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Číslo zápisnice: P-1/2021 

 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1) 

 

Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika  

Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium Slovenskej kanoistiky 

 

Miesto konania zasadnutia:  Videokonferencia 

Deň konania zasadnutia: 9.8. 2021 

Čas začiatku zasadnutia: 15:00 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 16:00  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. Milan Oršula  

6. Lukáš Giertl 

Hostia: 

    1. Oldřich Kovář ml. 

    2. Matúš Štulajter 

    4. 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 

 
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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❏ NEBOLA 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky a výročná správa za rok 2020 
4. Rozpočet Slovenskej kanoistiky 2021 
5. Príprava konferencie Slovenskej kanoistiky 
6. Rôzne 

ZA: 6 

PROTI: 0 

Schválené 

 

 

 

ÚVOD 

 

Prezident Slovenskej kanoistiky privítal prítomných na videokonferencii prezídia 

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: 6 

PROTI: 0 

Schválené 

     

3. INFORMÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ KANOISTIKY A VÝROČNÁ SPRÁVA 

Prezident Slovenskej kanoistiky predstavil výročnú správu za rok 2020, ktorú mali členovia 

prezídia možnosť vopred k nahliadnutiu. Tak isto informoval o prebiehajúcich rekonštrukciách 

infraštruktúrnych projektov SDV SK v Čunove a Liptovskom Mikuláši. 

 

4. ROZPOČET SLOVENSKEJ KANOISTIKY NA ROK 2021 

 
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe. 
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Rozpočet predstavil generálny manažér Slovenskej kanoistiky Boris Bergendi podľa 

jednotlivých položiek. Problematickou oblasťou môže byť možná povinnosť vrátiť časť dotácie 

z dôvodu nižšieho výnosu zo stávkových hier z Tiposu. MŠVVaŠ však robí maximum, aby 

k tomu nemuselo dôjsť 

 

5. PRÍPRAVA KONFERENCIE SLOVENSKEJ KANOISTIKY 

Členovia prezídia rokovali o jednotlivých úlohách smerom ku konferencii Slovenskej 

kanoistiky. 

 

a) Kompetenčná smernica – je naplánované osobné pracovné stretnutie týždeň po MS vo 

vodnom slalom k návrhu riešenia, kde bude potrebné upraviť kompetenčný vzťah medzi 

prezidentom a generálnym manažérom.  

b) Marketingová stratégia – bola vypracovaná a predložená ale jej finálna podoba nebola 

dohodnutá medzi sekciami 

c) Novelizácia stanov – Právny poradca SDV SK Matúš Štulajter predstavil navrhovanú zmenu 

stanov a disciplinárneho poriadku Slovenskej kanoistiky, ktorá vyplynula z novely zákona o 

športe týkajúcej sa presunu kompetencií v dopingových veciach z NŠZ na špecializovanú 

komisiu MŠVVaŠ. 

 

Prezídium vzalo na vedomie a súhlasí 

 

6. Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne diskutovali členovia prezídia o OH v Tokiu a jeho jednotlivých špecifikách, 

pričom vyzdvihli výkony našich pretekárov z obidvoch sekcií, ktorí získali striebornú respektíve 

bronzovú medailu. 

 

Predbežný termín zasadnutia Prezídia Slovenskej kanoistiky bol stanovený na október 

2021.  

 

 

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. 
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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:    

 

Matúš Štulajter         Ivan Cibák    

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

    

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. 


