
Číslo zápisnice: SDV SK 12/2021 
 

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: Videokonferencia 
 
Deň konania zasadnutia: 20.12. 2021  

Čas začiatku zasadnutia: 20:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 23.00 hod 
  

Predsedajúci: Martin Stanovský Zapisovateľ: Matúš Štulajter 
 
Členovia orgánu zúčastnení na zasadnutí:  

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

 
Ostatní: 

1. Matúš Štulajter 
2. Lucia Antolová 

 
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 komisií 
 

2. Rôzne  



PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:) 
 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 1-2 

❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 1-2  
❏ 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: 
 
Na úvod privítal všetkých prítomných predseda SDV SK Martin Stanovský, ktorý udelil slovo 
jednotlivým členom výkonného výboru, aby odprezentovali plán činností za svoje komisie. 
 

1. Kontrola úloh a komisie 
 
Plán úloh komisií 
 
Predsedkyňa ekonomickej komisie Z. Hujsová, uviedla, že si vyžiadala od všetkých komisií 
rozpočty na budúci kalendárny rok, pričom zosumarizovala ich s rozpočtom kancelárie 
a ďalšími príslušnými rozpočtovými položkami. 
 
Igor Ižo ako predseda súťažnej komisie akcentoval potrebu investície do technického videa 
v hodnote 25000 eur, pričom na nominačných pretekoch by sa mala vytvoriť pozícia 
videorozhodcu. Tak isto predložil pracovný návrh kalendára 2022 a pracovné materiály 
subkomisie rozhodcov. Následne si vypočul požiadavky ostatných členov VV SDVK SK 
smerujúcich k súťažnej komisii. Za jednu zo základných úloh považuje zjednotiť súťažné 
smernice, kde by členovia hnutia našli všetky upresnenia, pripraviť rozpisy, HRZHR, 
delegátov a je potrebné zaoberať sa sfunkčnením modulu pretekov v informačnom systéme, 
resp. jeho obmenou, preveriť stav tabule v Čunove a doriešiť rozhodcu na zjazdové preteky. 
Predseda KVS Róbert Orokocký požiadal predsedu súťažnej komisie: 
- Či je možné vypracovať softvér na prihlasovanie na preteky a registráciu členov SK DV - z 
toho vznikla úloha o prehodnotení spolupráce s firmou STENGL. 
- Aby návrh HR a ZHR na nominačné preteky bol pred schválením prekonzultovaný s KVŠ 
- Aby sa preverila funkčnosť pripojenia video signálu na veľkú tabuľu v Čunove. 
 
 
Predseda komisie neolympijských športov Jaroslav Slúčik si za úlohu zadal vypracovať 
a zverejniť nominačné kritériá na freestyle – MS Slovenska. Zloženie komisie: 
 
Predseda komisie vrcholového športu Róbert informoval o záveroch programovej 
konferencie za účasti 20 trénerov. Ďalej informoval o zložení novej užšej trénerskej rady: 
P.Škantár, T.Mráz, M.Hujsa, P. Cibák ml. 
V nadväznosti na prebehnuté stretnutia Predseda KVŠ predstavil prvý návrh rozpočtu. Ďalej 
informoval o rozbehnutej spolupráci s komisiou vzdelávania a odborníkmi, kde spoločne do 
konca januára pripravia plán stratégie vzdelávania. Hlavným prostriedkom pri edukácii hnutia 
budú osobné nastavenia pri celoplošnom vplyve formou pravidelných metodických výjazdov. 
Nominačné kritéria pre rok 2022 sú takmer hotové a budú predložené na januárovom VV. 
 
Predsedníčka komisie klubov, mládeže a vzdelávania Renáta Daníková informovala 
prítomných, že mala videohovor s klubmi, pričom tieto sa budú konať  vždy na konci 
mesiaca, na pravidelnej báze. Začiatkom januára plánuje osobne navštíviť všetky kluby. 
Následne predstavila svoju koncepciu financovania založenú na motivačných kritériách, 
vzdelávaní a sústredeniach mládežníckych športovcov. Zároveň predstavila schému 
vzdelávania športovcov a trénerov, pričom k týmto návrhom prebehla diskusia. 
 

http://www.canoe.sk/


 
 
 
2. Rôzne  
 
Predseda SDV SK Martin Stanovský navrhol, aby VV SDV SK hlasoval o prevode áut, ktoré 
využíva Michal Martikán respektíve Hochschornerovci a prívesné vozíky podľa prideleného 
zoznamu na kluby a aj WV Crafter - Košice prostredníctvom darovacej zmluvy: 
 
Hlasovanie: 
 
ZA: 6  
ZDRŽAL SA: 0  
PROTI: 0    
 
 
 
NÁVRH BOL SCHVÁLENÝ 
 
Predseda SDV SK Martin Stanovský apeloval na delegátov na konferenciu aby sa 
zúčastňovali všetci na jej zasadnutiach. 
 
VV zobralo na vedomie 
 
Jednotlivé materiály komisií VV SDV SK budú zverejnené po jeho januárovom zasadnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________________ 
  

JUDr. Matúš Štulajter, PhD. 
 
 

 
Mgr. Martin Stanovský 

 


