
 

 

Číslo zápisnice: P-3/2022 

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: 03.05. 2022 

Čas začiatku zasadnutia: 13:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 15:15  hod 

 

Predsedajúci: Miroslav Haviar,  Zapisovateľ: Boris Bergendi, Overovateľ: Martin 

Stanovský ml. 

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 

Hostia: 

1. Vlastimil Goruška 

2.  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. 



 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 

1.  Otvorenie  
2.  Schválenie programu  
3.  Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky 
4.  Informácia zo sekcií 
5. Informácia kontrolnej komisie 
6. Návrh rozpočtu sekretariátu na rok 2022 
7. Príprava Konferencie Slovenskej kanoistiky  
8. Kompetenčná smernica 
9. Úprava stanov 
10. Úprava webovej stránky 
11.   Rôzne  

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

 

1. OTVORENIE 

Prezident Slovenskej kanoistiky privítal prítomných členov prezídia a skonštatoval 

splnenie uznášaniaschopnosti. Zapisovateľ bol zvolený Boris Bergendi, overovateľ 

Martin Stanovský ml. 

 

2. SCHVÁLENIE PROGRAMU 

Program zasadnutia bol po diskusii doplnený (uvedený vyššie) a následne jednohlasne 

schválený.  

HLASOVANIE: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

 

3. INFORMÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ KANOISTIKY 

Miroslav Haviar informoval o ostatnom stretnutí na Vodohospodárskej výstavbe. Tak isto 

informoval o príprave výročnej správy. 

 

 

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



 

 

4. INFORMÁCIE ZO SEKCIÍ  

Robert Petriska informoval o ostatnom zasadnutí VZ sekcie, na ktorom sa hodnotilo 

financovanie za rok 2021 a predložil sa plán financií na rok 2022. Volil sa aj kontrolór 

sekcie. Tento víkend sa uskutočnia prvé kvalifikačné preteky sezóny. 

Martin Stanovský st. informoval o príprave ME v Liptovskom Mikuláši. V týchto dňoch sa 

rozhoduje o jej výške príspevku od MŠVVaŠ SR. Ďalej informoval o problémoch na 

výstavbe kanála v LM. Generálny dodávateľ neplatí subdodávateľov, ktorí pribrzdili 

práce. V Čunove po dohode s Vodohospodárskou výstavbou bola odňatá časť 

pozemkov Divokej vody s.r.o., ktoré boli poskytnuté Slovenskej kanoistike. Napokon 

poďakoval za vydarené zorganizovanie Kanoistu roka 2021. 

 

 

5. INFORMÁCIA PREDSEDU KONTROLNEJ KOMISIE 

Predseda kontrolnej komisie Vlastimil Goruška predložil nasledujúcu správu: 

Kontrola účtovnej dokumentácie predloženej  dňa 27.04., z Majstrovstiev sveta 

v kanoistike na divokej vode 2021 - ku dňu konania Prezídia (03.05.) uvedená kontrola 

nebola zatiaľ ukončená. 

Priebežné zistenia: 

§  jednotlivé účtovné dokumenty majú priložený schvaľovací krycí list s uvedenými 
predkontáciami 

§  k nákupom materiálov, ktoré majú charakter drobného hmotného majetku (DHM) nie je 
doložená skladová evidencia a záznamy o výdaji uvedeného majetku 

§  nákupy charakteru hmotného investičného majetku - HIM (počítač, monitor a iné), nie 
sú zaevidované cez inventárne karty HIM do majetku a nie sú určené hmotné 
zodpovednosti 

Návrh opatrení: 

• Zaviesť skladovú evidenciu DHM a s tým spojené príjemky a výdajky 
• Zaviesť evidenciu HIM cez inventárne karty HIM s určením hmotnej 

zodpovednosti 

O zadaní úloh k náprave sa rozhodne po ukončení kontrolnej dokumentácie na 

nasledujúcom zasadnutí prezídia. 

 

 



 

 

 

 

6. NÁVRH ROZPOČTU SEKRETARIÁTU NA ROK 2022  

Boris Bergendi predložil návrh rozpočtu sekretariátu, ktorého jednotlivé položky 

odôvodnil. Informoval aj o mechanizme prerozdelenia príspevku na zväz medzi sekcie 

a limity čerpania podľa zmluvy o príspevku s MŠVVaŠ SR. 

Prezídium informáciu zobralo na vedomie. Návrh bude schvaľovať Konferencia 

Slovenskej kanoistiky. 

 

7. PRÍPRAVA KONFERENCIE SLOVENSKEJ KANOISTIKY 

Členovia prezídia rokovali o programe a obsahu pozvánky mimoriadnej Konferencie 

Slovenskej kanoistiky (príloha 2), ktorá sa bude konať prezenčne 12.5.2022 o 17:00 na 

Junáckej 6. Miroslav Haviar navrhol ako predsedajúceho Ľubomíra Nebeského. Bodom 

programu bude aj aktualizácia stanov, ktoré však ešte budú zaslané na kluby.  

 

HLASOVANIE: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

 

8. NÁVRH KOMPETENČNEJ SMERNICE 

Boris Bergendi uviedol, že kompetenčná smernica je rozpracovaná. Bude predložená na 

pripomienkovanie pre nasledujúcim zasadnutím prezídia Slovenskej kanoistiky.  

Úloha: predloženie kompetenčnej smernice členom prezídia, termín: 30.6.2022 

Zodpovedný: Boris Bergendi . 

HLASOVANIE: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

 

9. NÁVRH STANOV 

Boris Bergendi informoval o právnom pripomienkovaní návrhu zmien stanov Slovenskej 

kanoistiky. Následne budú stanovy zaslané na kluby na pripomienkovanie, ktoré budú 

môcť zaslať najneskôr do 2 dní pre zasadnutím Konferencie Slovenskej kanoistiky. 

 



 

 

HLASOVANIE: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

 

10. WEBOVÁ STRÁNKA 

Martin Stanovský ml. informoval o už vykonaných úpravách na stránke – spojenie 

aktualít na hlavnej stránke. Navrhol ďalšie zmeny, obsahové aj grafické. Bezodkladne sa 

musí vykonať doplnenie obsahu anglickej verzie stránok. Prezídium sa uznieslo 

o predložení komplexného návrhu stránok do 15.6. 

Termín: 15.6.2022 

Zodpovední: Martin Stanovský ml., Zora Hujsová 

 

11. RÔZNE 

- Martin Stanovský st. navrhol do zamestnaneckého pomeru Martina Stanovského ml. 

na PPÚ v pozícii výkonný riaditeľ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky s pracovnou 

náplňou v rozsahu – medzinárodné vzťahy, ekonomické záležitosti, marketing. 

HLASOVANIE: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

- Boris Bergendi informoval o vyhlásení Kanoista roka 2021, ktoré prezídium 

zhodnotilo napriek minimalistickému prevedeniu ako veľmi úspešné. 

  

Predbežný termín nasledujúceho zasadnutia Prezídia Slovenskej kanoistiky bol 

stanovený na júl 2022.  

 

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 

 

Boris Bergendi    Miroslav Haviar   Martin Stanovský ml. 

 

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

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. 


