Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 2016
Bratislava, 10. december 2016
Prítomní
Program

Podľa prezenčnej listiny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
Schválenie programu valného zhromaždenia
Schválenie pracovných komisií – mandátová, návrhová, volebná
Schválenie rokovacieho poriadku
Predloženie návrhu organizačnej štruktúry Sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky
Diskusia
Schválenie organizačnej štruktúry Sekcie divokých vôd Slovenskej
kanoistiky
Schválenie volebného poriadku
Voľby do orgánov Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
Prestávka
Voľby do orgánov Slovenskej kanoistiky
Správa volebnej komisie
Správa mandátovej komisie
Správa návrhovej komisie
Schválenie uznesení valného zhromaždenia
Ukončenie zasadnutia valného zhromaždenia

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
Zasadnutie otvoril člen Prípravného výboru Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák, privítal všetkých
prítomných a skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Prítomná bola
nadpolovičná väčšina delegátov (pozvaných s právom hlasovať 20 delegátov/prítomných
s právom hlasovať 20 delegátov, t.j. 100 percent). Zároveň ďalej viedol rokovanie.

2. Schválenie programu valného zhromaždenia
p. Ivan Cibák predniesol návrh programu valného zhromaždenia. Program bol všetkým klubom
zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie.
p. Ľubomír Pašek vzniesol pripomienku a odporučil vymeniť bod 9 s bodom 10
Takto upravený program VZ bol schválený.
ZA: 19
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
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3. Schválenie pracovných komisií
Za členov mandátovej komisie boli ustanovení:
- Daniela Hujsová
- Alexander Slafkovský st.
- Martin Potočný
Za členov návrhovej komisie boli ustanovení:
- Richard Grigar
- Róbert Orokocký
- Martin Stanovský
Za členov volebnej komisie boli ustanovení:
- Ľubomír Pašek
- Alexander Simon
- Matej Vajda

4. Schválenie rokovacieho poriadku
p. Ivan Cibák predniesol návrh rokovacieho poriadku. Rokovací poriadok bol všetkým klubom
zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie.
p. Alexander Slafkovský st. pripomienkoval rokovací poriadok
- bod 3. 3. – „Čas diskusného príspevku je maximálne 5 minút.“ Odporučil na záver vety pridať
„ku každému bodu“
- bod 3. 4. – „Každý delegát Valného zhromaždenia môže vystúpiť s faktickou poznámkou k
obsahu diskusného príspevku v rozsahu max. 1 minúty.“ Odporučil vložiť za slovo „rečníka“ ,
celá veta teda znie: „Každý delegát Valného zhromaždenia môže vystúpiť s faktickou
poznámkou k obsahu diskusného príspevku rečníka v rozsahu max. 1 minúty.“
Upravený rokovací poriadok VZ bol schválený.
ZA: 19
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

5. Predloženie návrhu organizačnej štruktúry Sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky
p. Ivan Cibák predstavil organizačnej štruktúry Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky, ako
ju odporučil výkonný výbor Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode, t. j. predseda sekcie
plus šesť členov výkonného výboru.
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p. Ľubomír Pašek predstavil návrh organizačnej štruktúry Sekcie divokých vôd Slovenskej
kanoistiky, ktorá vznikla na základe pripomienok klubov, t. j. predseda sekcie plus sedem až
osem členov výkonného výboru.

6. Diskusia
p. Alexander Slafkovský st. skonštatoval, že dôležitejšie než počet členov výkonného výboru je
zloženie jednotlivých komisií a ich pracovitosť.
p. Mária Potočná skonštatovala, že podľa jej názoru by malo byť šesť komisií – súťažná
a rozhodcovská komisia, komisia mládeže a vzdelávania, komisia vrcholového športu,
ekonomická komisia, komisia klubov a komisia neolympijských disciplín.
p. Braňo Illek vyjadril podporu návrhu p. Potočnej a zdôraznil potrebu najmä komisie
neolympijských disciplín, ktorá by sa venovala zjazdu a šprintu na divokej vode.
p. Ivan Cibák skonštatoval, že rozvoj zjazdových disciplín fungoval v minulosti práve vtedy, keď
mal fungujúcu komisiu.
p. Igor Ižo vyjadril názor, že náplňou komisie klubov by mala byť starostlivosť o jednotlivé
regióny, ktorej súčasť by mala tvoriť aj starostlivosť o neolympijské disciplíny, teda nielen zjazd
ale napr. aj freestyle.
p. Martin Potočný vyjadril názor, že výkonný výbor by sa mal skladať z predsedu, piatich
členov a zástupcu športovcov. Zdôraznil, že najväčšia práca je práve v rukách jednotlivých
komisií a ak v nich nebudú zanietení ľudia, zmena nepríde.
p. Jozef Šoška skonštatoval, že rozvoj športu závisí od tratí, na akých sa bude jazdiť, dnes máme
jediné dva svetovej konkurencieschopné areály – v Bratislave-Čunove a v Liptovskom Mikuláši.
p. Ivan Cibák súhlasil s názorom p. Šošku a skonštatoval, že agenda rozvoja infraštruktúry by
mala prináležať predsedovi sekcie v spolupráci s exekutívnym orgánom Slovenskej kanoistiky.
p. Martin Potočný reagoval na p. Cibáka a vyjadril nádej, že o štyri roky sa hnutie zíde na
valnom zhromaždení a skonštatuje, že aj športoviská v ostatných regiónoch prešli revitalizáciou.
p. Ivan Cibák zdôraznil, že na investície do areálov v jednotlivých regiónoch je zároveň
potrebné, aby ich malo hnutie vo vlastníctve alebo aspoň v dlhodobom prenájme.
p. Richard Grigar na ozrejmenie svojej kandidatúry do výkonného výboru skonštatoval, že je
pripravený pomôcť hnutiu a je pripravený pracovať v jeho prospech.
p. Richard Galovič uviedol, že počet členov výkonného výboru je menej dôležitý, že ide skôr
o to, či sa nájde v hnutí dostatočný počet členov, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a energiu pre
kolektívne dobro. Vyzdvihol dôležitosť stabilných komisií (vrcholový šport, mládež, ekonomika,
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súťaže). Zdôraznil, že nie je problém zriadiť komisiu neolympijských športov, veď aj súčasné
znenie zákona o športe stavia na jednu úroveň výsledky z olympijských a neolympijských
disciplíny. Rozdiel je však v dopade, aký majú jednotlivé výsledky na hodnotenia, či už médií,
sponzorov alebo fanúšikov. Preto je potrebné stanoviť si priority – či chceme, aby mala
konkrétna disciplína prínos najmä vo výchovnom procese mládeže alebo aby si ju všimlo čo
najviac ľudí. Zároveň vyzdvihol dôležitosť postupnej implementácie športovcov do riadiacich
orgánov sekcie, kde by mali nabrať „funkcionárske“ skúsenosti.
p. Anton Čižmárik skonštatoval, že na základe dlhoročných skúseností odporúča čo najužší
výkonný výbor, ktorý je tak pružnejší. Práca v komisiách je nosná a musí byť zameraná
globálne.
p. Róbert Orokocký upozornil na trendy Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF), ktorá
pretláča do popredia neolympijské disciplíny ako kajak cross či šprint a ich spájanie do
slalomových podujatí, čo prezentoval na príklade budúcoročných majstrovstiev sveta vo
francúzskom Pau. Keďže ide o významné rozšírenie agendy, domnieva sa, že nie je v silách
komisie vrcholového športu pokryť všetko a odporúča „myslieť vizionársky“ a zriadiť
nadčasovú komisiu zastrešujúcu všetky neolympijské disciplíny prislúchajúce sekcii divokých
vôd.
p. Martin Potočný skonštatoval, že sa netreba takejto komisie báť, že z piatich percent
slalomového rozpočtu a entuziazmom jej členov sa dá urobiť veľká robota.
p. Richard Galovič skonštatoval, že netreba mať veľké oči a myslieť si, že o štyri roky budeme
mať v týchto disciplínach majstrov sveta. Už zvýšenie počtu členov sekcie práve vďaka týmto
disciplínam o 150 možno považovať za fantastický úspech.
p. Jozef Šoška zdôraznil potrebu poloprofesionálneho pracovníka sekcie zastrešujúceho
agendu vzdelávania.
p. Braňo Illek uviedol potrebu rozšírenia výkonného výboru o komisiu mládeže.
p. Peter Šoška sa opýtal, či je v slalomovej časti hnutia človek schopný zastrešiť všetky
neolympijské disciplíny vrátane freestyle, kajak crossu či zjazdu a odporučil prizvať do diskusie
aj zástupcov týchto disciplín.
p. Jozef Šoška zdôraznil, že v prvom rade treba mať na pamäti, že sekcia musí konať jednotne
ako významná protiváha k Sekcii hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.
p. Ľubomír Pašek prezentoval názor, že komisiu neolympijských športov treba vytvoriť, aj
keby mala na začiatku zostať bez zastúpenia.
p. Alexander Slafkovský st. zdôraznil, že je potrebné nastaviť komisie tak, aby sa vedeli
kandidáti stotožniť z jednotlivými agendami.
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p. Alexander Slafkovský ml. prezentoval svoje ambície stať sa členom výkonného výboru
sekcie a obhajovať záujmy športovcov, klub UKBA mu vyjadril podporu prostredníctvom p.
Martina Potočného.
p. Juraj Minčík upozornil na náročnosť zlúčenia úloh profesionálneho športovca a člena
riadiaceho orgánu.

7. Schválenie organizačnej štruktúry Sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky
Hnutie sa po diskusii uznieslo na nasledovnej organizačnej štruktúre Sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky:
- Súťažná komisia a komisia rozhodcov
- Komisia mládeže
- Ekonomická komisia
- Komisia vrcholového športu
- Komisia neolympijských športov
- Komisia klubov a vzdelávania
Organizačná štruktúra Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky bola schválená.
ZA: 19
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
Hnutie sa po diskusii uznieslo, že zástupca športovcov bude člen výkonného výboru sekcie
s hlasovacím právom, pričom hlasovať nebude pri strete záujmov, teda v otázkach priamo sa ho
dotýkajúcich (napr. reprezentácia a pod.)
Zástupca športovcov ako člen výkonného výboru Sekcie divokých vôd Slovenskej
kanoistiky bol schválený.
ZA: 16
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4

8. Schválenie volebného poriadku
p. Ivan Cibák predniesol návrh volebného valného zhromaždenia. Volebný poriadok bol
všetkým klubom zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie, kluby ho pripomienkovali a takto
pripomienkovaný bol predložený valnému zhromaždeniu.
p. Ľubomír Pašek pripomienkoval volebný poriadok
1. v bode 3.3. navrhol upraviť formuláciu tak, aby mohol jeden člen kandidovať do dvoch
pozícií vo výkonnom výbore, nová veta teda znie: „Za člena Výkonného výboru je každý
kandidát oprávnený kandidovať na dve pozície, teda do dvoch komisií.“
Valné zhromaždenia navrhovanú zmenu schválilo.
ZA: 12
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 8
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2. v bode 3.8. navrhol upraviť časové ohraničenie prihlasovania kandidátov na jednotlivé
pozície, upravená veta teda znie: „Návrhy je možné podávať aj priamo na Valnom
zhromaždení Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky a to až do bodu 9 programu
tohto valného zhromaždenia,...“
Valné zhromaždenia navrhovanú zmenu schválilo.
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
3. v bode 4.2. navrhol upraviť poradie voľby nasledovne:
a. členovia výkonného výboru, zástupca športovcov
b. predseda Sekcie divokých vôd
c. 3 členovia Kontrolnej komisie (KK)
Valné zhromaždenie hlasovalo za pôvodný návrh, t. j. voľby v poradí:
a. predseda Sekcie divokých vôd
b. členovia výkonného výboru, zástupca športovcov
c. 3 členovia Kontrolnej komisie (KK)
Valné zhromaždenie návrh neschválilo.
ZA: 8
PROTI: 12
ZDRŽAL SA: 0
Valné zhromaždenie hlasovalo za navrhnuté upravené poradie volieb a návrh schválilo.
ZA: 12
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 5
4. v bode 12. 8. i navrhol vložiť formuláciu „s imperatívnym mandátom“, upravená veta
teda znie: „za 8 delegátov s imperatívnym mandátom na Konferenciu Slovenskej
kanoistiky...“
Valné zhromaždenie navrhovanú zmenu schválilo.
ZA: 20
PROTI: 0
ZRDŽAL SA: 0
5. navrhol vypustiť bod 4. 17.
Valné zhromaždenie navrhovanú zmenu schválilo.
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Valné zhromaždenie hlasovalo v bode 4. 12. b resp. 4. 12 c za alternatívu voľby členov
výkonného výboru „predsedov komisií“.
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Valné zhromaždenie hlasovalo za voľbu členov výkonného „na jednom hlasovacom lístku“
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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Valné zhromaždenie hlasovalo za upravený volebný poriadok ako celok a volebný poriadok
schválilo.
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

9. Prestávka
10. Voľby do orgánov Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
Priebeh volieb riadila a dozerala na ne ustanovená volebná komisia.
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SEKCIE DIVOKÝCH VÔD SLOVENKEJ KANOISTIKY
Za členov výkonného výboru boli zvolení:
- Súťažná komisia a komisia rozhodcov – Igor Ižo
- Komisia mládeže – Peter Murcko
- Ekonomická komisia – Richard Galovič
- Komisia vrcholového športu – Róbert Orokocký
- Komisia neolympijských športov – Peter Slašťan
- Komisia klubov a vzdelávania – Richard Grigar
- Zástupca športovcov: Alexander Slafkovský ml.
Za predsedu bol zvolený: Ivan Cibák
Do Kontrolnej komisie boli zvolení: Peter Šoška, Oldřich Kovář ml., Daniela Hujsová
Za predsedu Kontrolnej komisie bol zvolený: Peter Šoška

11. Voľby do orgánov Slovenskej kanoistiky
Priebeh volieb riadila a dozerala na ne ustanovená volebná komisia.
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SLOVENSKEJ KANOISTIKY
Za kandidáta na prezidenta bol zvolený: Ivan Cibák
Za kandidáta na Kontrolóra bol zvolený: Oldřich Kovář ml.
Za kandidátov na členov Prezídia boli zvolení: Richard Grigar, Róbert Orokocký
Za delegátov Konferencie konanej v piatok 16. 12. 2016 boli zvolení: Ivan Cibák, Igor Ižo, Peter
Murcko, Richard Galovič, Róbert Orokocký, Peter Slašťan, Richard Grigar, Alexander Slafkovský
ml., náhradník - Ľubomír Pašek

12. Správa volebnej komisie
Volebná komisia zaznamenala priebeh a výsledky volieb do zápisnice volebnej komisie, ktorá
tvorí prílohu tejto zápisnice.

13. Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie predložil Alexander Slafkovský st..
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Konštatoval, že na VZ bolo pozvaných 20 delegátov s hlasovacím právom, prítomných bolo 20
delegátov s hlasovacím právom, t.j. účasť bola 100 percent. VZ vyhlásil za uznášaniaschopné.
Nadpolovičná väčšina potrebná na zvolenie do funkcií podľa volebného poriadku bolo 11
hlasov.

14. Správa návrhovej komisie
Predseda návrhovej komisie Richard Grigar predložil návrh uznesenia valného zhromaždenia
Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky zo dňa 10. 12. 2016, valné zhromaždenie nemalo
pripomienky.

15. Schválenie uznesení valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo predložené uznesenie valného zhromaždenia
Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky.
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Kompletné znenie uznesenia tvorí záverečnú časť tejto zápisnice.

16. Ukončenie zasadnutia valného zhromaždenia
p. Ivan Cibák poďakoval všetkým prítomným delegátom za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Lucia Antolová
Overil: Ivan Cibák
Bratislava 10. 12. 2016
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Návrh uznesenia Valného zhromaždenia
Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
10. decembra 2016 v Bratislave

1. Valné zhromaždenie schvaľuje program valného zhromaždenia pomerom hlasov 19/0/1
(Za/Proti/Zdržal sa)
2. Valné zhromaždenie schvaľuje jednohlasne, podľa bodu 3 Programu valného zhromaždenia,
pracovne komisie v zložení:
2.1. mandátová komisia - Slafkovský Alexander st.
Martin Potočný
Danka Hujsová
2.2. návrhová komisia
- Richard Grigar
Róbert Orokocký
Martin Stanovský
2.3. volebná komisia
- Ľubomír Pašek
Alexander Simon
Matej Vajda
3. Valné zhromaždenie schvaľuje, podľa bodu 4 Programu valného zhromaždenia, rokovací
poriadok pomerom hlasov 19/0/1 (Za/Proti/Zdržal sa)
4. Valné zhromaždenie schvaľuje, podľa bodu 7 Programu valného zhromaždenia, navrhnutú
organizačnú štruktúru pomerom hlasov 19/1/0 (Za/Proti/Zdržal sa) takto:
4.1. Predseda sekcie divokých vôd
4.2. Komisie:
4.2.1.Súťažná komisia a komisia rozhodcov
4.2.2.Ekonomická komisia
4.2.3.Zástupca klubov a komisia pre vzdelávanie
4.2.4.Komisia mládeže
4.2.5.Komisia pre neolympijské športy
4.2.6.Komisia pre vrcholový šport
4.2.7.Zástupca športovcov
4.3. Kontrolná komisia (predseda + 2 členovia)
5. Valné zhromaždenie schvaľuje, podľa bodu 8 Programu valného zhromaždenia, volebný
poriadok s navrhnutými zmenami uvedenými v bode 8 Zápisnice Valného zhromaždenia
Sekcie DV SK 2016 pomerom hlasov 12/0/8 (Za/Proti/Zdržal sa).
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6. Valné zhromaždenie schvaľuje, podľa bodu 9 Programu valného zhromaždenia, voľby
členov výkonného výboru podľa jednotlivých komisií takto (za/proti/zdržali sa):
6.1. Súťažná komisia a komisia rozhodcov
Igor Ižo
17/0/3
6.2. Ekonomická komisia
Richard Galovič
11/0/9
6.3. Zástupca klubov a komisia pre vzdelávanie
Richard Grigar
9/11/0 (I.k)
10/9/0/1nepl (II.k)
6.4. Komisia mládeže
Peter Murcko
19/0/1
6.5. Komisia pre neolympijské športy
Peter Slašťan
15/0/5
6.6. Komisia pre vrcholový šport
Róbert Orokocký
16/0/4
6.7. Zástupca športovcov
Alexander Slafkovský 18/0/2
7. Valné zhromaždenie schvaľuje, podľa bodu 9 Programu valného zhromaždenia, voľbu
kontrolnej komisie takto (za/proti/zdržali sa):
7.1. Člen kontrolnej komisie
Oldřich Kovář ml.
17/0/3
7.2. Člen kontrolnej komisie
Peter Šoška
20/0/0
7.3. Člen kontrolnej komisie
Danka Hujsová
17/0/3
8. Valné zhromaždenie schvaľuje, podľa bodu 9 Programu valného zhromaždenia, predsedu
sekcie divokých vôd takto (za/proti/zdržali sa):
8.1. Predseda sekcie divokých vôd
Ivan Cibák
12/0/8
9. Valné zhromaždenie schvaľuje, podľa bodu 11 Programu valného zhromaždenia, kandidáta
na prezidenta Slovenskej kanoistiky takto (za/proti/zdržali sa):
9.1. Kandidát na prezidenta Slovenskej kanoistiky
Ivan Cibák
16/0/4
10. Valné zhromaždenie schvaľuje, podľa bodu 11 Programu valného zhromaždenia, kandidáta
na kontrolóra Slovenskej kanoistiky takto (za/proti/zdržali sa):
10.1. Kandidát na kontrolóra Slovenskej kanoistiky
Oldřich Kovář ml.
19/0/1
11. Valné zhromaždenie schvaľuje, podľa bodu 11 Programu valného zhromaždenia,
kandidátov na členov prezídia Slovenskej kanoistiky takto (za/proti/zdržali sa):
11.1. Kandidát na člena prezídia Slovenskej kanoistiky Richard Grigar
20/0/0
11.2. Kandidát na člena prezídia Slovenskej kanoistiky Róbert Orokocký
19/0/1
12. Valné zhromaždenie schvaľuje, podľa bodu 11 Programu valného zhromaždenia, delegátov
konferencie Slovenskej kanoistiky takto (za/proti/zdržali sa):
12.1. Delegát konferencie Slovenskej kanoistiky
Igor Ižo
20/0/0
12.2. Delegát konferencie Slovenskej kanoistiky
Peter Murcko
19/0/1
12.3. Delegát konferencie Slovenskej kanoistiky
Richard Galovič
19/0/1
12.4. Delegát konferencie Slovenskej kanoistiky
Richard Grigar
19/0/1
12.5. Delegát konferencie Slovenskej kanoistiky
Peter Slašťan
19/0/1
12.6. Delegát konferencie Slovenskej kanoistiky
Alexander Slafkovský ml. 19/0/1
12.7. Delegát konferencie Slovenskej kanoistiky
Ivan Cibák
18/0/2
12.8. Delegát konferencie Slovenskej kanoistiky
Róbert Orokocký
18/0/2
12.9. Náhradník na delegáta konferencie Slov. kanoistiky Ľubomír Pašek
20/0/0
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a zaväzuje delegátov konferencie Slovenskej kanoistiky k imperatívnemu mandátu
(hlasovať podľa rozhodnutia valného zhromaždenia Sekcie divokých vôd)
13. Valné zhromaždenie berie na vedomie správu volebnej komisie
14. Valné zhromaždenie berie na vedomie správu mandátovej komisie

Richard Grigar

Róbert Orokocký

Martin Stanovský
V Bratislave, dňa 10.12.2016
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