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Číslo zápisnice: P-2/2021 

 

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: 26.8. 2021 

Čas začiatku zasadnutia: 13:00 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 14:00  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. Róbert Petriska 

4. Milan Oršula  

Hostia: 

    1. Oldřich Kovář ml. 

    2. Matúš Štulajter 

    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 

❏ 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. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky  
4. Čerpanie rozpočtu sekretariátu Slovenskej kanoistiky 2021 
5. Príprava konferencie Slovenskej kanoistiky 
6. Kongres ICF 
7. Rôzne 

ZA: 4 

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: 4 

PROTI: 0 

Schválené 

     

3. INFORMÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ KANOISTIKY A VÝROČNÁ SPRÁVA 

Prezident Slovenskej kanoistiky vyzdvihol pozitívne výsledky na OH i MS obidvoch sekcií. 

Informoval, že práve prebieha sťahovanie sekretariátu. Uviedol, že boli odoslané žiadosti na 

PUŠ na MŠVVAŠ a boli podané žiadosti na olympijskú solidaritu a informoval, a že Slovenská 

kanoistika zorganizovala kongres ECA v Bratislave. 

 

 

 

 
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe. 
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4. ROZPOČET SLOVENSKEJ KANOISTIKY NA ROK 2021 

Rozpočet predstavil generálny manažér Slovenskej kanoistiky Boris Bergendi podľa 

jednotlivých položiek. Objasnil náklady v rámci kongresu ECA, stravné lístky niektorých 

zamestnancov a nájom priestorov. 

 

5. PRÍPRAVA KONFERENCIE SLOVENSKEJ KANOISTIKY 

Členovia prezídia rokovali o jednotlivých úlohách smerom ku konferencii Slovenskej 

kanoistiky. 

 

Termín Konferencie – predbežne 14.12. 2021, o 15:00 

Rokovací a volebný poriadok je pripravený, je potrebné pripraviť pozvánku v rámci lehoty 

 

Kompetenčná smernica a Marketingová stratégia ostáva na riešenie novému vedeniu 

Slovenskej kanoistiky 

 

Prezídium vzalo na vedomie a súhlasí 

 

6. Kongres ICF  

 

Generálny manažér Boris Bergendi objasnil dôležitosť volieb do v rámci kongresu ICF, pričom 

sa volí prezident aj viceprezident, s tým, že naša delegácia (ivan Cibák, Miroslav Haviar) 

preferuje nemeckého kandidáta. 

 

7. Rôzne 

 

Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák otvoril diskusiu týkajúcu sa podujatia - Kanoista 

roka 2021. Prítomní sa zhodli, že v rámci pandemickej situácie ho bude náročné zorganizovať. 

Plánuje sa to na nový rok (január – v menšom rozsahu čo sa týka pozvaných hostí) 

 

Predbežný termín zasadnutia Prezídia Slovenskej kanoistiky bol stanovený na 14.12. 

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. 
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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         Ivan Cibák    

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

    

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. 


