Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Valného
zhromaždenia 2016
Liptovský Mikuláš, 26. jún 2016
Prítomní
Program

Podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia
3. Schválenie rokovacieho poriadku
4. Schválenie pracovných komisií – mandátová, návrhová
5. Vytváranie spoločného subjektu so Slovenským zväzom rýchlostnej
kanoistiky – úprava stanov v súlade s novým Zákonom č. 440/2015 Z. z. o
športe
6. Diskusia
7. Správa mandátovej komisie
8. Správa návrhovej komisie
9. Schválenie uznesené VZ SZKDV
15. Ukončenie zasadnutia Valného zhromaždenia

1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia
Zasadnutie otvoril prezident SZKDV Ivan Cibák, privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Prítomná bola nadpolovičná väčšina delegátov
(pozvaných s právom hlasovať 27 delegátov/prítomných s právom hlasovať 22 delegátov, t.j.
81,48 percenta).

2. Schválenie programu Valného zhromaždenia
Prezident predniesol návrh programu MVZ. Program bol všetkým klubom zaslaný spolu
s pozvánkou na MVZ 2016.
Program VZ bol jednohlasne schválený.

3. Schválenie rokovacieho poriadku
Prezident predniesol návrh rokovacieho poriadku. Rokovací poriadok bol všetkým klubom
zaslaný spolu s pozvánkou na VZ 2016.
Rokovací poriadok VZ bol jednohlasne schválený.
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4. Schválenie pracovných komisií – mandátová, návrhová
Za členov mandátovej komisie boli zvolení:
- Mária Potočná - predsedníčka
- Iveta Milecová
- Daniela Hujsová
Za členov návrhovej komisie boli zvolení:
- Alexander Simon – predseda
- Peter Slašťan
- Igor Ižo

5. Vytváranie spoločného subjektu so Slovenským zväzom
rýchlostnej kanoistiky – úprava stanov v súlade s novým
Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe
Prezident Ivan Cibák informoval o príprave návrhu stanov. Stanovená komisia Slovenského
zväzu kanoistiky na divokej vode v zložení Ivan Cibák, Richard Galovič, Róbert Orokocký, Igor
Ižo a Lucia Antolová zastupovala SZKDV na rokovaniach so Slovenským zväzom rýchlostnej
kanoistiky. Oba zväzy v maximálnej možnej miere kooperovali na príprave nových stanov,
ktorými odštartuje nová etapa kanoistického športu na Slovensku.
Návrh stanov bol klubom odoslaný na pripomienkovanie 15. júna 2016. Kluby využili možnosť
zapojiť sa do tvorivého, resp. upravovacieho procesu stanov, čo pracovná komisia
zdokumentovala na zasadnutí VZ. Pripravený súpis návrhov na úpravy prešla spolu s plénom
bod po bode priamo na zasadnutí.

6. Diskusia
Diskusia sa uskutočňovala priebežne počas celého zasadnutia, pokiaľ neboli zodpovedané
všetky zaslané pripomienky.
Ivan Čierny – na záver si vzal slovo čestný prezident SZKDV, ktorý pripomenul, že ministerské
snahy o spojenie kanoistických zväzov boli už za jeho éry. Poďakoval pracovnej skupine, ako aj
celému vedeniu SZKDV za zodpovedný prístup k zlučovaniu a vyjadril názor, že dlhodobo
nebude jednoduché uchovať paritné fungovanie nového občianskeho združenia. Vyjadril však
dôveru, že práca s mládežou a zanietenosť klubov prispejú k uchovaniu významného postavenia
kanoistiky na divokej vode v rámci slovenského športu.

7. Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie predložila jej predsedníčka Mária Potočná.
Konštatovala, že na VZ bolo pozvaných 27 delegátov, prítomných bolo 22 delegátov, t.j. účasť
bola 81,48 percenta. VZ vyhlásila za uznášaniaschopné. Na schválenie návrhu stanov je
potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny delegátov, teda 18 hlasov.
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8. Správa návrhovej komisie
Návrhová komisia zaznamenala návrhy uznesení počas rokovania VZ SZKDV:
VZ hlasovalo samostatne o názve nového občianskeho združenia „Slovenská kanoistika“.
VZ schválilo jednohlasne.
VZ hlasovalo o návrhu stanov Slovenskej kanoistiky so zapracovanými prerokovanými
pripomienkami.
VZ schválilo jednohlasne.

9. Schválenie uznesení VZ SZKDV
Uznesenia VZ SZKDV tvoria samostatnú prílohu zápisnice a boli schválené jednohlasne.

10. Ukončenie zasadnutia Valného zhromaždenia
Ivan Cibák poďakoval všetkým prítomným delegátom za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Lucia Antolová
Overil: Ivan Cibák
V Liptovskom Mikuláši, 26. 6. 2016
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