
 

 

Číslo zápisnice: SDV SK 1/2022 
 

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: 18.1. 2022  

Čas začiatku zasadnutia: 9:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 14.00 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. Komisie 
 

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 jednotlivé kapitoly rozpočtu SDV 
SK za svoje komisie 
 

1. Komisie 
 
Ekonomická komisia 
 
VV SDV SK prerokoval jednotlivé kapitoly rozpočtu SDV SK za jednotlivé komisie, pričom 
o každej komisii prebehla diskusia. Finálnu verziu rozpočtu na najbližšie zasadnutie VZ SDV 
SK pripraví predsedníčka ekonomickej komisie Zora Hujsová. 
 
VV vzal na vedomie. 
 
Komisia klubov, mládeže a vzdelávania 
 
Predsedníčka komisie klubov, mládeže a vzdelávania predstavila doplnenú schému podpory 
financovania mládeže a trénerskej činnosti a jej finančné vyjadrenie, o ktorých prebehla 
rozsiahla diskusia. Právny poradca M. Štulajter po jej schválení pripraví návrhy príslušných 
zmlúv. 
 
Predsedníčka komisie klubov, mládeže a vzdelávania predstavila stratégiu vzdelávania, 
ktorá bude v súčinnosti s komisiou vrcholového športu. 
 
VV vzal na vedomie. 
 
Komisia vrcholového športu 
 
 
Predseda sekcie DV navrhol na základe stratégie fungovania vrcholového športu zaradenie 
R.Orokockého do odmeňovanej pozície Športového riaditeľa. 
 
ZA: 4  
ZDRŽAL SA: 2  
PROTI: 0 
 
Návrh bol schválený 
 
R. Orokocký bol navrhnutý ako zodpovedná a kontaktná osoba pre Vodohospodárska 
výstavba,š.p. pre organizáciu púšťania a manipuláciu s vodnou hladinou na kanáli v Čunove. 
Rovnako je navrhnutý ako kontaktná osoba pre dopyt tréningov na kanáli. 
 
ZA: 6  
ZDRŽAL SA: 0  

http://www.canoe.sk/


 

 

PROTI: 0 
 
Návrh bol schválený 
 
Členovia VV SDV SK hlasovali o nominačných kritériách pre zaradenie do RD SR Canoe 
slalom 2022 a Slalom Cross 2022. Schválené nominačné kritériá budú zverejnené na webe 
SDV SK 
 
Hlasovanie: 
 
ZA: 6  
ZDRŽAL SA: 0  
PROTI: 0 
 
Návrh bol schválený 
 
 
Súťažná komisia 
 
 
Predseda súťažnej komisie Igor Ižo predstavil kalendár podujatí SDV SK. Kalendár podujatí 
bude zverejnený na webe SDV SK.  
 
Hlasovanie: 
 
ZA: 6  
ZDRŽAL SA: 0  
PROTI: 0 
 
Návrh bol schválený 
 
Predseda súťažnej komisie Igor Ižo predstavil pracovnú smernicu o pretekaní ku ktorej 
prebehla diskusia a vyplynuli úlohy:  
- Dostať do praxe softvér, ktorí bude archivovať lekárske prehliadky a platby členského 
- Dostať do praxe softvér cez ktorí sa bude prihlasovať na slovenské preteky 
 
VV vzal na vedomie. Tejto téme sa bude ďalej venovať na najbližšom VV. 
 
Predseda súťažnej komisie Igor Ižo predniesol stav využitia výsledkovej tabule v Čunove 
a možnosti oživenia internetového pripojenia na ktoré máme viazanú 4-ročnú zmluvu od 
f.ORANGE. 
 
VV vzal na vedomie. Tejto téme sa bude ďalej venovať na najbližšom VV. 
 
   
 
2. Rôzne  
 
Členovia VV SDV SK sa dohodli, že termín Valného zhromaždenia SDV SK bude 19.2. 2022 
o 9:00 cez videokonferenciu. 
 
Členovia VV SDV SK sa dohodli, že termín najbližšieho VV bude 29.1. 
 



 

 

Predseda SDV SK oznámil členom VV SDV SK, že od sa od 1.2. 2022 bude v rámci 
kancelárii zaúčať nový zamestnanec A. Balážová, ktorá postupne nahradí v rozsahu 
pracovnej činnosti p. Miškayovú.   
 
VV vzal na vedomie. 
 
 

 

 
 


