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Číslo zápisnice: P-2/2020 

 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1) 

 

Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika  

Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium Slovenskej kanoistiky 

 

Miesto konania zasadnutia:  Bratislava, Junácka 6 

Deň konania zasadnutia: 4.8. 2020 

Čas začiatku zasadnutia: 12:30 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 14:00  hod 

 

Predsedajúci: Ivan Cibák,  Zapisovateľ: Matúš Štulajter, Overovateľ: Róbert Petriska 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2) 

1. Ivan Cibák     

2. Richard Grigar 

3. Richard Galovič 

4. Róbert Petriska 

5. Ľubomír Nebeský 

Hostia: 

    1. Oldřich Kovář ml. 

    2. Matúš Štulajter 

    3. Boris Bergendi 

 

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 

 
1) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.  
2) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe. 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky 

4. Rozpočet 

5.   Príprava konferencie 

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

 

 

 

ÚVOD 

 

Prezident Slovenskej kanoistiky privítal prítomných a skonštatoval uznášaniaschopnosť 

a schválenie programu zasadnutia Prezídia.  

 

1-2. OTVORENIE  A SCHVÁLENIA PROGRAMU 

Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák privítal prítomných členov prezídia, program 

zasadnutia bol následne jednohlasne schválený. 

HLASOVANIE: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

     

3. INFORMÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ KANOISTIKY 

Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák zhodnotil fungovanie zväzu počas núdzového 

stavu spôsobeného pandémiou koronavírusu, prácu sekretariátu a jednotlivé preteky, ktoré 

sa konali po uvoľnení epidemiologických opatrení. Skonštatoval, že Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu nijakým spôsobom nezasahovalo do rozpočtu zväzu. 

 

 

 

 

 
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe. 
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4. ROZPOČET 

Boris Bergendi uviedol, že rozpočet SK pre sekcie bol schválený na februárovom zasadnutí 

schválený rozpočet na fungovanie sekretariátu vo výške 294 000 eur môže byť v zmysle 

novely zákona o športe prekročený o 5 % z celkového poskytnutého príspevku uznaného 

športu, avšak prítomní sa zhodli, že sa prekračovať nebude. 

Prostriedky, ktoré boli schválené na športovo-diplomatické aktivity vo výške 8000 eur bude 

použitý na vytvorenie rezervy.  

 

HLASOVANIE: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

 

5. PRÍPRAVA KONFERENCIE 

Prezídium navrhne z navrhovaného programu konferencie odstrániť bod 14 a v bode 3 

schvaľovanie volebnej komisie, nakoľko k žiadnym voľbám na zasadnutí nedôjde. 

 

Prezídium navrhuje vykonať celkovú revíziu stanov Slovenskej kanoistiky. 

 

Prezídium diskutovalo o návrhoch zmeny stanov Slovenskej kanoistiky, pričom právnym 

výkladom jej ustanovení došlo k záveru, že valné zhromaždenia sekcií nemajú výlučné právo 

na podávanie návrhov na zmenu stanov, pričom túto kompetenciu má aj prezídium 

a konferencia ako najvyšší orgán Slovenskej kanoistiky. Návrhy na zmenu stanov 

predložené na rokovanie konferencie budú postúpené na prerokovanie jednotlivým valným 

zhromaždeniam sekcií. 

 

I. Cibák odprezentoval koncepciu spoločnej marketingovej stratégie Slovenskej kanoistiky., 

ktorá bude detailne predstavená na konferencii Slovenskej kanoistiky.  

 

Sekcia hladkých vôd dôrazne žiada o vytvorenie jednotnej koncepcie registrácie pretekárov 

do 23 rokov, za účelom spravodlivého prerozdelenia príspevku uznanému športu, pričom 

táto koncepcia bude pripravená do jeho najbližšieho zasadnutia.  

 

 

Predbežný termín zasadnutia Prezídia Slovenskej kanoistiky bol stanovený na 

september 2020.  
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POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou 

pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného 

orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia. 

 

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov 

stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou 

pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe. 

 

Zapisovateľ:     Predsedajúci:   Overovateľ 

 

Matúš Štulajter   Ivan Cibák   Róbert Petriska 

..............................   ..............................  ............................. 

    

podpis     podpis    podpis 

 

 

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:4) 

Tvorí prílohu zápisnice z rokovania Prezídia Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na 

sekretariáte Slovenskej kanoistiky. 

 
4) Do prezenčnej listiny sa zapíšu a podpíšu okrem členov príslušného orgánu aj všetky ďalšie osoby zúčastnené na zasadnutí 

orgánu alebo na prerokovaní niektorého z bodov programu. 


