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Číslo zápisnice: SDV SK 2/2018 
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: 8. február 2018 

Čas začiatku zasadnutia: 10.00 h   Čas ukončenia zasadnutia: 16.00 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 Murcko 
5. Peter Šoška 
6. Peter Slašťan 
7. Igor Ižo 

 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

1. Alexander Slafkovský ml. 
 
Hostia: 

1. Ivan Cibák 
2. Lukáš Giertl 
3. Lucia Antolová 
4. Daniela Hujsová 

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

 
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4) 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 1, 3, 4. 
❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 1, 3, 4. 
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované5 elektronicky na sekretariáte 

sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky a 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 poveruje predsedu komisie neolympijských športov a Petra Šošku prípravou 

koncepciu rozvoja neolympijských športových odvetví. 
SPLNENÁ 
 

• VV poveruje predsedu komisie mládeže v spolupráci v trénerskou radou 
prípravou koncepcie TSM. 

SPLNENÁ 
 

• Predseda sekcie poveruje predsedu komisie klubov prípravou koncepcie a 
financovania klubov a mládeže pre rok 2018 

                                                
4) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
5) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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SPLNENÁ 
 
2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ 

 
Predseda sekcie a GS informovali o vývoji zmluvy o príspevku uznanému športu 

2018. Prvá zmluva prišla z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 12. januára 
2018 a podpísaná zväzmi. Následne prišla 25. januára 2018 upravená zmluva hlavnou 
kontrolórkou športu s prísľubom, že ak ju zväzy doručia podpísanú do 26. januára 2018, 
bude prvá splátka poukázaná na účty náročných športových zväzov v termíne garantovanom 
zákonom – do 31. 1. 2018. Na základe promptnej reakcie prezidenta Slovenskej kanoistiky 
bola zmluva doručená v danom termíne a prvé financie nabehli 31. 1. 2018. Vzhľadom na 
rozbeh sezóny boli obratom uhradené faktúry dodávateľom zabezpečujúcim prípravu 
športovcov. 

VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 
Sekretariát stále pracuje na spracovaní vyúčtovacieho formulára pre Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý má termín odovzdania 15. 2. 2018. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 

 
Prezident Slovenskej kanoistiky informoval o zaslaní výzvy pre významné športové 

podujatia a odmeny za výsledky v roku 2017. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 

 
3. REPREZENATČNÉ DRUŽSTVÁ 

 
Predseda komisie vrcholového športu informoval o seminári venovanom SVŠ 

organizovanom v Banskej Bystrici 5. februára 2018 a skonštatoval, že prezentáciou a 
diskusiou sa podarilo vysvetliť strategické zámery tvorby nastavení ako pri SVŠ tak aj pri NK 
2018. 

Predseda sekcie vyjadril pochvalu za prezentáciu nominačných kritérií a konceptu SVŠ 
hnutiu. 

VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 

Zástupca športovcov elektronicky predložil závery stretnutia slalomovej komisie ICF v 
Londýne. 

ZOZNAM PODKLADOV K BODU:6) 
- poznámky zo stretnutia slalomovej komisie ICF - http://www.canoeslalom.sk/wp-
content/uploads/ICF-slalom-meeting-Feb.pdf 
 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE a poveril komisiu vrcholového športu aplikáciou 

záverov do prípravy stratégie pre najbližšie obdobie. 
 

Športový riaditeľ predložil požiadavky zabezpečenie nákupu techniky pre RD a RDM.  
 

ZOZNAM PODKLADOV K BODU:7) 
- cenové ponuky na nákup výpočtovej techniky – 3 ks počítače, 2 ks kamery 

                                                
6) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
7) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
4. KOMISIE  

 
Predseda komisie neolympijských športov predložil koncepciu rozvoja 

neolympijských športových odvetví. 
VV sa v dlhej diskusii zaoberal touto komisiou. VV poveril komisiu VS a predsedu 

KNS aby pripravili úplne nový návrh koncepcie rozvoja jednotlivých disciplín, tak aby v prvom 
rade rešpektovala slalom ako prioritu sekcie. Zároveň však treba pri nastavovaní nových 
koncepcií hľadať prieniky so slalomom a vzájomnú symbiózu. 
 

Predseda komisie klubov predložil návrh koncepcie a financovania klubov a 
mládeže pre rok 2018 a predseda komisie mládeže predložil návrh fungovania a 
financovania mládeže (TSM) v sezóne 2018 

 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:8) 
- návrh koncepcie a financovania klubov a mládeže pre rok 2018 
- návrh koncepcie fungovania a financovania mládeže (TSM) v sezóne 2018 

 
VV predložené dokumenty prerokoval a pripomienkoval, verifikoval výšku príspevku 

klubu z príspevku uznaného športu a podporil projekt TSM podporou trénerských miezd. 
VV poveril predsedov zapracovaním pripomienok a skompletizovaním materiálov.  
 
Predseda súťažnej komisie predložil návrh nominácií HR a ZHR pre sezónu 2018. 
 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:9) 
- návrh nominácií HR a ZHR 2018 
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 

                                                
8) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
9) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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Predseda súťažnej komisie a generálna sekretárka informovali o stretnutí so zástupcami 
Stengla – softér modul matrika aj modul prihlasovania na súťaží je vo vývoji a do konca 
ferbuára by mala byť bude pripravená testovacia verzia 

VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 
5. RÔZNE 

 
VV prerokoval termín valného zhromaždenia 12. marca 2018 o 16.00 h.  

 
Predbežný termín zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 3/2018: 12. 
3. 2018 o 12.00 

 
 
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:10) 
 

Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 2/2018 sekcie divokých vôd 
Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky. 

 

                                                
10) 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. 


