
 

 

Číslo zápisnice: P-5/2022 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1) 

 

Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika  

Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium Slovenskej kanoistiky  

Miesto konania zasadnutia:  Junácka 6, BA 

Deň konania zasadnutia: 28.09. 2022 

Čas začiatku zasadnutia: 14:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 17:00  hod 

 

Predsedajúci: Miroslav Haviar,  Zapisovateľ: Matúš Štulajter, Overovateľ: Milan 

Oršula                                                    

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

1. Miroslav Haviar     

2. Martin Stanovský st. 

3. Martin Stanovský ml. 

4. Robert Petriska 

5. Zora Hujsová 

6. Ľubomír Nebeský 

7. Milan Oršula 

Hostia: 

1. Matúš Štulajter 

2. Boris Bergendi 

3. Martin Vesel 

4. Vlastimil Goruška 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 4  

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: 

❏ ÁNO 

❏ NIE 

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 4 

                                                
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. 



 

 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu 

zasadnutia  dodržaná 

❏ BOLA 

❏ NEBOLA 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 

1. Kontrola úloh 

2. Informácia prezidenta 

3. Informácie zo sekcií 

4. Informácia kontrolnej komisie 

5. Informácia o vládnom audite 

6. Kompetenčná smernica 

7. Úprava webu 

8. Pracovná zmluva Martin Stanovský ml. 

9. Kongres ICF 

10. Rôzne 

Oproti návrhu, uvedený v pozvánke, bol zmenený do uvedenej podoby. 

 

ZA: 7 

PROTI: 0 

Schválené 

 

1. Kontrola úloh 

Prezident Slovenskej kanoistiky Miroslav Haviar privítal prítomných členov prezídia 

a hostí a skonštatoval splnenie uznášaniaschopnosti. Za zapisovateľa bol zvolený Matúš 

Štulajter, overovateľ Milan Oršula. Opýtal sa prítomných, či majú výhrady voči 

predchádzajúcej zápisnici – bez pripomienok.   

Prezident Slovenskej kanoistiky konštatoval nesplnenie úloh z minulého Prezídia, a to 

návrh zmien kompetenčnej smernice a úprav webovej stránky zväzu.  

 

Prezídium zobralo na vedomie 

 

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



 

 

 

2. INFORMÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ KANOISTIKY 

Prezident Slovenskej kanoistiky Miroslav Haviar informoval o jeho účastiach na 

významných športových podujatiach 

a) Halifax – ICF spravila schôdzku prezidentov, téma bola kvalifikácia na OH Paríž 2024, 

ďalšia schôdza bola  v Szegede, počas MS juniorov a U23 

b) Dánsko ME  Maratón 

c) Mníchov ME v rýchlosti  

Prezident konštatoval, že sa v Mníchove dozvedel, že Slovenská Kanoistika si podala 

žiadosť o usporiadanie ME juniorov a U23 v slalome pre rok 2023 v Čuňove. Prezident 

ani prezídium o tejto žiadosti nebolo informované. 

 

Prezídium zobralo na vedomie 

 

3. INFORMÁCIE ZO SEKCIÍ  

Predseda SHV SK Robert Petriska informoval o úspešnej účasti našich športovcov na 

medzinárodných podujatiach a o nadchádzajúcich majstrovstvách Slovenska 

v rýchlostnej kanoistike. Zhodnotil sezónu, MS v Halifaxe. ME v Mníchove a jednotlivé 

výsledky z týchto podujatí. Skritizoval fakt, že ME boli tesne po MS, čo bolo nešťastné 

riešenie a vyzdvihol preteky olympijských nádejí po organizačnej i športovej stránke. 

 

Predseda SDV SK Martin Stanovský – informoval o sezóne, a nadchádzajúcich 

pretekoch (Olympijské nádeje), po ktorej sezóna skončí. Akcentoval dôležitosť 

nastavenia kvalifikačných kritérií na OH. 

 

Prezídium zobralo na vedomie 

 

4. SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

Predseda kontrolnej komisie Vlastimil Goruška uviedol predbežné nálezy z priebehu 

z vnútornej kontroly MS 2021, písomná forma bude dodaná do konca októbra. 

Slovenská kanoistika uzatvorí s predsedom kontrolnej komisie zmluvný vzťah 

v najbližšej možnej dobe. 

Prezídium zobralo na vedomie 



 

 

 

 

 

 

5. INFORMÁCIA O VLÁDNOM AUDITE   

 

Boris Bergendi uviedol chronológiu vyžiadaní a Matúš Štulajter popísal priebeh auditu, 

rozsah predložených dokladov a možné pochybenia. Vyžiadaním číslo 4 sa predmetom 

auditu stal aj celý rok 2021 až do marca 2022. 

 

Prezídium zobralo na vedomie 

 

 

6. KOMPETENČNÁ SMERNICA 

Prezídium neprerokovalo predložený návrh kompetenčnej smernice z dôvodu neúplnosti 

návrhu a uznieslo sa na potrebe prvotnej úpravy stanov a teda na dopracovaní návrhu 

kompetenčnej smernice po úprave Stanov Slovenskej kanoistiky. 

 

Úloha: 

Matúš Štulajter prepošle aktuálnu verziu stanov na pripomienkovanie klubom a členom 

sekcií s termínom na vznesenie pripomienok a návrhov do 15.11.2022. 

 

7. ÚPRAVA WEBU 

 

Zora Hujsová a Martin Stanovský uviedli, že bola doplnené anglická verzia webu. 

Miroslav Haviar skonštatoval, že je potrebná jednotná formálna úprava dokumentov, 

zápisníc atď. Slovenská kanoistika obstará spoločnosť, ktorá vykoná úpravy webu podľa 

našich predstáv. 

 

8. PRACOVNÁ ZMLUVA MARTIN STANOVSKÝ ML. 

 

Prezídium dáva úlohu M. Štulajterovi vypracovať dodatok k prac. zmluve M.Stanovského 

ml. podľa odsúhlaseného návrhu prezídiom. Zároveň berie na vedomie upozornenie 

členov prezídia p. Nebeského a Oršulu o rozpornosti pracovného pomeru so Slovenskou 

kanoistikou a voleného člena jej prezídia, so stanovami SK. Prezídium  žiada p.



 

 

 Stanovského ml. ako i SDV vyriešiť tento stav do najbližšieho zasadnutia prezídia. 

 

9. Kongres ICF 

Prezídium schválilo vyslanie M. Stanovského ml. a M. Haviara na Kongres ICF. 

 

10. Rôzne 

Prezídium dáva úlohu B. Bergendimu navrhnúť termín konferencie a prezídia SK. 

 

 

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    Miroslav Haviar   Milan Oršula 

 

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

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. 


