
 

1 

Číslo zápisnice: 4/2019 

 

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: 12.12. 2019 

Čas začiatku zasadnutia: 15:45 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 17:30  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 

7. 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 

❏ NEBOLA 

 
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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SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 

1. Rozdelenie úloh 

2. Rozpočet 

3. Rôzne 

ZA: 7 

PROTI: 0 

Schválené 

 

 

 

ÚVOD 

 

Prezident Slovenskej kanoistiky privítal prítomných a skonštatoval uznášaniaschopnosť 

a schválenie programu zasadnutia Prezídia.  

 

 

1. ROZDELENIE ÚLOH  

 

 1. I. Cibák predložil návrh Dohody o spolupráci z VŠC na pripomienkovanie, bude potrebné 

špecifikovať jej ustanovenia s ohľadom na Sekcie Slovenskej kanoistiky do konca roka 2019. 

 

2. Kanoista roka 2019 – R. Galovič pošle rozpočet na kanoistu roka na začiatku budúceho 

týždňa (tj. od 16.12. 2019), s tým že sa bude špecifikovať čo budeme môcť financovať v tomto 

roku a čo až v roku 2020 

 

3. Nový Disciplinárny poriadok bude predložený na nasledujúcu Konferenciu. Rokovací 

poriadok bol predložený, pripomienky budú predložené na nasledujúce zasadnutie prezídia. 

 

     

2. ROZPOČET 

 

B. Bergendi predstavil čerpanie rozpočtu Slovenskej kanoistiky k 12.12. 2019 za jednotlivé 

strediská. R. Galovič požiadal pri nákupoch tovaru uviezť aj cenovú ponuku.  

R. Galovič navrhol rovnomerne prerozdeliť mzdové náklady na Ing. Pavelkovú  

 
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe. 
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Prezídium vzalo na vedomie a súhlasí 

 

3. RÔZNE 

 

B. Bergendi a M. Štulajter predstavili poznatky vyplývajúce z pracovného stretnutia s hlavnou 

kontrolórkou športu Ing. Alicou Fisterovou, najmä čo sa týka zverejnenie zoznamu 

najvýkonnejších športovcov, preukázanie bezúhonnosti štatutárov klubov, ktorý sú členmi 

Slovenskej kanoistiky a verejného obstarávania. 

 

Predbežný termín zasadnutia Prezídia Slovenskej kanoistiky bol stanovený na január 

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 

 

 

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. 


