
Číslo zápisnice: SDV SK 5/2020 
 

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: VV sa konal formou videokonferencie z dôvodu 
mimoriadnych opatrení spôsobenými hrozbou ochorenia COVID-19 
 
Deň konania zasadnutia: 12.5. 2020  

Čas začiatku zasadnutia: 9:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 13:00 hod 
  

Predsedajúci: Richard Galovič Zapisovateľ: Matúš Štulajter 
 
Členovia orgánu zúčastnený na videokonferencii:  

1. Richard Galovič  
2. Richard Grigar  
3. Peter Murcko 
4. Peter Šoška  
5. Jakub Luley 
6. Martin Stanovský ml. 
7. Róbert Orokocký 
8. Alexander Slafkovský 

 

Ostatní:  
1. Ivan Cibák 
2. Lukáš Giertl 
3. Lucia Antolová 
4. Martin Stanovský st. 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 4 
 
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: 
 

❏ ÁNO 

❏ NIE 
 
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 5  

 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia 
dodržaná 
 

❏ BOLA 

❏ NEBOLA  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 
 

1. Zhodnotenie súčasnej situácie 
2. Informácia o čerpaní rozpočtu  
3. Komisie 
4. 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: 
 
SCHVAĽOVANIE PROGRAMU ZASADNUTIA 
 

Navrhovaný program zasadnutia: 
1. Zhodnotenie súčasnej situácie v športe a návrh riešení ä 
2. Informácia o ekonomických parametroch  
3. Komisie 
4. Rôzne 

 
Navrhované zmeny v programe: Žiadne 

 

 

1. ZHODNOTENIE SÚČASNEJ SITUÁCIE 
 

1. Predseda sekcie DV-SK R. Galovič a prezident Slovenskej kanoistiky I. Cibák 

informovali členov Výkonného výboru SDV SK o stretnutí so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ 

Ivanom Husárom. Diskutovalo sa o všetkých otázkach fungovania a financovania zväzu 

a rezortných športových stredísk, o prehodnotení HŠP a financovaní športu po koronakríze. 

Tak isto informovali aj o pripravovanej  novelizácii zákona o športe týkajúcu sa zjednodušeniu 

administratívy pre Národné športové zväzy. 

 

2. Predseda sekcie DV-SK R. Galovič ďalej informoval členov Výkonného výboru SDV SK  

o procese verejného obstarávania na rekonštrukciu areálu vodného slalomu v Liptovskom 

Mikuláši, v rámci ktorého uchádzači podávajú množstvo otázok a žiadostí cez systém Úradu 

pre verejné obstarávanie, ktoré na dennej báze vybavuje M. Štulajter v koordinácií s externým 

zamestnancom – špecialistom na verejné obstarávanie. Čo sa týka prípravy verejného 

obstarávania na rekonštrukciu kanála v Čunove, prebehol 4.5. 2020 videohovor s p. Shipleym 

a projekčným tímom Vodohospodárskej výstavby, š.p., v ktorom boli vyšpecifikované 

jednotlivé prvky trate a požiadavky na vypracovanie dokumentácie pre verejné obstarávanie. 

Dokumentácia od pána Shipleyho by mala byť pre projektový tím Vodohospodárskej výstavby, 

š.p. podľa vzájomnej dohody poskytnutá do konca mája 2020. 

 

http://www.canoe.sk/


Predseda Sekcie divokých vôd SDV  SK R. Galovič informoval o situácii na sekretariáte 

SDV SK, keďže pani Miškayová končí pracovný pomer s dôvodu nadobudnutia dôchodkového 

veku k 31.5. 2020 pričom sa bude hľadať za ňu adekvátna náhrada. 

 
 
VV zobral na vedomie 
 

 
VV zobral na vedomie 

 
 
2. INFORMÁCIA O ČERPANÍ ROZPOČTU EKONOMICKEJ SITUÁCII 

 

Predseda Sekcie divokých vôd SDV  SK R. Galovič informoval o stave rozpočtu 

v komparácií s minulým rozpočtovým rokom. Po diskusii týkajúcej sa úpravy kalendára určení 

priorít v rámci podujatí bol schválený návrh rozpočtu pre Valné zhromaždenie SDV SK, ktoré 

sa bude konať 23.5. 2020 cez videokonferenciu. 

 

 

VV zobral na vedomie 

 

3. KOMISIE 

 

 

R. Galovič poveril R. Grigara, aby pripravil správu o stave tréningového procesu v jednotlivých 

kluboch. To isté dostali za úlohu L. Giertl a P. Cibák v rámci rezortných športových stredísk.  

 

J, Luley informoval o praktických skúsenostiach s fungovaním tréningového režimu v Čunove, 

konkrétne o potrebe lepšieho nastavenia tréningových podmienok Divokou vodou,s.r.p. 

 

P. Šoška – informoval o bezproblémovom priebehu tréningového procesu v Žiline 

 

M. Stanovský – predstavil predbežný kalendár podujatí s jednotlivými finančnými nákladmi na 

ich organizáciu na sezónu 2020, ktorý bol následne členmi VV pripomienkovaný. 

 

Dátumy Podujatia – MS Dospelých v Čunove 11-13.9, MS dorastu v LM 28.-30.8, Starší žiaci 

1. - 2.8., mladší žiaci 5. - 6.9.,  Slovak Open – 12-13.9., Tatranský slalom – 22. 23. 8.   

 

VV zobral na vedomie 

 

 



4.   ROZNE 

 

M. Štulajter oznámil, že odstupuje s Kontrolnej komisie SDV SK, nový člen bude v súlade 

s článkom 14 ods. 10 Stanov Slovenskej kanoistiky kooptovaný. 

 

R. Galovič informoval, že p. Bárta odstúpil z funkcie člena dozornej rady CANOE Slalom, s.r.o. 

a jeho odstúpenie spolu s jeho akceptáciu od prezidenta Slovenskej kanoistiky I. Cibáka bolo 

doručené na Okresný súd Bratislava I.  Nakoľko je jediným spoločníkom v CANOE Slalom, 

s.r.o. Slovenská kanoistiky ako celok (a nie len Sekcia divokých vôd), bude prípadný ďalší člen 

dozornej rady prerokovaný v rámci prezídia Slovenskej kanoistiky. 

 

 

 

Predbežný termín ďalšieho zasadnutia Výkonného výboru SDV-SK bol stanovený na      

11. júna 2020 o 09:00 hod. formou videokonferencie.  

 

Valné zhromaždenia SDV-SK sa bude konať 23. mája 2020 o 09:00 hod. formou 

videokonferencie cez aplikáciu ZOOM s hlasovaním v jej prostredí CHAT. Elektronicka 

pozvánka pre zástupcov klubov pre ich pripojenie do videokonferencie cez bežný webový 

prehliadač: 

 

 

 

 

_____________________      ______________________ 

 

   Mgr. Richard Galovič                JUDr. Matúš Štulajter, PhD. 


