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Číslo zápisnice: SDV SK 4/2018 
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. apríl 2018 

Čas začiatku zasadnutia: 12.00 h   Čas ukončenia zasadnutia: 18.30 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 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 
5. 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) 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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1. Kontrola úloh 
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. 3, 4, 5. 
❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 3, 4, 5. 
❏ 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  

 
• Predseda sekcie poveril predsedov komisí výkonného výboru špecifikovaním 

priorít financovania nepokrytých nákladov v rozpočte sekcie.  
Z: predsedovia komisií jednotlivých výkonného výboru 
T: VV 5/2018 

 
• VV poveruje svojich členov vypracovaním marketingovej stratégie a pravidiel 

používania osobnostných práv športovcov pre sezónu 2018 
Z: Galovič, Orokocký, Šoška 
T: VV 5/2018 

                                                
4) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
5) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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• VV prerokuje závery zasadnutia valného zhromaždenia 2018 
Z: členovia VV 
T: VV 5/2018 
 

 
2. INFORMÁCIA O STAVE FINANCIÍ 

 
Predseda sekcie, GS informovali o nastavení účtovných stredísk ekonomickou 

komisiou v celkovom súčte cca 150 kusov, čo je výborný analytický nástroj na sledovanie 
výdajov, zároveň však náročný pre zamestnancov, ktorí s ním budú denne pracovať. V tejto 
súvislosti predseda sekcie pripravuje koncepciu, v rámci ktorej by mali postupne od 1. mája 
2018 všetky ekonomické operácie fungovať cez objednávkový systém ako predpríprava 
zaúčtovania a zjednodušenie celého procesu. Vzhľadom na to, že špecifikácia a 
nadefinovanie účtovných stredísk sa ukončili len uplynulý týždeň, stav čerpania sekcie bude 
k dispozícii hneď, ako účtovná firma spracuje všetky doklady od začiatku roka. GS preto 
informovala aspoň o stave na jednotlivých účtoch Slovenskej kanoistiky, dostupný aj na 
www.transparentneucty.sk 

VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 

Predseda sekcie informoval, že z výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
na významné športové podujatia nedostala Slovenská kanoistika ani cent, na čo reagovalo 
vedenie Slovenskej kanoistiky otvoreným listom a žiadosťou o stretnutie s vedením 
ministerstva a sekcie štátnej starostlivosti o šport. V tejto súvislosti GS doplnila, že sekcia 
reagovala na výzvu Ministerstva financií SR na majstrovstvá Európy juniorov a pretekárov do 
23 rokov v maximálnej výške dotácie 13 500,- eur a rovnako reagoval na tú istú výzvu aj 
organizačný výbor Svetového pohára v Liptovskom Mikuláši prostredníctvom KTK Liptovský 
Mikuláš.  

VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 

GS informovala o doručení zmluvy pre športovcov Top Teamu, v ktorej sú v porovnaní s 
prvou zmluvou doručenou v januári 2018 dve zmeny – znížený TT Andreja Máleka (o 5000 
eur) a Michaely Haššovej (o 10 000 eur). Podpísaná zmluva bola do podateľne ministerstva 
doručená v piatok 6. apríla 2018, prvé financie by mohli byť na účty distribuované v priebehu 
najbližších týždňov.  

VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 
3. REPREZENATČNÉ DRUŽSTVÁ 

 
Predseda komisie vrcholového športu predložil žiadosť trénerskej rady: 
- Za trénerskú rady žiadame aby sa odfinancovanie platov reprezentačných trénerov 

stalo v položke nepokryté prioritou č.1. tzn. v prípade uvoľnenia akýchkoľvek financií 
v rozpočte budú tieto financie v prvom rade použité na platy reprezentačných 
trénerov.  

Predseda sekcie poveril predsedov jednotlivých komisií výkonného výboru 
špecifikovaním priorít financovania nepokrytých nákladov v rozpočte sekcie. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
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- Trénerská rada týmto oficiálne žiada VV aby sa vážne zaoberal nastavovaním 
termínu valného zhromaždenia. Dátum v ktorom sa valné zhromaždenie pravidelne 
koná je dlhodobo nevyhovujúci pre všetkých najaktívnejšie pracujúcich trénerov v 
Slovenskej kanoistike – sekcie divoká voda, zástupcu pretekárov a aj aktívnych 
pretekárov zo záujmom zúčastňovať sa na tomto zhromaždení. Preto navrhujeme 
aby sa valné zhromaždenie konalo v prvý februárový týždeň̌. Zároveň žiadame aby 
sa táto žiadosť̌, stanovisko VV aj výsledok hlasovania objavili v zápise z VV. 

VV navrhuje organizovať: 
Radu predsedov – december (v nadväznosti na termín Kanoistu roka) 
Valné zhromaždenie – 2.  februárový týždeň 
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda komisie vrcholového športu predložil list od reprezentantov SR v 

kategórii C2M so žiadosťou na ICF o opätovné zaradenie kategórie C2M do programov 
pretekov v sezóne 2018 

VV v súlade so žiadosťou navrhol adresovať list ICF, kde upozornil na porušenie 
Stanov ICF – článku 21: Zmeny všeobecných noriem a technických súťažných pravidiel 
vchádzajú do platnosti po 1. januári roku, v ktorom sa koná Kongres, na ktorom sú 
schválené. 
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda komisie vrcholového športu spolu s vedúcim reprezentačného družstva 

mládeže a SVŠ predložili na schválenie nominačné́ kritéria pre zaradenie do SVŠ BA a SVŠ 
LM pre rok 2019. 

 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:6) 
- Nominačné́ kritériá pre zaradenie do SVŠ BA a SVŠ LM pre rok 2019 
http://www.canoeslalom.sk/wp-content/uploads/Nominačné-kritéria-pre-zaradenie-do-
SVŠ-BA-a-SVŠ-LM-pre-rok-2019.pdf  
 

                                                
6) § 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 

 
Predseda komisie vrcholového športu spolu s vedúcim reprezentačného družstva 

mládeže a SVŠ predložili na schválenie platové́ podmienky pre trénerov SVŠ na rok 2018. 
 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:7) 
- platové́ podmienky pre trénerov SVŠ na rok 2018 – presné platové podmienky 
budú súčasťou osobných trénerských zmlúv  
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda komisie vrcholového športu predložil na schválenie nominačné kritériá pre 

MSJ 2019. 
 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:8) 
- NK 2019 MSJ - http://www.canoeslalom.sk/wp-content/uploads/NK-2019-MSJ.pdf  

 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda komisie vrcholového športu informoval, že v piatok 20. apríla pred 

Liptovskými slalomami sa uskutoční mediálny seminár pre športovcov. 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 

4. KOMISIE  
 

                                                
7) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
8) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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Predseda súťažnej komisie predložil návrh rozpočtu komisie. 
 

ZOZNAM PODKLADOV K BODU:9) 
- návrh rozpočtu súťažnej komisie pre rok 2018 
http://www.canoeslalom.sk/wp-content/uploads/Navrh-rozpoctu-Sutazna-komisia-2018-
v03-po-VZ.pdf  
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda súťažnej komisie predložil návrh na zmenu programu nominačných pretekov 

v Čunove – doplnenie o disciplínu slalom cross. 
 

Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda komisie neolympijských športov informoval o príprave, schválení a 

zverejnení nominačných kritérií pre zaradenie do RD seniori, RD23 a RDJ SR v zjazde 2018. 
 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:10) 
- NK pre zaradenie do RD seniori, RD23 a RDJ SR v zjazde 2018 -
http://www.canoeslalom.sk/sportova-komisia/nominacne-kriteria/  

 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 

                                                
9) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
10) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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Predseda komisie neolympijských športov predniesol žiadosť ŠKP Bratislava o 
presunutie termínu nominačných pretekov v zjazde a šprinte juniorov a do 23 rokov na 
neskorší termín, keďže sa v danom termíne nachádza na kvalifikácii YOG v Barcelone. 

Predseda sekcie zdôraznil, že návrh konečného rozhodnutia musí prísť od komisie a 
zároveň zdôraznil, že je potrebné nájsť čo najvhodnejšie riešenie pre všetkých potenciálnych 
reprezentantov, ktorí sa na nominačných pretekoch nemôžu zúčastniť z dôvodu 
reprezentačných povinností. 

Predseda komisie vyjadril názor, aby sa NK nemenili a v prípade potreby sa bude 
vzniknutej situácii pre reprezentantov v Barcelone komisia venovať po slalomových 
nomináciách. 

 
 ZOZNAM PODKLADOV K BODU:11) 
- žiadosť ŠKP Bratislava 
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda komisie mládeže predložil na schválenie smernicu o činnosti TSM na rok 

2018.  
 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:12) 
- Smernica o činnosti TSM na rok 2018 - http://www.canoeslalom.sk/wp-
content/uploads/Smernica-o-cinnosti-TSM-na-rok-2018.pdf  
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predseda sekcie predložil auditovaný vzor zmluvy pre trénerov sekcie divokých vôd 

Slovenskej kanoistiky, ktorý reflektuje pripomienky jednotlivých trénerov. Následne budú 
zmluvy distribuované trénerom. 

 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:13) 
- zmluva trénera útvaru talentovanej mládeže 

                                                
11) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
12) § 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 

 
5. RÔZNE 

 
Predseda sekcie prizval na zasadnutie výkonného výboru predsedu organizačného 

výboru majstrovstiev Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov, aby prezentoval, v akej fáze 
sú prípravy podujatia. 

V stredu 18. apríla 2018 bude rokovanie medzi OV, ekonomickou komisiou a predsedom 
sekcie, kde zoptimalizujú návrh rozpočtu. Každý ďalší výkonný výbor až do MEJ+U23 bude 
prítomný aj predseda OV, aby informoval o napredovaní. 

 
VV zároveň hlasoval o začlenení organizácie ME vo freestyle do organizácie MEJ+U23 

vo vodnom slalome, za predložených podmienok: 
Zloženie OV ME FREESTYLE: 
Hlavný organizátor: Pavol Miťko 
Pomocný organizátor: Peter Csonka 
Technický delegát: Nina Csonková 
Žiadaný rozpočet na organizáciu od Slovenskej kanoistiky: 0,- eur 
Požiadavky: voda počas trvania pretekov 
Termín: 13.- 19. august 
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
HLASOVANIE 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
GS informovala o návrhoch na ocenenia SOV 2017, ktoré boli zaslané v termíne do 
9.4.2018: 
Cena Pavla Schmidta - Alexander Slafkovský 
Cena Matyldy Pálfyovej - Jana Dukatová 
Cena Ondreja Nepelu - Marko Mirgorodský 
Cena Jána Zacharu - Tomáš Mráz 
VV ZOBRAL NA VEDOMIE 
 

                                                                                                                                                   
13) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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Predbežný termín zasadnutia VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 5/2018: 
druhý májový týždeň 

 
 
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:14) 
 

Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 4/2018 sekcie divokých vôd 
Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky. 

 

                                                
14) 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. 


