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Číslo zápisnice: P-1/2021 

 

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: 9.3. 2021 

Čas začiatku zasadnutia: 17:00 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 19:00  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  

 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí 

    1. Róbert Orokocký 

    2. Ľubomír Nebeský 

 

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 

 
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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Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia 

dodržaná 

❏ BOLA 

❏ NEBOLA 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola úloh 

4.   Rozpočet sekretariátu  

5.   Rôzne  

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

 

 

 

ÚVOD 

 

Prezident Slovenskej kanoistiky privítal prítomných na zasadnutí prezídia. Nakoľko sa 

pandemická situácia  nezlepšila  bude opäť  prebiehať cez videokonferenciu, zároveň  

skonštatoval uznášaniaschopnosť  Prezídia.  

 

1.- 2. OTVORENIE  A SCHVÁLENIE PROGRAMU 

Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák otvoril zasadnutie a predložil program , ktorý bol  

následne jednohlasne schválený. 

HLASOVANIE: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

Schválené 

     

3. KONTROLA ÚLOH 

1. Kompetenčná smernica – stále nie je dopracovaná SHV, úloha trvá 

 
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe. 
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2. Spoločná marketingová stratégia SK – bola predložená koncepcia R. Galovičom 

pripomienkovaná SHV,  bude   dopracovaná a schválená SHV do konania  konferencie SK, 

kde bude predložená na schválenie.  

 

3. Nájom priestorov – úloha stále prebieha.  Slovenskej kanoistike bola predložená 

nevýhodná nájomná zmluva s Domom športu na pripomienkovanie. 

 

4. INFORMÁCIE PREZIDENTA SK 

Po neúplnej minuloročnej sezóne  aj napriek pretrvávajúcej zlej pandemickej situácie naši 

vrcholní športovci trénujú v osvedčených strediskách v teple. 

Sekcie dočerpávajú finančné prostriedky  prenesené z roku 2020 

Zmluva PUŠ s MŠSR je podpísaná, nabehla prvá splátka 

Prebiehajú rokovania s Domom športu – dostali sme nájomnú zmluvu na pripomienkovanie  

Prebiehajú rokovania s MŠ SR ako budú môcť prebehnúť domáce súťaže, hlavne 

nominačné preteky pre OH 

Konferencia ECA  - zatiaľ preložená na jún 2021 

Bol odoslaný návrh členov  na  vyznamenanie na SOŠV 

Účtovné uzavretie roku 2020 ( čerpanie prostriedkov do roku 31.3.2021 ) a výročná správa 

bude predmetom ďalšieho Prezídia a následne Konferenciou SK. 

 

5. NÁVRH ROZDELENIA PRÍSPEVKU MŠVVaŠ  

Na základe vzorca bol predložený návrh rozdelenia príspevku medzi sekcie. Rýchlosti sa 

pridelí 48,44 %  a slalomu sa pridelí 51,56 %. Takto bude predložené na schválenie 

Konferenciou SK. 

Príloha 1 

Prezídium zobralo na vedomie: 

 

6. ROZPOČET SEKRETARIÁTU 

Rozpočet predstavil B. Bergendi, po pripomienkovaní a úprave bol predložený na schválenie.  

Schválený rozpočet sekretariátu pre rok 2021 činí 292 370 Eur. 

Príloha 2 

Vyjadrenie členov orgánu: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

     ❏SCHVÁLENÉ 

     ❏NESCHVÁLENÉ 

 

 

7. RÔZNE 

Nájom priestorov – Slovenskej kanoistike bola predložená nevýhodná nájomná zmluva 

s Domom športu, na ktorú bude reagovať nesúhlasom s navrhovanou cenou a podmienkami. 

Bude predložený  návrh SK. Zároveň prebieha  hľadanie alternatívneho  riešenia. B. 

Bergendi predstavil niekoľko možností. 

 

Prezídium sa zaoberalo obmedzenou činnosťou SK a jednotlivých Sekcií v roku 2020 

zapríčinené pandémiou  COVID-19. Nakoľko činnosť bola obmedzená na všetkých úsekoch, 

je potrebné aby všetky orgány SK vychádzali pri nadstavení roku 2021 z 

najaktuálnejších relevantných dát, ktoré majú k dispozícii.  

 

GS informovala o zaslaní ADA edukačného plánu Slovenskej kanoistiky re rok 2021, ako aj 

o nominácii Patrika Hrbeka ako kandidáta na člena komisie pre konanie vo veci dopingu  na 

druhom stupni. 

 

Matúš Štulajter informoval o potrebe úpravy stanov v súvislosti s novelou Zákona o športe 

a antidopingových pravidlách – predložiť na Konferenciu  

 

 

Predbežný termín zasadnutia Prezídia Slovenskej kanoistiky bol stanovený - máj 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. 


