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Číslo zápisnice: 1/2020 

 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1) 

 

Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika  

Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium Slovenskej kanoistiky 

 

Miesto konania zasadnutia:  Bratislava, Junácka 6 

Deň konania zasadnutia: 14.2. 2020 

Čas začiatku zasadnutia: 13:00 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 15:00  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. Boris Bergendi 

Hostia: 

    1. Oldřich Kovář ml. 

Neprítomní: 

    1. Róbert Orokocký 

    2. Ľubomír Nebeský 

 

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. 
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❏ BOLA 

❏ NEBOLA 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola úloh 

4. Návrh rozpočtu na rok 2020 

5. Rôzne 

ZA: 6 

PROTI: 0 

Schválené 

 

 

 

ÚVOD 

 

Prezident Slovenskej kanoistiky privítal prítomných 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, ktorý bol následne jednohlasne schválený. 

R. Galovič následne navrhol pred Konferenciou SK odprezentovať hnutiu sumár činnosti 

vedenia Slovenskej kanoistiky, tj. aké rozhodnutia boli v jej prospech prijaté, ktoré úlohy boli 

a neboli splnené a aká je vízia do budúcnosti.  

     

3. KONTROLA ÚLOH 

1. Prezídium poverilo M. Štulajtera v súčinnosti s B. Bergendim vypracovaním Kompetenčnej 

smernice Slovenskej kanoistiky dva týždne pred ďalším zasadnutím prezídia. 

2. Nový Disciplinárny poriadok bude schválený na nasledujúcej Konferencii. 

3. Úprava Stanov:  

a) Členovia vykonávajúci športovú činnosť môžu byť len tí, ktorí sú uvedení v slovenskom 

rebríčku 

b) Odstránenie duality čl. 15 ods. 4 a 5 stanov. 

 
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe. 
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4. NÁVRH ROZPOČTU ZA ROK 2020 

B. Bergendi odprezentoval prerozdelenie rozpočtu pre jednotlivé sekcie Slovenskej kanoistiky 

na rok 2020, jeho problematické oblasti v rámci športovej prípravy a rozpočet na chod 

sekretariátu. Následne členovia prezídia prerozdelenie rozpočtu na rok 2020 schválil. 

HLASOVANIE: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

Schválené 

 

5. RÔZNE 

1. Ivan Cibák informoval členov prezídia, že dom športu bude možné využívať až do jesene 

2020, nakoľko je rekonštrukcia v omeškaní 

2. Prezídium podá žiadosť na ECA na organizovanie kongresu ECA 2020 na VVŚ: 

3. Každá sekcia určí za seba jedného jubilanta na cenu SOŠV za celoživotný prínos. 

 

 

Predbežný termín zasadnutia Prezídia Slovenskej kanoistiky bol stanovený na marec 

2020.  

 

 

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   Ivan Cibák   Róbert Petriska 

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

    

podpis     podpis    podpis 
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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. 


