
Číslo zápisnice: SDV SK 12/2021 
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1) 

 
Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika – Sekcia divokých vôd 
 
Názov zasadajúceho orgánu: Výkonný výbor sekcie divokých vôd 
Slovenskej kanoistiky  
 
Miesto konania zasadnutia: Zoom videokonferencia  
Deň konania zasadnutia: 19.11. 2021  
Čas začiatku zasadnutia: 10:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 12:00 hod 
  

Predsedajúci: Martin Stanovský st. Zapisovateľ: Martin Stanovský st.  
Členovia orgánu zúčastnení na videokonferencii:  

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

 
Ostatní:  

1. Martin Vesel 
 
Ospravedlnení zamestnanci sekretariátu:  

1. Lucia Antolová 
2. Matúš Štulajter 

 
 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 4  
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:  

❏ ÁNO 
❏ NIE  

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 4  
 
Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia 
dodržaná  

❏ BOLA 
❏ NEBOLA  

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3)  

1. Úvod  

2. Komisie a úlohy 

3. Schválenie nominácie na grant SOVŠ JOT 2022 



 

4. Rôzne 

 
 
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4)  

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 1-3 
❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 1-3  
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované 5 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. ÚVOD 

 

Predseda SDV-SK Martin Stanovský st. na úvod privítal novozvolený Výkonný výbor SK-

SDV a otvoril zasadnutie s tým že výsledok volieb je obrovský záväzok pre celý Výkonný výbor 

SK-SDV voči hnutiu a príležitosť ako vylepšiť smerovanie a rozvoj kanoistiky na Slovensku. 

Následne predstavil svoju víziu fungovania riadenia sekcie a fungovania VV SK-SDV s cieľom 

efektívneho predkladania návrhov a kontrolingu úloh. Ďalej prezentoval plán osobne navštíviť 

všetky kluby spoločne s Predsedníčkou komisie klubov, mládeže a vzdelávania  a 

prediskutovať smerovanie a potreby jednotlivých klubov v ich činnosti. 

Predseda SK-SDV Martin Stanovský st. informoval o stretnutí so zamestnancami sekretariátu 

SK-SDV, taktiež o nutnosti revízie rozpočtu vs. výdavkov za rok 2021. 
 

VV zobral na vedomie 
 
 
2. KOMISIE 
 
Predstavitelia jednotlivých komisií postupne predstavili svoju víziu a dlhodobé smerovanie 

činností svojich komisií. 
 

Predseda komisie vrcholového športu Róbert Orokocký informoval o plánovaných 

stretnutiach s predstaviteľmi rezortných športových stredísk. Ďalej informoval o plánovanej 

širokej Rade trénerov, ktorá sa uskutoční 24.11.2021 v Piešťanoch.  
 

Predseda súťažnej komisie Igor Ižo prezentoval svoju víziu smerovania komisie 

a zabezpečení súťaží v nasledujúcej sezóne. V spolupráci s predsedom komisie vrcholového 

športu vypracuje návrh termínovej listiny pre rok 2022. 



Predsedníčka komisie klubov, mládeže a vzdelávania Renáta Daníková informovala 

o zámere návštevy všetkých klubov spoločne s Predsedom sekcie SK-SDV a prebratie 

smerovania a potrebách jednotlivých klubov v ich činnosti. Ďalej apelovala na prípravu 

dlhodobých investičných zámerov sekcie SK-SDV a pripravenosť sekcie a klubov na čerpanie 

grantov a dotácii.  

 

Úlohy:  
Všetky komisie:  

- Vypracovanie plánu činností komisie pre rok 2022 
- Zostavenie komisie 
- Vypracovanie návrhu rozpočtu komisie pre rok 2022 

 

Komisia vrcholového športu: 
- Vypracovanie návrhu nominačných kritérií do reprezentačných družstiev pre rok 2022 

 

Súťažná komisia: 
- Vypracovanie návrhu termínovej listiny pre rok 2022 

 

Komisia NeOH disciplín: 
- Vypracovanie návrhu nominačných kritérií do reprezentačných družstiev v NeOH 

disciplínach pre rok 2022 
 

Predseda SK-SDV:  
- Vytvorenie pracovnej skupiny pre infraštruktúru a investície  

 

Termín: VV December 2021 

VV zobral na vedomie  
    
 

3. SCHVÁLENIE NOMINÁCIE NA GRANT SOVŠ JOT 2022 
 
Slovenský olympijský a športový výbor zverejnil výzvu na nomináciu športovcov pre zaradenie 

do Juniorského olympijského tímu, pre športovcov ktorí v roku 2021 dosiahli vynikajúce 

výsledky v olympijských disciplínach a v roku 2021 nedovŕšia viac ako 18 rokov a počas 

čerpania grantu patria medzi aktívnych športovcov. Z prijatých žiadostí na základe odborného 

posúdenia vyberie rada pre rozvoj športu SOŠV dvadsať športovcov, ktorí získajú podporu vo 

výške 2 400 eur určenú na športovú prípravu. SK-SDV môže navrhnúť jednu nomináciu. 
 

Členovia VV SK-SDV pripravili zoznam športovcov spĺňajúce kritéria SOVŠ na základe 

dosiahnutia najlepších výsledkov v sezóne 2021. Menovite: Zuzana Paňková, Ivana Chlebová 

a Samuel Krajčí. 



 

VV na základe kritérií - dosiahnutia najlepších výsledkov v sezóne 2021, finančné 

zabezpečenie prípravy v nasledujúcej sezóne a konkurencieschopnosti v rámci výberu SOVŠ  

navrhol nomináciu druhej v poradí - Ivanu Chlebovú. 
 

 

HLASOVANIE o návrhu:  
ZA: 6  
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ  

 

4. RÔZNE 
 
1. Stanovenie plánu pravidelných zasadnutí Výkonného výboru SK-SDV 
Členovia VV si spoločne dohodli dlhodobý termín pravidelných zasadnutí VV SK-SDV na 
druhú Stredu v mesiaci. Dlhodobý plán pravidelných zasadnutí VV SK-SDV ako aj spôsob a 
termíny pre predkladanie žiadostí členov hnutia budú zverejnené na webovej stránke sekcie. 
 
VV zobral na vedomie 
 
2. Webová stránka a informovanosť SK-SDV 
Predseda sekcie SK-SDV Martin Stanovský st. informoval členov VV o vízii reorganizácie 
webovej stránky sekcie s cieľom prehľadnejšej a dostupnejšej informovanosti členov hnutia. 
Návrhy budú prediskutované v rámci jednotlivých komisii a zamestnancov sekretariátu 
a následne technicky aplikované. 
 
Úloha: predseda sekcie SK-SDV, komisie VV SK-SDV, sekretariát SK-SDV 
 
VV zobral na vedomie 
 
3. Vypracovanie návrhu marketingovej stratégie SK-SDV a Slovenskej kanoistiky 
Predseda sekcie SK-SDV Martin Stanovský st. informoval členov VV o vytvorení pracovnej 
skupiny s úlohou vypracovania marketingovej stratégie SK-SDV s presahom na marketing 
Slovenskej kanoistiky. Pracovná skupina vypracuje návrh komplexnej stratégie vrátane 



informovanosti a zapojenia odborných komisií SK-SDV ako aj hnutia o činnosti sekcie a zväzu. 
Po vypracovaní návrhu pracovná skupina predstaví návrh jednotlivým komisiám na 
pripomienkovanie a následne VV SK-SDV a Prezídiu SK. 
 
Pracovná skupina: Martin Stanovský st., Martin Stanovský ml., Martin Skubík, Róbert 
Orokocký, sekretariát SK-SDV 
 
VV zobral na vedomie 
 
 
 
Predbežný termín ďalšieho zasadnutia Výkonného výboru SDV-SK bol stanovený na       
14. december 2021 o 10:00 hod v Bratislave.  
 

 
 
 
 
_____________________      ______________________ 
 
    Martin Stanovský st.              Mgr. Martin Vesel 
 

           Zapisovateľ          Overovateľ 
 

     Predseda SK-SDV                          člen KK SK-SDV 
 
 
 


