
 

 

Číslo zápisnice: P-4/2022 

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: 19.07. 2022 

Čas začiatku zasadnutia: 13:00 hod Čas ukončenia zasadnutia: 16:00  hod 

 

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

Petriska 

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 

Hostia: 

1. Matúš Štulajter 

2. Boris Bergendi 

3. Martin Vesel 

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 

                                                
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. 



 

 

❏ BOLA 

❏ NEBOLA 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 

1. Kontrola zápisu 

2. Informácia prezidenta 

3. Informácie zo sekcií 

4. Správa kontrolóra 

5. Kompetenčná smernica 

6. Úprava webovej stránky 

7. Zloženie sekretariátu 

 

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

 

1. Kontrola zápisu 

Prezident Slovenskej kanoistiky Miroslav Haviar privítal prítomných členov prezídia 

a hostí a skonštatoval splnenie uznášaniaschopnosti. Zapisovateľ bol zvolený Matúš 

Štulajter, overovateľ Róbert Petriska. Opýtal sa prítomných, či majú výhrady voči 

predchádzajúcej zápisnici – bez pripomienok. 

 

Prezídium zobralo na vedomie 

 

2. INFORMÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ KANOISTIKY 

Prezident Slovenskej kanoistiky Miroslav Haviar informoval o jeho účastiach na 

zasadnutiach jednotlivých sekcií, konkrétne na výkonných výboroch, pričom predniesol 

svoje návrhy k zlepšeniu priebehov týchto zasadnutí 

 

Prezídium zobralo na vedomie 

 

3. INFORMÁCIE ZO SEKCIÍ  

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



 

 

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

medzinárodných podujatiach a o nadchádzajúcich majstrovstvách Slovenska 

v rýchlostnej kanoistike. 

Predseda SDV SK Martin Stanovský – informoval o úspešných domácich ME 2022 

v Liptovskom Mikuláši. Úspešné boli aj po stránke športovej aj po organizačnej. Tak isto 

poukázal na mládežnícke preteky a ich úspešnosť, U23 v Ivrei, o stave v rámci 

projektov rekonštrukcií areálov v Liptovskom Mikuláš a Čunove, pričom pri LM bude 

pravdepodobne súdny spor. Nakoľko dodávateľ neuhradil pohľadávky subdodávateľom, 

nie je možné začať a ukončiť kolaudáciu nakoľko títo držia certifikáty o skúškach 

predmetných zariadení. Dňa 18.7. 2022 sa konalo stretnutie za účasti vedenia SDV SK, 

advokátskej kancelárie JUDr. Vladimíra Janíčka a stavebného dozora priamo na mieste 

– v areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka k riešeniu tohto problému. 

 

Prezídium zobralo na vedomie 

 

4. SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

Predseda kontrolnej komisie Vlastimil Goruška sa ospravedlnil, nakoľko nebol uvoľnený 

zamestnávateľom na zasadnutie. Prezident Slovenskej kanoistiky Miroslav Haviar 

navrhol aby do týždňa podal správu o svojej doterajšej kontrolnej činnosti a o 

jednotlivých podnetoch k výstupom rokovaní orgánov Slovenskej kanoistiky smerom ku 

Konferencii, ktorá sa bude konať dňa 26.7. 2022 cez videokonferenciu. 

Prezídium zobralo na vedomie 

 

5. KOMPETENČNÁ SMERNICA   

 

Prezident Slovenskej kanoistiky Miroslav Haviar navrhol, aby kompetenčnú smernicu 

Slovenskej kanoistiky sfinalizovali Boris Bergendi a Martin Stanovský, kde sa 

vyšpecifikujú podpisové práva štatutárov zväzu a schváli sa per rollam. 

 

Prezídium zobralo na vedomie 

 

Prezídium schválilo upravenú Smernicu o Obstarávaní tovarov, služieb a stavebných 

prác 



 

 

 

HLASOVANIE: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

 

 

6. UPRAVA WEBOVEJ STRÁNKY 

Prezident Slovenskej kanoistiky Miroslav Haviar zhrnul závery z predchádzajúceho 

zápisu týkajúce sa úpravy webovej stránky, pričom Martin Stanovský ml. predniesol 

návrhy na úpravu. 

Záver: Úloha Martinovi Stanovského ml. a Zore Hujsovej trvá, termín do konca 

budúceho týždňa podajú informáciu k tejto problematike 

 

Prezídium zobralo na vedomie 

 

7. ZLOŽENIE SEKRETARIÁTU 

Prezident Slovenskej kanoistiky Miroslav Haviar sa opýtal na štruktúru orgánov 

CanoeSlalom, s.r.o., pričom Martin Stanovský st. mu následne vysvetlil genézu 

a kreáciu novej štruktúry spoločnosti. 

 

Prezídium prerokovalo podmienky novej pracovnej zmluvy Martina Stanovského ml.,  

v rámci ktorej sa upraví opis pracovnej činnosti a názov pracovného miesta, pričom 

o znení bude hlasovať na svojom nasledovnom zasadnutí.  

 

Prezídium zobralo na vedomie 

 

 

Predbežný termín nasledujúceho zasadnutia Prezídia Slovenskej kanoistiky bol 

stanovený na XXXXXX 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 

 

Matúš Štulajter    Miroslav Haviar   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. 


