
 

 

Číslo zápisnice: SDV SK 01/2023 
 
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou 

 
 
Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika – Sekcia divokých vôd 
 
Názov zasadajúceho orgánu: Výkonný výbor sekcie divokých 

vôd Slovenskej kanoistiky  
 

Miesto konania zasadnutia: Junácka 6, Bratislava 
Deň konania zasadnutia: 10.1. 2023  

Čas začiatku zasadnutia: 10:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 18:30 hod 
  

Predsedajúci: Martin Stanovský Zapisovateľ: Robert Orokocký 
 
Členovia orgánu zúčastnení na zasadnutí:  

1. Martin Stanovský  
2. Renáta Daníková 
3. Igor Ižo  
4. Róbert Orokocký 
5. Jaroslav Slúčik 
   

 
Ostatní: 

1. Martin Vesel 
2. Martin Stanovský ml. 
3. Matúš Štulajter 

 
Ospravedlnení: M.Skubík 
 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3 
 
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: 
 

❏ ÁNO 

❏ NIE 
 
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 3  

 

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

❏ BOLA 

❏ NEBOLA  
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 
 

1. Kontrola Úloh 
2. Revízia rozpočtu 
3. Komisie 
4. Rôzne  

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA: 
 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom  



 

 

❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom  
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované 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: 
 

 
1. Na úvod zasadnutia VV Predsedníčka ekonomickej komisie Zorka Hujsová podala 

k 9.1.2023 abdikáciu na svoju funkciu. 
 
VV vzal na vedomie 
 
 

 
2. Kontrola úloh a nové úlohy 
 
Kluby SDV SK budú oslovené aby vybrali zástupcu klubu, ktorý bude oprávnený vstupovať do 
informačného systému - modul matrika.  
Kluby boli oslovené a poslali kandidátov. 7 klubov nedodalo svojho zástupcu, budú opäť 
vyzvané. 
 
Termín: trvá 
Zodpovedný: Matúš Štulajter 
 
Pripraviť zoznam talentovaných športovcov pre rok 2023 a vypublikovať na web. 
 
Termín: 31. január 2023 
Zodpovedný: Renáta Daníková 
 
VV ukladá zástupcom prezídia aby na úrovni prezídia dohodli šablonu započítavania 
odstupného pre odchádzajúcich pracovníkov SK, ktorí pracujú pre obe sekcie. 
 
Termín: najbližšie Prezídium SK 25.1. 
Zodpovední: členovia prezídia 
 
VV ukladá zástupcom prezídia aby na úrovni prezídia prejednali jednorázovú možnosť 
navýšenia čerpania sekretariátu na 20%. 
 
Termín: najbližšie Prezídium SK 25.1. 
Zodpovední: členovia prezídia 
 
Všetci členovia VV si za svoje komisie musia urobiť revízie smerníc a pripraviť nové znenia. 
 
Termín: najbližší VV 
Zodpovední: členovia VV 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.canoe.sk/


 

 

3. Komisia vrcholového športu 
 
Robert Orokocký predložil rozpočet na rok 2023. 
 
VV vzal na vedomie 
 
 
VV obdržal desiatku žiadostí o dofinancovanie mládežníkov na jarnú prípravu. Predseda KVŠ 
vysvetlil postup a stav testovania mládeže SVŠ. VV prehodnotil všetky komplexné informácie 
a rozhodol nasledovne: 
Dofinancovávanie športovcov bude podľa pravidiel SVŠ. Športovci, ktorí spĺňajú výkonnostné 
a finančné kritéria na zaradenie do skupiny C, dostanú na prípravu paušálne 1000.- EUR. 
Športovci, ktorí splnia finančné a výkonnostné kritéria na zaradenie do skupín A a B dostanú 
dofinancovanie 2500.- EUR. Okrem toho pre športovcov, ktorí sa dostanú do seniorskej 
reprezentácie a niesú v projekte Toptím bude individuálne riešené dofinancovanie jarnej 
prípravy + príprava na MS v Londýne. 
 
 
Predseda KVŠ predložil na schválenie účasť fyzioterapeuta z prostriedkov SVŠ na TT v Al Ain 
vo februári 2023. 
 
ZA: 5 
ZDRŽAL SA: 0  
PROTI: 0 
 
Návrh bol schválený 
 
 
4. Komisia klubov, mládeže a vzdelávania 
 
Renáta Daníková predložila návrh rozpočtu komisie. Ďalej zoznam talentovanej mládeže do 
23 rokov a kalendár akcií komisie. Okrem toho predniesla základnú schému vzdelávania pre 
rok 2023. 
 
VV zobral na vedomie 
 
 
5. Komisia ne-OH športov 
 
Jaroslav Slúčik predložil rozpočet. 
 
VV vzal na vedomie 
 
Jaroslav Slúčik predložil nominačné kritéria. 
 
ZA: 5 
ZDRŽAL SA: 0  
PROTI: 0 
 
Návrh bol schválený s pripomienkami 
 
 
 
 



 

 

6. Súťažná komisia 
 
Igo Ižo predložil rozpočet na rok 2023. 
 
VV vzal na vedomie 
 
Igo Ižo predložil termínovku na rok 2023.  
 
ZA: 5 
ZDRŽAL SA: 0  
PROTI: 0 
          
Návrh bol schválený 
 
Okrem toho na VV prebehla rozsiahla diskusia o zmenách v Smernici o súťažení z ktorej 
vyplynuli zmeny, ktoré predseda zapracuje do najbližšieho VV. 
 
 
7. Rôzne 
 
31. Januára 14:00 hod sa vo Vodárenskom múzeu v Bratislave uskutoční vyhlasovanie 
Kanoista roka 2022. 
 
VV schválil zmenu smernice o cestovných náhradách z vlaku ll. triedy na podľa zákona 
o cestovných náhradách. 
 
ZA: 5 
ZDRŽAL SA: 0  
PROTI: 0 
 
Návrh bol schválený 
 
VV sa dohodol na predĺžení zmluvy s Pavlom Hochschornerom na správcu areálu v Čunove 
na rok 2023.
 
 
Najbližší termín VV sa bude konať 31. januára 2023. 

 
 
 

 
__________________ 

Zapisovateľ 
 

 
 

 
__________________ 
    Martin Stanovský 


