
Číslo zápisnice: K/2/2020 

 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou
1
) 

 
Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika – 

Názov zasadajúceho orgánu: Konferencia 
  

Miesto konania zasadnutia: Videokonferencia 

Deň konania zasadnutia: 15.10. 2020 

Čas začiatku zasadnutia: 13.30  Čas ukončenia zasadnutia: 16:30 
  

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. Martin Bielik 

5. Matúš Štulajter 

6. Alexander Slafkovský 

7. Peter Šoška 

8. Jakub Luley 

9. Róbert Orokocký 

10. Martin Žgančík 

11. Milan Oršula 

12. Filip Petrla 

13. Miroslav Haviar 

14. Ľubomír Nebeský 

15. Ladislav Belovič 

16. Róbert Petriska 

 

Hostia: 

 1. Lucia Antolová 

 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. Schválenie rokovacieho poriadku 

5. Kontrola uznesení 

6. Správa mandátovej komisie 

7. Prijatie nových klubov 

8. Návrh zmeny stanov 

9. Predĺženie mandátu prezidenta a prezídia 

10. Informácia o pripravovanom založení „Slovenská kanoistika Marketing s.r.o.“ 

11. Diskusia 

12. Návrh uznesenia 

13. Schválenie uznesenia 

14. Záver konferencie 

   

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:
4
) 

 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom 4, 5, 6, 8, 10  
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované

5
) 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 videokonferenci. 

 

 

2. Schválenie programu rokovania konferencie Slovenskej kanoistiky 

 

Oproti pôvodnému návrhu bol doplnený bod 9 – Predĺženie mandátu prezidenta a 

prezídia a upravené znenie bodu 10 na „Informácia o pripravovanom založením 

Slovenská kanoistika Marketing s.r.o.“ 

 
 
HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 16 

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 

Lucia Antolová 
 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 14 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 1 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

Zloženie návrhovej komisie: 

Miroslav Haviar 

Richard Grigar 

 
HLASOVANIE o návrhu: 
ZA: 14 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 1 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

Zapisovateľ: Matúš Štulajter, Overovateľ: Róbert Petriska 

 
HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 14 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 1 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

 

4. Schválenie rokovacieho poriadku 

 
HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 15 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

 

 



5 Kontrola uznesení 

 

Hoci je v čl. 8 ods. 11 písm. e) Stanov Slovenskej kanoistky uvedené, že prezídium 

schvaľuje kompetenčnú smernicu Slovenskej kanoistiky 2/3 väčšinou všetkých členov 

prezídia, do dnešného dňa nebola prijatá, nakoľko sekcia hladkých vôd sa nevedela 

zhodnúť na jej znení. Kompetenčné vzťahy v rámci fungovania Slovenskej kanoistiky 

sú upravené v stanových a v zákone o športe. Richard Galovič akcentoval potrebu jej 

prijatia z dôvodu úpravy kompetenčných vzťahov pozícií neupravených v stanovách 

ako je napríklad generálny manažér. 

 

Po diskusii sa delegáti konferencii zhodli, že pracovná skupina prezídia SK, ktorá mala 

na starosti zmenu stanov, vypracuje návrh kompetenčnej smernice. 

 
HLASOVANIE o návrhu: 
ZA: 14 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

 

6 Správa mandátovej komisie 

 

 Mandátová komisia skonštatovala, že na videokonferencii je po hlasovej kontrole 

 pripojených 14 delegátov a teda konferencia je uznášaniaschopná. 

 

7 Prijatie nových klubov 

 

Delegáti konferencie hlasovali za prijatie nového člena – Klub rýchlostnej kanoistiky 

v Kľúčovci, ktorý predložil všetky požadované dokumenty. 

 
 HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 14 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

 

8 Návrh zmeny stanov 

 

 Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák predstavil návrh zmeny stanov, ktorý 

 vypracovala pracovná skupina schválená konferenciou SK. Jednotlivé zmeny upresnil 

 predseda pracovnej komisie Miroslav Haviar. M. Stanovský ml. poznamenal, že neboli 

 všetky body  prerokované na valnom  zhromaždení sekcie divokých vôd. Ivan Cibák 

 uviedol, že predkladané úpravy a spôsob ich predloženia je v súlade so stanovami SK. 

 Ostatní delegáti nemali žiadne pripomienky.  

   
 HLASOVANIE o návrhu: 

ZA: 14 



PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

 

9 Predĺženie mandátu prezidenta a prezidenta  

 

Delegáti konferencie hlasovali o predĺžení mandátu prezidenta a prezídia o 12 mesiacov 

od účinnosti zmeny stanov slovenskej kanoistiky. 

 

 HLASOVANIE o návrhu: 
ZA: 14 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

10 Informácia o pripravovanom založení „Slovenská kanoistika Marketing s.r.o.“ 

 

Predseda sekcie divokých vôd Richard Galovič bol vyzvaný na odprezentovanie 

marketingovej stratégie Slovenskej kanoistiky a jej špecifiká prostredníctvom 

fungovania novej marketingovej spoločnosti s ručením obmedzeným Slovenská 

kanoistika Marketing s.r.o. Následne prebehla medzi delegátmi diskusia, aké pozitíva 

a negatíva by takáto stratégia priniesla. Delegáti konferencie sa zhodli s vytvorením 

pracovnej skupiny pod vedením Richard Galoviča, ktorá v krátkom čase predloží 

konkrétne riešenie marketingovej stratégie SK pre nasledujúci olympijsky cyklus na 

nasledujúce zasadnutia prezídia a konferencie. 

  

11 Diskusia 

 

Richard Galovič informoval prítomných delegátov o záveroch stretnutia so štátnym 

tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ivanom Husárom na Úrade 

verejného zdravotníctva o situácii a opatreniach prijatých v dôsledku pandémie Covid 

19. 
 

12 Návrh uznesenia 

 

Návrhová komisia predložila nasledovný návrh uznesenia z rokovania 

konferencie Slovenskej kanoistiky: 

 

1. konferencia SK schvaľuje program konferencie s predloženými úpravami 

2. konferencia SK schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. Grigar, p. Haviar,  

3. konferencia SK schvaľuje mandátovu komisiu p. Antolová, p. Štulajter 

4. konferencia SK schvaľuje zapisovateľa p Štulajtera a overovateľa p. Petrisku 

5. Konferencia SK berie na vedomie správu mandátovej komisie o tom, že konferencia je 

uznášaniaschopná 

6. Konferencia SK schvaľuje členstvo Klubu rýchlostnej kanoistiky v Klúčovci 



Z plnenia úloh z predchádzajúcej konferencie vyplýva 

1. Konferencia ukladá prezídiu SK vypracovať kompetenčnú smernicu  

2. Konferencia SK ukladá prezídiu vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá v krátkom čase 

predloží konkrétne riešenie marketingovej stratégie SK pre nasledujúci olympijsky 

cyklus.  

3. Konferencia SK schválila zmenu stanov predloženú komisiou poverenou 

konferenciou  SKSDV zo dňa 4.8.2020 

4. Konferencia SK schvaľuje predĺženie mandátu volených orgánov SK prezídia a 

prezidenta max o 12 mesiacov 

5. Konferencia SK schvaľuje uznesenie konferencie.  

 

13 Schválenie uznesenia 

 

 Delegáti konferencie Slovenskej kanoistiky hlasovali o návrhu uznesenia: 
 

HLASOVANIE o návrhu: 
ZA: 14 

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

 

 

14 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 15.10. 2020 

( videokonferencia ) 
 

Uznesenie Konferencie SK SDV zo dňa 15.10 .2020. On-line 

1. konferencia SK schvaľuje program konferencie s predloženými úpravami 

2. konferencia SK schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. Grigar, p. Haviar,  

3. konferencia SK schvaľuje mandátovu komisiu p. Antolová, p. Štulajter 

4. konferencia SK schvaľuje zapisovateľa p Štulajtera a overovateľa p. Petrisku 

5. Konferencia SK berie na vedomie správu mandátovej komisie o tom, že konferencia je 

uznášaniaschopná 

6. Konferencia SK schvaľuje členstvo Klubu rýchlostnej kanoistiky v Klúčovci 

Z plnenia úloh z predchádzajúcej konferencie vyplýva 

1. Konferencia ukladá prezídiu SK vypracovať kompetenčnú smernicu  

2. Konferencia SK ukladá prezídiu vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá v krátkom čase 

predloží konkrétne riešenie marketingovej stratégie SK pre nasledujúci olympijsky 

cyklus.  

3. Konferencia SK schválila zmenu stanov predloženú komisiou poverenou 

konferenciou  SKSDV zo dňa 4.8.2020 

4. Konferencia SK schvaľuje predĺženie mandátu volených orgánov SK prezídia a 

prezidenta max o 12 mesiacov 

5. Konferencia SK schvaľuje uznesenie konferencie.  

 

Návrhová komisia: 

 

Richard Grigar 

 

Miroslav Haviar 

 


