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Číslo zápisnice: P-3/2020 

 

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: 15.10. 2020 

Čas začiatku zasadnutia: 12:30 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 13:30  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. Róbert Orokocký 

Hostia: 

    1. Oldřich Kovář ml. 

    2. Matúš Štulajter 

    3. Lucia Antolová 

    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 

 
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. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky 

4. Zmena stanov 

5.   Príprava konferencie 

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 

Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák zhodnotil túto sezónu negatívne, nakoľko sa 

športovci kvôli pandémii koronavírusu nezúčastnili na žiadnom významnom zahraničnom 

športovom podujatí a súťažilo sa len v domácom prostredí. Ďalej informoval o podaní žiadostí 

k PUŠ na rok 2021, uzavretí dodatku k top tímu na rok 2020 a zmene účelu finančných 

prostriedkov zo športovej činnosti na kapitálové výdavky. Následne požiadal Borisa 

Bergendiho, aby informoval prítomných o rokovaniach o možnom nájme v Dome športu. Po 

 
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe. 
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prieskume cenových ponúk došiel k záveru, že ponuka v Dome športu je príliš drahá a navrhol, 

aby prezídium rokovalo o cenových podmienkach nájmu priamo s pánom Ašványim. 

 

 

4. ZMENA STANOV 

Poverená pracovná skupina predložila návrh úpravy stanov v súlade s požiadavkami sekcii, 

ktorý odprezentoval Boris Bergendi. Následne o návrhu zmeny stanov prebehla diskusia 

s tým, že prezídium predloží tento návrh na schválenie konferenciou.  

 

5. PRÍPRAVA KONFERENCIE 

 

Ivan Cibák navrhol zloženie jednotlivých komisií, zapisovateľa a overovateľa zápisnice:  

Návrhová:  M. Haviar, R. Grigar, Mandátová: M. Štulajter, L. Antolová 

Zapisovateľ: M. Śtulajter Overovateľ: R. Petriska 

 

Následne si členovia prezídia prekonzultovali jednotlivé body programu konferencie. Čo sa 

týka kompetenčnej smernice ako plnenie úlohy z poslednej konferencie O. Kovář poznamenal, 

že Slovenská kanoistika funguje podľa stanov a zákona o športe a navrhol odstrániť 

kompetenčnú smernicu ako úlohu pre prezídium zo stanov. 

 

Sekcia hladkých vôd na svojom valnom zhromaždení zatiaľ nevyjadrila súhlas so spoločnou 

marketingovou s.r.o., pričom preferujú vykonávanie marketingových aktivít priamo cez zväz. 

V spoločenskej zmluve sú podľa nich nejasne rozdelené právomoci a navrhujú odložiť túto 

úlohu na nasledujúce prezídium a konferenciu 

 

Predbežný termín zasadnutia Prezídia Slovenskej kanoistiky bol stanovený na 

december  2020 - január 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. 

 

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. 
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Zapisovateľ:     Predsedajúci:   Overovateľ 

 

Matúš Štulajter   Ivan Cibák   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. 


