
Číslo zápisnice: 

K/1/2021 

 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1) 

 
Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika  

Názov zasadajúceho orgánu: Konferencia 

  

Miesto konania zasadnutia: Videokonferencia 

Deň konania zasadnutia: 9.8. 2021 

Čas začiatku zasadnutia: 17.00  Čas ukončenia zasadnutia: 18:00 

  

Predsedajúci: Ivan Cibák Zapisovateľ: Matúš Štulajter  
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2) 

1. Richard Galovič 

2. Richard Grigar 

3. Martin Stanovský ml. 

4. Alexander Slafkovský 

5. Peter Šoška 

6. Jakub Luley 

7. Lukáš Giertl 

8. Milan Oršula 

9. Ľubomír Nebeský 

10. Miroslav Haviar 

11. Imrich Tóth 

12. Róbert Petriska 

13. Peter Murcko 

 

Hostia: 

 1. Ivan Cibák 

 2. Boris Bergendi 

 3. Oldřich Kovář   
 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 9 
 
UZNÁŠAN IASCHOPNOSŤ: 
 

❏ ÁNO 

❏ NIE 
 
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 9  

 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 20 dní na prípravu zasadnutia 

dodržaná 
 

❏ BOLA 

❏ NEBOLA ň  
 

 

 

 

 



 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľ a overovateľ zápisnice 

4. Výročná správa prezidenta 

5. Rozpočet 2021 – sekretariát 

6. Kontrola uznesení 

7. Plán činnosti prezídia na rok 2021 

8. Správa hlavného kontrolóra Slovenskej kanoistiky  

9. Správa mandátovej komisie 

10. Prijatie nových klubov 

11. Návrh zmeny stanov a Disciplinárneho poriadku SK 

12. Diskusia 

13. Návrh uznesenia 

14. Schválenie uznesenia 

15. Záver konferencie 

   
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4)  
❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom 4, 5, 6, 8, 10  
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované5) elektronicky na webovej 

stránke www.canoe.sk, v tlačenej podobe na sekretariáte sekcie  

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA: 

 

 

1. Otvorenie 

 

Prezident Slovenskej kanoistiky a predsedajúci konferencie Ivan Cibák privítal 

prítomných delegátov na rokovaní prostredníctvom videokonferencie a pogratuloval 

obidvom sekciám k výborným výsledkom na predchádzajúcich letných olympijských 

hrách v Tokiu. 

 

 

2. Schválenie programu rokovania konferencie Slovenskej kanoistiky 

 

Oproti pôvodnému návrhu bol v bode 11 doplnené: Návrh zmeny stanov 

a Disciplinárneho poriadku Slovenskej kanoistiky. 

 
 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 13 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 

 

 

 



3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľ a overovateľ zápisnice 

 

 

Zloženie mandátovej komisie: 1.  
Matúš Štulajter 
 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 13 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

Zloženie návrhovej komisie: 

Milan Oršula 

 
HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 13 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

Zapisovateľ: Matúš Štulajter, Overovateľ: Róbert Petriska 

 
HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 13 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 

4  Výročná správa prezidenta 

 

Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák predstavil Výročnú správu za rok 2020, 

ktorá bola delegátom k dispozícii pred rokovaním Konferencie. 

 
HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 13 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 



5  Schválenie rozpočtu na rok 2021 

 

 Generálny manažér Slovenskej kanoistiky Boris Bergendi oboznámil prítomných s 

 navrhovaným rozpočtom pre jednotlivé sekcie a sekretariát. Zároveň informoval o 

 možnom krátení rozpočtov NŠZ z dôvodu nižšieho výnosu zo stávkových hier z 

 Tiposu. MŠVVaŠ však dalo prísľub, že urobí maximu, aby rozpočty NŠZ neboli 

 krátené. Delegáti konferencie následne hlasovali o navrhnutom rozpočte: 
 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 13 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 
 

6  Kontrola uznesení 

 

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.  

Konferencia zobrala túto informáciu na vedomie s tým, že návrh bude hotový pred 

volebnou konferenciou 

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

nebola dohodnutá medzi sekciami 

c) Novelizácia stanov – je samostatný bod v rokovaní 

 

7 Plán činnosti na rok 2021 

 

Generálny manažér Slovenskej kanoistiky Boris Bergendi predstavil návrh úloh 

prezídia na rok 2021: 

 

- pripraviť zasadnutia prezídia podľa stanov Slovenskej kanoistiky, 

- pripraviť volebnú konferenciu (december 2021) Slovenskej kanoistiky do orgánov – 

prezident, prezídium, disciplinárna komisia. Do termínu volebnej konferencie 

pripravia sekcie svoje volebné VZ s voľbou sekčných orgánov a delegátov na 

Konferenciu Slovenskej kanoistiky,  

- kontrola záverečného vyúčtovania na MŠ SR, 

- hodnotenie najvýznamnejších medzinárodných podujatí (výsledky, organizácia) 

- príprava a kontrola projektov na MŠ SR, 

   
HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 13 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 

 



8 Správa hlavného kontrolóra Slovenskej kanoistiky 

 

Hlavný kontrolór sa v rámci svojej správy vyjadril k fungovaniu organizácie veľmi 

pozitívne a odporučil po skončení svojho funkčného obdobia svojho nástupcu. 

 

Konferencia zobrala na vedomie správu hlavného kontrolóra s tým, že výsledky 

hospodárenia boli uvedené v správe prezidenta za rok 2020 a delegáti sa s ňou mohli 

vopred oboznámiť. 
 

 

9 Správa mandátovej komisie 

 

Mandátová komisia konštatovala, že na rokovaní je prítomných 13 delegátov s hlasom 

rozhodujúcim. 

  

10 Prijatie nových klub 

 

 Delegáti konferencie Slovenskej kanoistiky hlasovali o prijatí nového člena: Športový 

 klub Danubien, o.z., ktorý predložil v súlade so ZoŠ všetky príslušné dokumenty 

 
HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 13 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

  

 11  Návrh zmeny stanov a Disciplinárneho poriadku SK 

   

 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 

  
 HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 13 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 

 

12   Diskusia 

   

 

 13 Návrh uznesenia 

 

Znenie návrhu: 

 



 1. Konferencia schválila prezídiom navrhnutý program rokovania s doplnením v  bode 

 rokovania č. 11  a to zmenu Disciplinárneho poriadku 

 2. Konferencia zvolila   

   - do návrhovej komisie p.  M. Oršulu. 

   - do mandátovej komisie p. M. Štulajtera 

   - zapisovateľa p. M. Štulajtera 

   - overovateľa zápisu p. R. Petrisku 

 3. Schvaľuje Výročnú správu za rok 2020, vrátane čerpania finančných prostriedkov 

 za rok 2020, ktorá bola delegátom v písomnej podobe predložená pred rokovaním 

 konferencie a okomentovaná prezidentom SK p. I. Cibákom. 

 4. Schvaľuje Rozpočet SK na rok 2021, delegátom písomne predloženým pred 

 rokovaním konferencie a vysvetleným p. B. Bergendim. 

 5. Konferencia berie na vedomie nenaplnenie uznesenia úlohy vypracovania 

 kompetenčnej smernice s tým, že predlžuje termín splnenia do najbližšej konferencie 

 SK. 

 6. Konferencia berie na vedomie prezídiom neschválenie  marketingovej stratégie SK, 

 z dôvodu nedohodnutia medzi sekciami SK a kovidovej situácie s tým, že plnenie 

 úlohy sa posúva na  prezídium, ktoré vznikne po najbližších voľbách nových orgánov 

 SK. 

  7. Konferencia schvaľuje Plán činnosti prezídia na rok 2021, predložený p. 

 Bergendim. 

 8. Konferencia berie na vedomie Správu  hlavného kontrolóra SK za rok 2020 s tým, 

 že výsledky hospodárenia boli uvedené vo výročnej Správe  za rok 2020. 

 9. Konferencia berie na vedomie Správu mandátovej komisie, predloženej p.  M. 

 Štulajterom o schopnosti uznášania  konferencie SK v počte trinástich zúčastnených 

 delegátov zo šestnástich, čo predstavuje 81 %. 

 10. Konferencia schvaľuje prijatie nového člena  a to Športový klub Danubian o.z., so 

 sídlom Mateja Bela 26, 94301 Štúrovo, IČO 53332440. 

 11. Konferencia schvaľuje návrh zmeny stanov SK o doplnený bod číslo 4) článku 12.  

 12. Konferencia schvaľuje návrh zmien Disciplinárneho poriadku SK, vyplývajúcich 

 zo zmeny Stanov SK. 
 

14  Schválenie uznesenia 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 13 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 

 

 

 

 15  Záver 

 

 Ivan Cibák poďakoval všetkým prítomným za účasť na konferencii a ukončil 

 rokovanie prostredníctvom aplikácie zoom.  

 
 
 
 
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: 
 

 

 

 

 

 

 

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

Matúš Štulajter 

podpis 

 

 

 

 

........  

Ivan Cibák 

podpis  



Uznesenie  konferencie Slovenskej kanoistiky zo dňa 9.8. 2021 

( videokonferencia ) 

 

 1. Konferencia schválila prezídiom navrhnutý program rokovania s doplnením v  bode 

 rokovania č. 11  a to zmenu Disciplinárneho poriadku 

 2. Konferencia zvolila   

   - do návrhovej komisie p.  M. Oršulu. 

   - do mandátovej komisie p. M. Štulajtera 

   - zapisovateľa p. M. Štulajtera 

   - overovateľa zápisu p. R. Petrisku 

 3. Schvaľuje Výročnú správu za rok 2020, vrátane čerpania finančných prostriedkov 

 za rok 2020, ktorá bola delegátom v písomnej podobe predložená pred rokovaním 

 konferencie a okomentovaná prezidentom SK p. I. Cibákom. 

 4. Schvaľuje Rozpočet SK na rok 2021, delegátom písomne predloženým pred 

 rokovaním konferencie a vysvetleným p. B. Bergendim. 

 5. Konferencia berie na vedomie nenaplnenie uznesenia úlohy vypracovania 

 kompetenčnej smernice s tým, že predlžuje termín splnenia do najbližšej konferencie 

 SK. 

 6. Konferencia berie na vedomie prezídiom neschválenie  marketingovej stratégie SK, 

 z dôvodu nedohodnutia medzi sekciami SK a kovidovej situácie s tým, že plnenie 

 úlohy sa posúva na  prezídium, ktoré vznikne po najbližších voľbách nových orgánov 

 SK. 

  7. Konferencia schvaľuje Plán činnosti prezídia na rok 2021, predložený p. 

 Bergendim. 

 8. Konferencia berie na vedomie Správu  hlavného kontrolóra SK za rok 2020 s tým, 

 že výsledky hospodárenia boli uvedené vo výročnej Správe  za rok 2020. 

 9. Konferencia berie na vedomie Správu mandátovej komisie, predloženej p.  M. 

 Štulajterom o schopnosti uznášania  konferencie SK v počte trinástich zúčastnených 

 delegátov zo šestnástich, čo predstavuje 81 %. 

 10. Konferencia schvaľuje prijatie nového člena  a to Športový klub Danubian o.z., so 

 sídlom Mateja Bela 26, 94301 Štúrovo, IČO 53332440. 

 11. Konferencia schvaľuje návrh zmeny stanov SK o doplnený bod číslo 4) článku 12.  

 12. Konferencia schvaľuje návrh zmien Disciplinárneho poriadku SK, vyplývajúcich 

 zo zmeny Stanov SK. 

 

Návrhová komisia: 

 

 

Milan Oršula 

 


