmonogramu, ako aj požiadavky hnutia na riešenie 

v kapitole Rôzne zasielajte prosím na adresu: stulajter@canoe.sk  

 

 

 

1. KONTROLA ÚLOH  

1.  Predseda komisie klubov R. Grigar pripraví v zmysle požiadavky MVZ do 

nasledujúceho zasadnutia VV návrh koncepčného riešenia podpory klubov cez jestvujúce 

útvary talentovanej mládeźe (TSM, SVŠ-M) pre rok 2020 na základe kvalitatívnych 

parametrov, ktorý bude doplňovať a lepšie vyvážovať podporu klubov realizovanú cez 

kvantitatívne parametre v projekte Hľadáme olympíjskych víťazov fiancovanú cez 15% 

balík financii priamo z rozpočtu sekcie. 

 

 
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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2. M. Štulajter vypracuje a odošle na podpis zmluvy s trénermi TSM splňajucími kritéria 

pre ich zriadenie aj zákonné požiadavky na personálne krytie tréningového procesu 

(Bratislava, Liptovský Mikulaš, Žilina, Dolný Kubín, Košice) pre rok 2020, pričom v 

najsilnejších regiónoch Bratislava a Liptovský Mikuláš budú iniciované aj vyberové 

konania pre nové trénerske miesta na ktorých obsadenie prebehne vyberové konanie          

v priebehu februára 2020. 

 

3. M. Stanovský ml. predložil finálne znenie Kalendára podujatí na rok 2020 doplnený o 

preteky SLP v zjazde a šprinte.  

Po diskusii o úrovni vodného terénu pre organizáciu Majstrovstiev Slovenska žiakov VV 

rozhodol o rozdelení podujatia. Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov sa budú konať v 

Dolnom Kubíne a Majstrovstvá Slovenska starších žiakov na Žiackej olympiáde v 

Liptovskom Mikuláši        

HLASOVANIE o schválení Kalendára podujatí 2020: 

 

       ZA: 6 

       PROTI: 0 

       ZDRŽAL SA: 0 

 

2. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU 

1. Predseda ekonomickej komisie P .Šoška informoval, že čerpanie rozpočtu za rok 

2019 bude uzavreté v súlade s dotačnou zmluvou hneď po uzavretí kompletnej finančnej 

súpisky a kontrole jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu. 

 

2. Predseda SDV-SK R. Galovič informoval o predbežnom výhľade rozpočtu na rok 2020 

kde vzhľadom na posledné dve menej úspešné sezóny a parametre, ktoré vstupujú do 

nastavenia dotačného vzorca očakáva zníženie príspevku pre Slovenskú kanoistiku 

o 300.000 Eur oproti roku 2019, čo môže mať fatálne následky na zabezpečenie športovej 

prípravy v olympíjskej sezóne 2020. 

 
3.    KOMISIE 

1. Predseda komisie neolympijských športov J. Luley odprezentoval nomináciu 

športovcov, ktorí splnili nominačné kritériá na MS 2020 v zjazde v USA v zmysle Smernice 

o neolympijských športoch a  pripravil rozpočet pre neolympijské odvetvia na rok 2020        

s víziou na MS 2021 v Bratislave-Čunove. 

VV berie na vedomie 

 

2. Predseda súťažnej komisie M. Stanovský ml:   

- odprezentoval zápis zo stretnutia členov Subkomisie rozhodcov 
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- informoval o záveroch zo stretnutia obidvoch komisií, o plánoch a príprave sezóny 

2020 

- inicioval obnovenie vydávania "Spravodaju", ktorý pripraví v elektronickej podobe 

- informoval, že distribúcia rozhodcovských tričiek bude prebiehať počas 

regionálnych predsezónych školení, pričom o termínoch jednotlivých školení v 

regiónoch bude informovať Subkomisia rozhodcov.  

- po skončení sezóny je v pláne 2-dňové celoplošné školenie rozhodocov spojené s 

teambuildingom. 

VV berie na vedomie. 

 

3. Predseda Komisie mládeže P. Murcko oprezentoval požiadavky trénerov pri 

finalizácii materialnej podpory rozvoja mladežníckej kategórie C1 a predložil menoslov 

klubov a konkrétnych športovcov, ktorým budú pridelené nové lode pre sezónu 2020. 

 

            HLASOVANIE o schválení menného zoznamov športovcov na pridelenie lodí C1: 

 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

4.    RÔZNE  

1. Hlavny tréner mládeže P. Cibák ml. predložil VV požiadavku na krytie predbežného 

rozpočtu vo výške 37.000 Eur na zabezpečenie tréningového pobytu SVŠ-M v Al-Ain          

v termíne 22.2. - 10.3. 2020 a nomináciu športovcov a podporného tímu v zmysle kritérii 

podporného projektu: 

        

       HLASOVANIE o schválení výdavku a mennom zozname športovcov 

 

       ZA: 6 

       PROTI: 0 

       ZDRŽAL SA: 0 

 

2. Predseda SDV-SK R. Galovič požiadal pri príprave mimoriadne dôležitej olympíjskej 

sezóny 2020, v ktorej budú navyše prebiehať najvyznamnejšie investičné projekty 

Slovenskej kanoistiky pri rekonštrukcii a modenizácii klúčových areálov v Liptovskom 

Mikuláši a Bratislave – Čunove a maximálnu  súčinnosť všetkých komisii s tým, aby 

v zmysle časového plánu zasadnutí VV boli na najbližšom zasadnutí VV SDV-SK 

v termíne 14. februára schválené tieto nevyhnutné materialy: 

 

a) Súťažný poriadok pre rok 2020 
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b) Rozpis pretekov na rok 2020 

c) Koncepcia prípravy tímu C1W na OH kvalifikáciu Londýn 2020 

d) Koncepcia prípravy OH tímu Tokyo 2020 

e) Návrh rozpočtu 2020 

f) Investičné projekty 2020 

Termín: 14.február 2020  Zodpovední: predsedovia komisii SDV-SK 

 

3. Predseda SDV-SK R. Galovič a projektový manažér M. Štulajter informovali členov 

VV o vývoji legislatívnych a prípravných procesov trvajúcich 4 mesiace, nevyhnutných pre 

realizáciu komplexnej rekonštrukcie Trate č.1 a priľahlých priestorov v Areáli Divoká voda 

Čunovo a vybudovanie Prečerpavacieho systému v AVS Liptovský Mikuláš. Na základe 

posudenia projektov štátnymi orgánmi a ich kladnými stanoviskami môže Slovenská 

kanoistika pristúpiť k realizácii výberových konaní na zhotoviteľov projektov. Projekt 

Verejného obstarávania bude za Slovenskú kanoistiku riadiť a zabezpečovať na tento účel  

prijatý licencovaný interný zamestnanec v úzkej spolupráci s Vodohospodárskou 

výstavbou, š.p. 

VV zobral na vedomie 

 

4. M. Stanovský ml. navrhol komisii vrcholového športu a športovému riaditeľovi vytvoriť 

sekciu na webovej stránke, kde budú zverejňovaní prihlasení pretekári na jednotlivé ICF 

rankingy a jasne stanovené terminy prihlásenia na preteky. 

 

5. Výkonný výbor vyzval kluby k organizovaniu prvých NP v Čunove – 10.4-11.4. 2020 

 

 

Predbežný termín ďalšieho zasadnutia sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky bol 

stanovený na 14.február 2020 a termín na VZ SDV-SK na 20.marec 2020. 

 

 
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. 
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Zapisovateľ:                    Predsedajúci: 

 

Matúš Štulajter                 Richard Galovič 

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

    

podpis                    podpis 

 

 

 

 
 

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:6) 

Tvorí prílohu zápisnice z rokovania výkonného výboru 1/2020 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. 


