
 

 

Číslo zápisnice: SDV SK 02/2023 
 
 

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: 31.1. 2023  

Čas začiatku zasadnutia: 9:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 13:30 hod 
  

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

1. Martin Stanovský  
2. Renáta Daníková  
3. Róbert Orokocký 
4. Jaroslav Slúčik 
5. Júlia Pavelková 
   

 
Ostatní: 

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

 
Ospravedlnení: Igor Ižo 
 
 
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: 
 

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 návrh predsedu SK-DV bola v úvode kooptovaná Júlia Pavelková ako predsedníčka 
Ekonomickej komisie. 

 
ZA: 4 
ZDRŽAL SA: 0  
PROTI: 0 
 
Návrh bol schválený 
 
 

 
2. Kontrola úloh a nové úlohy 
 
Kluby SDV SK budú oslovené aby vybrali zástupcu klubu, ktorý bude oprávnený vstupovať do 
informačného systému - modul matrika.  
 
Termín: splnená 
Zodpovedný: Matúš Štulajter 
 
Pripraviť zoznam talentovaných športovcov pre rok 2023. 
 
Termín: splnená 
Zodpovedný: Renáta Daníková 
 
Hore uvedený zoznam skompletizovať s rýchlostnou kanoistikou a vypublikovať na web. 
 
Termín: 15.februára 
Zodpovedný: M.Stanovský ml., M.Štulajter 
 
VV ukladá zástupcom prezídia aby na úrovni prezídia dohodli šablonu započítavania 
odstupného pre odchádzajúcich pracovníkov SK, ktorí pracujú pre obe sekcie. 
 
Termín: trvá, prezídium sa neuskutočnilo 
Zodpovední: členovia prezídia 
 
 
Všetci členovia VV si za svoje komisie musia urobiť revízie smerníc a pripraviť nové znenia. 
 
Termín: trvá 
Zodpovední: členovia VV 
 
 

http://www.canoe.sk/


 

 

Robert Orokocký pripraví optimalizáciu fungovania súťažnej komisie. Predseda súťažnej 
komisie I.Ižo, R.Dániková a M.Stanovský st. zorganizujú stretnutie so zástupcami 
organizátorov z celého Slovenska a následne stretnutie s rozhodcami z celého Slovenska. 
 
Termín: 28. február 
Zodpovední: členovia VV 
 
Martin Stanovský informoval o stretnutí na Vodohospodárskej výstavbe. Z uvedených 
informácií vyplynula úloha pripraviť režim celoročnej prevádzky tréningovej trate v Čunove.  
 
Termín: 10. február 
Zodpovední: R.Orokocký, M.Stanovský st. 
 
 
3. Ekonomická komisia 
 
Martin Stanovský predložil pracovný návrh rozpočtu na základe ideálnych požiadaviek 
jednotlivých komisií. Aby bolo možné nastaviť finálny, vyrovnaný rozpočet, musia všetky 
komisie na najbližší VV pripraviť pre svoje komisie znížený rozpočet. 
 
 

 
 
 

 
__________________ 

Zapisovateľ 
 

 
 

 


