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Zápisnica	zo	zasadnutia	mimoriadneho	valného	
zhromaždenia		

Slovenského	zväzu	kanoistiky	na	divokej	vode	2017	

Liptovský	Mikuláš,	13.	máj	2017	

	
Prítomní	 Podľa	prezenčnej	listiny	
	
Program	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1. Otvorenie	zasadnutia	mimoriadneho	valného	zhromaždenia	
2. Schválenie	programu	mimoriadneho	valného	zhromaždenia	
3. Schválenie	rokovacieho	poriadku	
4. Schválenie	pracovných	komisií	–	mandátová	a	návrhová	
5. Správa	prezidenta	o	činnosti	zväzu	za	2016	
6. Správa	o	hospodárení	zväzu	za	rok	2016	
7. Správa	o	činnosti	a	hospodárení	Canoe	Slalom	s.r.o.	za	rok	2016	
8. Správa	Kontrolnej	komisie	za	rok	2016	
9. Ukončenie	činnosti	SZKDV	(	zlúčenie	so	Slovenskou	Kanoistikou	)	
10. Diskusia	
11. Správa	mandátovej	komisie	
12. Správa	návrhovej	komisie	
13. Schválenie	uznesení	MVZ	SZKDV	
14. 	Ukončenie	zasadnutia	mimoriadneho	valného	zhromaždenia	

	
	

1. Otvorenie	zasadnutia	MVZ	SZKDV	
	
Zasadnutie	otvoril	prezident	Slovenského	zväzu	kanoistiky	na	divokej	vode	Ivan	Cibák,	privítal	
všetkých	prítomných	a	skonštatoval,	že	mimoriadne	valné	zhromaždenie	je	uznášaniaschopné.	
Prítomná	bola	nadpolovičná	väčšina	delegátov	(pozvaných	s	právom	hlasovať	27	
delegátov/prítomných	s	právom	hlasovať	24	delegátov,	t.j.	81,48	percenta).		
	

2. Schválenie	programu	MVZ	SZKDV	
	
Prezident	predniesol	návrh	programu	mimoriadneho	valného	zhromaždenia	Slovenského	zväzu	
kanoistiky	na	divokej	vode.	Program	bol	všetkým	klubom	zaslaný	spolu	s	pozvánkou	na	
mimoriadne	valné	zhromaždenie.	
	
Program	bol	jednohlasne	schválený.	
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3. Schválenie	rokovacieho	poriadku	

	
Prezident	vyzval	delegátov,	aby	sa	vyjadrili	k	návrhu	rokovacieho	poriadku,	ktorý	bol	všetkým	
klubom	zaslaný	spolu	s	pozvánkou	na	mimoriadne	valné	zhromaždenie	Slovenského	zväzu	
kanoistiky	na	divokej	vode.	
	
Rokovací	poriadok	bol	jednohlasne	schválený.	
HLASOVANIE	
ZA:	22	
PROTI:	0	
ZDRŽAL	SA:	0	
	

4. Schválenie	pracovných	komisií	–	mandátová	a	návrhová	
	
Za	členov	mandátovej	komisie	a	návrhovej	komisie	boli	zvolení:	

- Daniela	Hujsová	
- Juraj	Minčik	
- Richard	Grigar	

	
HLASOVANIE	
ZA:	22	
PROTI:	0	
ZDRŽAL	SA:	0	
	

5. Správa	prezidenta	o	činnosti	zväzu	za	2016	
	
Prezident	 Ivan	 Cibák	 detailne	 informoval	 uplynulom	 roku,	 najmä	 v	súvislosti	 s	prípravou	
zlúčenia	 Slovenského	 zväzu	 kanoistiky	 na	 divokej	 vode	 a	Slovenského	 zväzu	 rýchlostnej	
kanoistiky	do	spoločného	občianskeho	združenia	Slovenská	kanoistika.	Pripomenul	medailové	
úspechy	 korunované	 zlatom	 a	striebrom	 z	olympijských	 hier	 v	Rio	 de	 Janeiro	 2017,	 pričom	
zdôraznil,	že	aj	v	ďalších	dvoch	kategóriách	k	nim	nebolo	ďaleko.	
Pripomenul	 zloženie	 výkonného	 výboru	 i	sekretariátu	 a	poďakoval	 všetkým	 zložkám	
pracujúcim	 na	 ukončovaní	 fungovania	 Slovenského	 zväzu	 kanoistiky	 na	 divokej	 vode	 a	
vytváraní	Slovenskej	kanoistiky	za	vytrvalú	prácu.	Informoval	plénum	o	nastavovaní	fungovania	
sekretariátu,	príprave	smerníc	a	predpisov,	spoločných	rokovaniach	i	neformálnych	pracovných	
stretnutiach.		
	
Mimoriadne	valné	zhromaždenie	zobralo	na	vedomie.	
	

6. Správa	o	hospodárení	zväzu	za	rok	2016	
	
Generálna	 sekretárka	 informovala,	 že	 spolu	 s	pozvánkou	 na	mimoriadne	 valné	 zhromaždenie	
bol	 klubom	 zaslaný	 aj	 link,	 kde	 je	 zverejnené	 komplet	 vyúčtovanie	 Slovenského	 zväzu	
kanoistiky	na	divokej	 vode	 za	 rok	2016.	Ozrejmila	mailovú	pripomienku	 z	pléna,	 že	nejde	 len	
o	vyúčtovani	štátnych	prostriedkov,	ale	sumár	komplet	 financií	SZKDV	za	uplynulý	rok,	keďže	
povinnosťou	 národných	 športových	 zväzov	 bolo	 v	minulom	 roku	 aj	 zverejňovanie	
spolufinancovania.	
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Mimoriadne	valné	zhromaždenie	zobralo	na	vedomie.	
	

7. Správa	o	činnosti	a	hospodárení	Canoe	Slalom	s.r.o.	za	rok	2016	
	
Prezident	 informoval,	 že	klubom	bol	 spolu	 s	pozvánkou	na	zasadnutie	mimoriadneho	valného	
zhromaždenia	zaslaný	aj	 link	s	výsledovkou	Canoe	SLALOM	s.r.o.	 za	rok	2016.	Pripomenul,	 že	
spoločnosť	 s	ručením	obmedzením	v	stopercentnom	vlastníctve	Slovenského	zväzu	kanoistiky	
na	 divokej	 vode	 nemala	 v	roku	 žiadne	 obraty	 okrem	 financovania	 telekomunikačných	 služieb	
cez	partnera	Orange	a.s.	
Mimoriadne	valné	zhromaždenie	zobralo	na	vedomie.	
	
	

8. Správa	kontrolnej	komisie	za	rok	2016	
	
Kontrolór	 Slovenského	 zväzu	 kanoistiky	 na	 divokej	 vode	 sa	 nezúčastnil	 na	 rokovaní	 a	správu	
nezaslal	ani	písomne.		
	

9. Ukončenie	činnosti	Slovenského	zväzu	kanoistiky	na	divokej	
vode	(zlúčenie	so	Slovenskou	kanoistikou)	

	
Prezident	 informoval,	 že	 po	 konzultácii	 s	kontrolórom	 Slovenskej	 kanoistiky,	 hlavnou	
kontrolórkou	športu	a	právnikmi	vyšla	ako	najlepšia	možnosť	zlúčiť	Slovenský	zväz	kanoistiky	
na	 divokej	 vode	 s	novovzniknutým	 občianskym	 združením	 Slovenská	 kanoistika.	 Komplet	
majetok	Slovenského	zväzu	kanoistiky	na	divokej	vode	prejde	zmluvne	na	Slovenskú	kanoistiku	
–	 sekciu	 divokých	 vôd.	 Na	 koncepcii	 zmluvy	 pracuje	 Kontrolór	 Slovenskej	 kanoistiky	 spolu	
s	právnickou	firmou.	
	
Juraj	Minčík	sa	opýtal,	či	postupoval	Slovenský	zväz	rýchlostnej	kanoistiky	rovnako.	Prezident	
skonštatoval,	že	áno.	
	
Mimoriadne	valné	 zhromaždenie	hlasovalo	o	zlúčení	 Slovenského	zväzu	kanoistiky	na	divokej	
vode	s	občianskym	združením	Slovenská	kanoistika.	
HLASOVANIE	
ZA:	20	
PROTI:	
ZDRŽAL	SA:	2	
	

10.	Diskusia	
	
Čestný	 prezident	 Ivan	 Čierny	 predniesol	 reč	 o	histórii	 kanoistických	 organizácií	 na	 území	
samostatnej	 Slovenskej	 republiky.	 Spomenul	 jednotlivých	 funkcionárov	 i	rôzne	 obdobia,	
ktorými	si	hnutie	za	posledné	desaťročia	prešlo.	S	vierou	na	úspech,	ale	zároveň	skepticizmom	
prijal	 nútené	 zlúčenie	 Slovenského	 zväzu	 kanoistiky	 na	 divokej	 vode	 so	 Slovenským	 zväzom	
rýchlostnej	kanoistiky	a	zaželal	funkcionárom	mnoho	síl	a	energie.	
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Jozef	 Šoška	 rovnako	 pripomenul	 niektoré	 obdobia	 z	histórie	 a	vyjadril	 prianie,	 aby	 sa	 na	
domácich	podujatiach	zúčastňovala	kompletná	slovenská	špička	v	top	forme.	
	
Richard	Galovič	poďakoval	za	historické	exkurzie,	podčiarkol	dôležitosť	archivácie	pamätných	
momentov	 slovenskej	 kanoistiky	 na	 divokej	 vode	 a	požiadal	 generálnu	 sekretárku	
o	spracovanie	histórie	a	jej	následné	zverejnenie	budúcej	novej	stránke	Slovenskej	kanoistiky.	
	
Peter	Mráz	 rovnako	 spomínal	 na	 zväzové	 začiatky,	 keď	 boli	 reprezentantom	 vyplácané	 diéty	
s	ročným	oneskorením	z	dôvodu	nedostatku	finančných	prostriedkov.	Zdôraznil,	že	až	výborné	
výsledky	 zlepšili	 finančné	 	 podmienky	 zväzu	 a	preto	 si	 ich	 treba	 vážiť	 a	nepovažovať	 sa	
samozrejmosť.	
	
	

11.	a	12.	Správa	mandátovej	a	návrhovej	komisie	
	
Správu	mandátovej	komisie	predložila	Daniela	Hujsová.	
Konštatovala,	 že	 na	 zasadnutie	 mimoriadneho	 valného	 zhromaždenia	 bolo	 pozvaných	 27	
delegátov	 s	hlasovacím	právom,	prítomných	bolo	22	delegátov	 s	hlasovacím	právom,	 t.j.	 účasť	
bola	81,48	percenta.	Mimoriadne	valné	zhromaždenie	vyhlásila	za	uznášaniaschopné.	
	
Návrhová	 komisia	 zaznamenala	 návrhy	 uznesení	 počas	 rokovania	 mimoriadneho	 valného	
zhromaždenia	 Slovenského	 zväzu	 kanoistiky	 na	 divokej	 vode	 a	spracovala	 ich	 formuláciu	 do	
uceleného	dokumentu.	
	

13.	Schválenie	uznesení	mimoriadneho	valného	zhromaždenia	
Slovenského	zväzu	kanoistiky	na	divokej	vode	

	
Uznesenia	mimoriadneho	valného	zhromaždenia	Slovenského	zväzu	kanoistiky	na	divokej	vode	
tvoria	samostatnú	prílohu	zápisnice	a	boli	schválené.	
	
HLASOVANIE	
ZA:	22	
PROTI:	0	
ZDRŽAL	SA:	0	
	

14.	Ukončenie	zasadnutia	mimoriadneho	valného	zhromaždenia	
Slovenského	zväzu	kanoistiky	na	divokej	vode	

	
Ivan	Cibák	poďakoval	všetkým	prítomným	delegátom	za	aktívnu	účasť	a	zasadnutie	ukončil.	
	
	
Zapísala:	Lucia	Antolová	
Overil:	Ivan	Cibák	
	
V	Liptovskom	Mikuláši,	13.	5.	2017	


