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Číslo zápisnice: SDV SK 7/2018 
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 

Deň konania zasadnutia: 10. júl 2018 

Čas začiatku zasadnutia: 10.00 h   Čas ukončenia zasadnutia: 14.30 h 
 

Predsedajúci: Richard Galovič  Zapisovateľ: Lucia Antolová 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2) 
1. Richard Galovič 
2. Richard Grigar 
3. Róbert Orokocký 
4. Peter Šoška 
5. Igor Ižo  
6. Peter Slašťan 
7. Peter Murcko 

 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

1. Alexander Slafkovský ml. 
 

Hostia: 
1. Peter Cibák ml. 
2. Daniela Hujsová 
3. 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. Informácia o stave financií 

                                                
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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3. Reprezentačné družstvá 
4. Komisie 
5. Rôzne  

 
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4) 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 2, 3, 4, 5. 
❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 2, 3, 4, 5. 
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované5 elektronicky na sekretariáte 

sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky, príp. ich schválená výsledná 
podoba zverejnená na webovej stránke www.canoeslalom.sk  

 
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA: 
 
SCHVAĽOVANIE PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
Navrhovaný program zasadnutia: 

1. Kontrola úloh 
2. Informácia o stave financií 
3. Reprezentačné družstvá 
4. Komisie 
5. Rôzne  

 
Navrhované zmeny v programe: 
-  
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
1. KONTROLA ÚLOH  

 
• VV prerokuje závery zasadnutia valného zhromaždenia 2018 
Z: členovia VV 
T: VV 8/2018 
 
• VV poveruje predsedu komisie klubov spracovaním agendy náborových 

pretekov 
VV prerokoval v bode Komisie, predseda komisie klubov predložil návrh 
filozofie a cieľov náborových pretekov a po prerokovaní výkonným výborom 
predloží komplexný materiál na schválenie. 
 
 

                                                
4) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
5) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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• Konateľ CANOE slalom s.r.o. v spolupráci s mediálnym manažérom pripraví do 
konca augusta model fungovania obchodnej spoločnosti v kontexte reklamných 
práv zväzu na výstroji športovcov v súlade s pravidlami ICF a prípadnej 
spolupráce s osobnostnými právami jednotlivých športovcov, reprezentantov pre 
návrh  komerčného dodatku k štatútu reprezentanta. 

Z: Cibák, Orokocký  
T: 30. 8. 2018 
 

2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ 
 
GS informovala o stave priebežného čerpania. Ekonomická komisia v spolupráci so 
sekretariátom pripraví do konca augusta stav čerpania v porovnaní s rozpočtom. 
Z: sekretariát, ekonomická komisia 
T: 30. 8. 2018 

 
GS informovala o uskutočnenom audite Slovenskej kanoistiky za rok 2017 v termíne 25. 
– 27 jún 2018. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 

 
3. REPREZENATČNÉ DRUŽSTVÁ 

 
Športový riaditeľ predložil na schválenie akcie RDM MSJaU23 Ivrea a VT Danubia Cup. 
 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:6) 
- Rozpočet akcie MSJaU23 Ivrea 
- Rozpočet akcie VT Danubia Cup 
 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Vzhľadom na nerešpektovanie jednotnej identity oficiálneho reprezentačného oblečenia 
predložil predseda komisie vrcholového športu na schválenie doplnenie štatútu 
reprezentanta o bod: 
„Je zakázané vizuálne modifikovať, alebo akýmkoľvek spôsobom vstupovať do 
dizajnu oficiálneho reprezentačného oblečenia. To znamená, nepridávať, 
nepremiestňovať ani neodoberať z reprezentačného oblečenia akékoľvek grafické 
prvky, ktoré boli na reprezentačnom oblečení pri jeho prebratí pri nominácii 
športovca na reprezentačnú akciu."  
 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:7) 
- https://www.canoe.sk/public/site/files/source/divoke-

vody/dokumenty/sezóna%202018/Štatút%20reprezentanta%20mladez%202018.pdf 
- https://www.canoe.sk/public/site/files/source/divoke-

vody/dokumenty/sezóna%202018/Štatút%20reprezentanta%20seniori%202018.pdf  
                                                
6) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
7) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
4. KOMISIE  

 
Členovia disciplinárnej komisie (DK) oboznámil členov výkonného výboru 
s disciplinárnym konaním   a udelenými trestami za disciplinárne priestupky počas akcie 
MS v zjazde Muota 2018. 
VV zobral rozhodnutie DK na vedomie a poveril predsedu komisie a svojich zástupcov 
v disciplinárnej komisii prípravou zásadných zmien disciplinárneho poriadku pre 
schválenie najbližšou konferenciou Slovenskej kanoistiky s cieľom presnej definície 
disciplinárneho konania, priestupkov a následných trestov. 
VV PREŠTUDOVAL A ZOBRAL NA VEDOMIE  
 
Predseda neolympijských disciplín predložil na schválenie: 
- Výsledky nominácie J a U 23 v zjazde a šprinte 
 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
- Nomináciu a rozpočet akcie MEJ v zjazde Skopje 
 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
5. RÔZNE 

 
Predseda sekcie v zmysle rozsiahlej debaty počas valného zhromaždenia predložil 
členom VV komplexnú kompetenčnú schému jednotlivých členov VV a ich komisii, ako aj 
návrh na úpravu organizačnej štruktúry sekretariátu sekcie. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE a HLASOVAŤ O NÁVRHU, ALEBO ÚPRAVACH 
MATERIÁLU BUDE NA ZASADNUTÍ VV 8/2018 
 
Predseda ekonomickej komisie tlmočil možnosť organizácie Svetového pohára v zjazde 
popri Svetovom pohári v slalome v Bratislave-Čunove 2019. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE a POŽIADAL O VYPRACOVANIE ROZPOČTU 
PODUJATIA, aby o jeho organizácii mohol HLASOVAŤ NA ZASADNUTÍ VV 8/2018 

 
 
Predbežný termín zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 8/2018: začiatok 
septembra 2018.  
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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: 
 
LUCIA ANTOLOVÁ     RICHARD GALOVIČ 
..............................     ..............................  
meno a priezvisko     meno a priezvisko 
podpis       podpis 
 

 
 
PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:8) 
 
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 7/2018 sekcie divokých vôd 
Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky. 
 

 
 
 

                                                
8) 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. 


