
Z Á P I S N I C A 
z konferencie o.z. Slovenská kanoistika (SK), konanej dňa 16.12.2016 

v Bratislave 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha 1) 

1. Schôdzu otvoril člen prípravného výboru SK Milan Oršula, ktorý bol prípravným 
 výborom SK poverený ako predsedajúci konferenice SK. Privítal prítomných 
 a následne schôdzu viedol.  
 

 
2. Schválenie programu konferencie o.z. SK. Po krátkej diskusii p. Oršula navrhol 
 úpravu bodu č. 3 na Voľba mandátovej a volebnej komisie, bod č. 4 Voľba 
návrhovej  komisie, zapisovateľky a overovateľa zápisu. Doplnenie bodu č. 5 
(návrh p. Cibáka):  Informácia o pripravovaných zmenách stanov. 

 
Delegáti konferencie schválili upravený program konferencie jednomyseľne. 

 1. Otvorenie Konferencie  
 2. Schválenie programu  
 3. Voľba mandátovej a volebnej komisie 
 4. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľa zápisu 
 5. Správa Prípravného výboru 
 6. Informácia o pripravovaných zmenách stanov 
 7. Prezentácia kandidátov na prezidenta, členov prezídia a predsedu  
  kontrolnej komisie 
 8. Diskusia 
 9. Správa mandátovej komisie  
 10. Schválenie volebného poriadku 
 11. Voľba prezidenta 
 12. Voľba členov prezídia 
 13. Voľba predsedu Kontrolnej komisie 
 14. Správa návrhovej komisie 
 15. Schválenie uznesenia 

 16. Záver Konferencie 
 

3. Voľba mandátovej a volebnej komisie  
Delegáti konferencie jednomyseľne súhlasili s komisiami v nasledujúcom zložení:  
Mandátová a volebná komisia – Boris Bergendi – predseda komisie, Lucia 

Antolová,  Peter Murcko, Csaba Orosz. 
 

4. Delegáti konferencie jednomyseľne súhlasili so zložením návrhovej komisie – 
 Ľubomír Nebeský, Igor Ižo, zapisovateľka Monika Czaniková a overovateľ 
 zápisnice: Richard Grigar. 

 
 P. Galovič, delegát SDV prišiel v priebehu rokovania pred bodom č. 5. 

 
5. Správa Prípravného výboru. Prípravný výbor informoval delegátov o rokovaniach 
 a prípravách zlúčenia zväzov SZRK a SZKDV. Príprava ekonomického zlúčenia, 
 výber účtovnej firmy, výberové konanie na logo občianskeho združenia (prišlo 8 
 návrhov), príprava konferencie SK, rozdeľovaní finančných prostriedkov, spôsob 



 stanovenia  delegátov za SDV, SHV, kandidátov na prezidenta, kandidátov do 
 prezídia, kandidátov na kontrolóra. 

Prípravný výbor konštatuje, že Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 
a Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky na svojich Valných zhromaždeniach 
súhlasili so zlúčením týchto subjektov so Slovenskou kanoistikou. Prípravný výbor 
navrhol uviesť v uznesení súhlas so zlúčením na dnešnom zasadnutí konferencie 
Slovenskej kanoistiky. 

  
 

6. Informácia o pripravovaných zmenách stanov. 
P. Cibák informoval o liste hlavnej kontrolórky Ing. Fisterovej z  Ministerstva 
školstva SR s pripomienkami k aktuálnym stanovám o.z. Slovenská kanoistika. 
Väčšina pripomienok v liste sú formálne, ľahko zapracovateľné. 13.12.2016 
prípravný výbor SK zapracoval pripomienky do stanov SK a predložil ich na MŠ 
SR. V prezídiu SK sa uznesenia budú prijímať 2/3 väčšinou delegátov.  
 

7. Prezentácia kandidátov na prezidenta, členov prezídia a predsedu kontrolnej 
 komisie. 

 Kandidáti na prezidenta o.z. SK Ivan Cibák a Miroslav Haviar stručne prezentovali 
 svoju kariéru a  predstavili sa delegátom konferencie. 
 Taktiež kandidáti na členov prezídia Róbert Orokocký, Richard Grigar, Milan 
Oršula,  Robert Petriska a Ľubomír Nebeský sa stručne predstavili. Navrhovaný 
kandidát  Marián Tesárik sa vzdal kandidatúry a namiesto neho bol delegovaný 
Ľubomír  Nebeský podľa mandátu sekcie hladkých vôd. 
 

8. Diskusia 
 Do diskusie sa prihlásil Ľubomír Nebeský a vyzval delegátov na pozitívny prístup k 
 hlasovaniu, aby neboli rozdiely v SHV a SDV, kládol dôraz na voľbu prezidenta 
o.z.  (medzinárodná komunikácia, reprezentácia zväzu a Slovenskej republiky). 
 
 Ďalej Robert Petriska v diskusii informoval o pozícii kanoistiky, ako 5. 
 najúspešnejšom individuálnom športe na Slovensku, čo sa prejaví pozitívne aj 
 mediálne. 
 
 Boris Bergendi informoval delegátov o potrebe zvolania konferencie v januári 
2017,  aby sa splnili povinnosti konferencie zo stanov – prijatie klubov do o.z. SK 
a stanovili  registračné poplatky. 
 
 Ivan Cibák upozornil, že po ukončení konferencie, by malo zasadať nové 
prezídium,  a delegáti konferencie uložia novému prezídiu zvolať konferenciu o.z., kde 
sa  stanovia ďalšie formy fungovania o.z. 
 Týmto príspevkom bola diskusia ukončená. 
 

9. Správa mandátovej komisie 
 Boris Bergendi skontroloval prezenčnú listinu delegátov a informoval, že je 100% 
 účasť delegátov konferencie o.z. SK a konferencia je týmto uznášaniaschopná. 



 Prehlásil, že zúčastnení delegáti sú delegovaní podľa zápisu svojimi sekciami. Na 
 2/3 schválenie je nutných 11 hlasov, na väčšinové 9 hlasov. 
 

10. Schválenie volebného poriadku 
Boris Bergendi prečítal Volebný poriadok SK. Vysvetlil priebeh volieb a informoval 
o volebných lístkoch, ktoré sú farebne odlíšené a jasne označené, sú vyznačené aj 
čísla kôl volieb.  
Delegáti konferencie hlasovali za schválenie volebného poriadku v počte 15 
hlasov, (1 delegát nebol prítomný) s jednou formálnou pripomienkou – zmenou 
názvu SZRK – na SK (článok II – Voľba prezidenta SK) tajnou voľbou. Označený 
volebný lístok bude vhodený do urny. 

 
11. Voľba prezidenta 

 Výsledky I. kola voľby prezidenta o.z, SK po sčítaní hlasov prebehli nasledovne: 
 hlasovalo 16  delegátov, 16 lístkov bolo platných Ivan Cibák získal 8 hlasov, 
Miroslav  Haviar získal 8 hlasov. 1 kolo volieb prezidenta bolo neúspešné. Po 10 min 
 prestávke nasledovalo 2 kolo volieb prezidenta. 
 Miroslav Haviar oboznámil delegátov konferencie, že sa vzdáva kandidatúry na 
 prezidenta SK a poďakoval za dôveru. 
 Následne prebehlo 2 kolo volieb. 
 Boris Bergendi skonštatoval, že hlasovalo všetkých 16 delegátov, 15
 volebných lístkov bolo platných, 1 neplatný, 2 sa zdržali. 13 hlasmi 
 delegátov bol za prezidenta o.z. Slovenská kanoistika zvolený Ivan Cibák. 
 Týmto bol Ivan Cibák zvolený za prezidenta o.z. Slovenská kanoistika (dátum 
 narodenia: 14.7.1956, trvalé bydlisko: Vansovej  1897/8, 031 01 Liptovský 
Mikuláš). 
 
 

12. Voľba členov prezídia 
 Boris Bergendi informoval o I. kole volieb do prezídia o.z. SK: 
 Kandidáti: 
 Róbert Orokocký, Richard Grigar (Sekcia divokých vôd) 
 Milan Oršula, Robert Petriska, Ľubomír Nebeský (Sekcia hladkých vôd) 
 Hlasovalo 16 delegátov, 16 lístkov bolo platných s výsledkom zvolenia do prezídia 
 o.z. Slovenská kanoistika: 
 Richard Grigar – 16 hlasov 
 Róbert Orokocký – 15 hlasov 
 Milan Oršula – 15 hlasov 
 Róbert Petriska – 15 hlasov 
 Ľubomír Nebeský – 14 hlasov. 
 

13. Voľba predsedu Kontrolnej komisie 
Kandidáti na predsedu kontrolnej komisie:  
Oldřich Kovář ml. (Sekcia divokých vôd) 
Ján Mižúr (Sekcia hladkých vôd) – sa vzdal kandidatúry  

 Boris Bergendi informoval o I. kole volieb na predsedu do kontrolnej komisie o.z. 
 SK: 



 Hlasovalo 16 delegátov, 16 lístkov bolo platných, za predsedu kontrolnej komisie 
 o.z. SK bol zvolený so ziskom 16 hlasov jediný kandidát Oldřich Kovář ml. (Sekcia 
 divokých vôd). 
  



 
14. Správa návrhovej komisie 

 Návrhová komisia predložila správu návrhovej komisie (príloha 2) 
 

15. Schválenie uznesenia. 
 Delegáti konferencie jednohlasne odsúhlasili návrh uznesenia návrhovej komisie. 
 

16. Záver konferencie 
Prezident o.z. SK Ivan Cibák na záver konferencie o.z. SK poďakoval všetkým 
delegátom za prejavenú dôveru, zaželal všetkým pokojné sviatky a vyjadril prianie, 
aby kanoistika aj naďalej dosahovala vynikajúce výsledky tak, ako doteraz. 
 
Milan Oršula poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie o.z. Slovenská kanoistika. 
 
 
 

 
V Bratislave 16.12.2016 
Zapísal: Monika Czaniková 
Overil: Richard Grigar 


