
Uznesenie zo zasadnutia správnej rady KTK LM zo dňa 
11.8.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 

 
 
 

Vzhľadom na dynamický nárast COVID-19 pozitívne testovaných osôb v Európe prinášame stanovisko 

SR KTKLM na základe odporúčaní a usmernení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 

 

- potvrdzujeme stanovisko VV SK SDV o zrušení účasti slovenskej reprezentácie na zahraničných podujatiach 

a rozširujeme jeho platnosť pre všetkých pretekárov KTKLM. Na základe tohto rozhodnutia nebudeme až do 

odvolania financovať zahraničné akcie klubových pretekárov z klubového ani štátneho rozpočtu. Takisto 

odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia aj v individuálnom režime. 

- v prípade, že sa člen KTKLM vracia z individuálneho pobytu v zahraničí, je pri príchode povinný okamžite sa 

preukázať negatívnym testom na Corona vírus. Až do doby predloženia negatívneho výsledku má zakázaný 

vstup do priestorov spravovaných KTKLM (celý Areál vodného slalomu O. Cibáka, Hotel Lodenica 

a administratívna časť v hoteli Lodenica.) 

 

Neustále je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia: 

- stále platí povinnosť nosiť rúško v interiéri 

- zabezpečiť, aby všetci účastníci hromadných podujatí mali pri vstupe a pobyte prekryté horné dýchacie cesty 

s výnimkou osôb podávajúcich športový výkon 

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov a dotykových plôch pri hromadných podujatiach 

- zabezpečiť sociálny dištanc (2 metre) medzi účastníkmi hromadných podujatí s výnimkou osôb podávajúcich 

športový výkon. 

 

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami KTKLM v spojení so Slovenskou kanoistikou neumožní 

nekontrolované tréningové pobyty zahraničných športovcov na tratiach Areálu vodného slalomu O. Cibáka a od 

budúceho týždňa zverejní harmonogram pre tréning, ktorý bude výraznejšie chrániť zdravie všetkých 

športovcov a trénerov pri ich pobyte v areáli. Pretekári, ktorí nebudú začlenení v harmonograme, nebudú môcť 

Absolvovať tréningy na AVS. 

 V prípade nedodržania týchto nariadení môže pristúpiť SR KTKLM k finančným sankciám za ich 

porušenie. 

 Odporúčame sledovať aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj podrobnosti 

o režime na hraniciach pri návrate zo zahraničia, zoznam rizikových krajín 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 11. augusta 2020  Správna rada KTK LM 


