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 Číslo zápisnice: Prezídium SK 1/2019 

 
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1) 

 
Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika 

Názov zasadajúceho orgánu: Prezídium Slovenskej kanoistiky 

 
Miesto konania zasadnutia: Bratislava 

Deň konania zasadnutia: 5. február 2019 

Čas začiatku zasadnutia: 14.00 h   Čas ukončenia zasadnutia: 17.00 h 

 

Predsedajúci: Ivan Cibák     Zapisovateľ: Monika Czaniková 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2) 

1. Ivan Cibák 
2. Robert Petriska 
3. Richard Galovič 
4. Richard Grigar 
5. Ľubomír Nebeský – sa dostavil na zasadnutie o 14,30 h 
6. Milan Oršula 

  
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

1. Róbert Orokocký 

 
Hostia: 

1. Boris Bergendi 
2. Oldřich Kovář 
3. Monika Czanková 

 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 5 

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: 

❏ ÁNO 
❏ NIE 

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 5 

 

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

❏ BOLA 
❏ NEBOLA 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:3) 

                                                
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. 
3) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe. 
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1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky  
4. čerpanie sekretariátu 2018 
5. Rozpočet Slovenskej kanoistiky 2019 
6. Prerozdelenie financií medzi sekcie – návrh zmeny stanov 
7. Príprava konferencie Slovenskej kanoistiky 
8. Rôzne 

 
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4) 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodu  č. 4, 5, 6. 
❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodu č.  
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované5 elektronicky na sekretariáte 

Slovenskej kanoistiky a zverejnené na webových stránkach oboch sekcií. 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA: 
 
1. OTVORENIE 
 
2. SCHVAĽOVANIE PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
Navrhovaný program zasadnutia: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky  
4. čerpanie sekretariátu 2018 
5. Rozpočet Slovenskej kanoistiky 2019 
6. Prerozdelenie financií medzi sekcie – návrh zmeny stanov 
7. Príprava konferencie Slovenskej kanoistiky 
8. Rôzne 

 
Navrhované zmeny v programe: 
- 
 
Vyjadrenia zúčastnených osôb: 
-  
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
ZA: 5 (p. Nebeský sa nezúčastnil na tomto hlasovaní) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

                                                
4) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
5) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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Za zapisovateľa bola navrhnutá Monika Czaniková. 

 

Vyjadrenia členov orgánu:  

ZA: 5 (p. Nebeský sa nezúčastnil na tomto hlasovaní) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 

Za overovateľa bol navrhnutý Richard Grigar.  

 

Vyjadrenia členov orgánu:  

ZA: 5 (p. Nebeský sa nezúčastnil na tomto hlasovaní) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 
 
P. Nebeský sa dostavil na zasadnutie prezídia. 
  

3. INFORMÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ KANOISTIKY 
 
Prezident informoval prezídium Slovenskej kanoistiky o činnosti zväzu od zasadnutia 

ostatného Prezídia o: 

 stretnutí predsedov sekcií dňa 15.1.2019 ohľadom agendy na prezídium 

 príprave vyúčtovania finančných prostriedkov na Ministerstvo školstva do 
15.2.2019 

 prijatí internej účtovníčky pre Slovenskú kanoistiku od 15.1.2019 

 zaslaní kandidatúry na ICF na organizáciu významných podujatí v roku 2023, 
MS juniorov a U23 v rýchlostnej kanoistike, MS juniorov a U23 v slalome a MS 
v maratóne  

 podpísanej zmluve na rok 2019 s ADA o finančnej spolupráci 

 kongrese ECA, Srbsko 
 
 

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

P. Petriska z pracovných dôvodov odišiel zo zasadnutia prezídia. 
 

 
 

4. ČERPANIE SEKRETARIÁTU 2018 
 

Generálny manažér informoval o čerpaní rozpočtu Slovenskej kanoistiky za rok 2018 – 
sekretariátu. Čerpanie rozpočtu prebehlo podľa plánu. Nedočerpané financie boli 
rozdelené medzi sekcie divokých a hladkých vôd. 
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PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE 

 
Prezídium ukladá nájsť auditora na vykonanie auditu Slovenskej kanoistiky za rok 2018. 
Ú: audit Slovenskej kanoistiky za rok 2018 
Z: sekretariát 
T: Prezídium 2/2019  
 

 
 

5. ROZPOČET SLOVENSKEJ KANOISTIKY 2019 (SEKRETARIÁT, SEKČNÉ, 
CELKOVO) 
 

    Generálny manažér informoval o návrhu rozpočtu Slovenskej kanoistiky – sekretariátu 

na rok 2019. Informoval o náraste položky – prenájom priestorov – 2 nové kancelárie pre 

nových zamestnancov.  

 

P. Galovič navrhuje účtovníctvo zaradiť do spoločnej položky – zamestnanci. Prezídium 

po diskusii rozpočet na rok 2019 schválilo vo výške 291 700 €. P. Galovič mal výhradu – 

navrhoval sumu rozpočtu zaokruhliť na 290 000 €. Prezídium schválilo pôvodný rozpočet 

podľa prílohy č. 4. 

 

Vyjadrenia členov orgánu:  

ZA: 4 (p. Petriska nehlasoval pre pracovné povinnosti) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1  

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 
 
 

 

6. PREROZDELENIE FINANCIÍ MEDZI SEKCIE – NÁVRH ZMENY STANOV 

 

Nedočerpané financie boli rozdelené medzi sekcie divokých a hladkých vôd. 
 

 

Prezídium navrhuje aktualizáciu Stanov Slovenskej kanoistiky, predloženie upravených 

stanov bude zahrnuté v programe na konferencii Slovenskej kanoistiky: 

 vymazanie bodu 4. Bod 5 sa prečísluje na bod 4   

Prezídium ukladá sekretariátu dohľadať verziu Stanov Slovenskej kanoistiky zaslanú na 

pripomienkovanie hlavnému kontrolórovi na Ministerstve školstva a zaslanie na 

Ministerstvo vnútra na registráciu. 

 

Ú: stanovy Slovenskej kanoistiky 
Z: sekretariát 
T: Prezídium 2/2019  
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PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

 
7. PRÍPRAVA KONFERENCIE SLOVENSKEJ KANOISTIKY 

 
P. Cibák informoval členov prezídia o príprave Konferencie Slovenskej kanoistiky. 
Prebieha príprava podkladov na konferenciu (vyúčtovanie finančných prostriedkov na MŠ, 
daňové priznanie, výročná správa za rok 2018, audit). Termín konferencie je plánovaný na 
apríl 2019. 
 
 
 
 
8. RÔZNE 

 
P. Galovič požiada spoločnosť Orange o cenovú ponuku na zálohovanie dát Slovenskej 
kanoistiky - bude vytvorená nová položka v rozpočte podľa cenovej ponuky. Taktiež preverí  
možnosť zaradenia 4 paušálov pre potreby sekretariátu do existujúcej skupiny. 
 
P. Bergendi informoval, že v súvislosti so zavedením GDPR bola oslovená akreditovaná 
firma. Plánované stretnutie bude 6.2.2019. Úloha trvá. 
Ú: opatrenia GDPR 
Z: sekretariát 
T: Prezídium 2/2019  
 
Vyhlásenie kanoistu roka 2018 
P. Orokocký poslal mail ohľadom informácií spojených s organizáciou podujatia a rozpočtu 
na akciu v súvislosti požadovanými informáciami na podujatie od p. Nebeského. 

 
Reprezentačné oblečenie funkcionárov: do 8.2.2019 sekcie nahlásenia počty 
reprezentačného oblečenia p. Nebeskému. 

  
 
P. Cibák informoval o príprave predloženia výzvy na významné športové podujatia na 
Ministerstvo školstva k 15.2.2019. 

 
 
Kongres ECA sa bude konať dňa 30.3.2019 v Srbsku v Belehrade, delegovaní sú Ivan 
Cibák a Boris Bergendi. Kongresu sa zúčastní aj člen výkonného výboru ECA Miroslav 
Haviar. 

 
Vyjadrenia členov orgánu:  

ZA: 4 (p. Petriska nehlasoval pre pracovné povinnosti) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1  

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

❏ NESCHVÁLENÉ 
 
 
P. Cibák informoval členov prezídia, že Igor Ižo sa vzdal členstva vo Výkonnom výbore 
SDV SK a v disciplinárnej komisii. 
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PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE 
 
 
Úlohy z Konferencie Slovenskej kanoistiky: 
1) dopracovať kompetenčnú smernicu 
2) vypracovať marketingovú stratégiu na 4 roky 
Úlohy trvajú. 
 
Plán činnosti prezídia.  
Prezídíum ukladá p. Cibákovi vypracovať plán činnosti prezídia 
Ú: plan činnosti prezídia 
Z: p. Cibák 
T: Prezídium 2/2019 
 
 
P. Galovič uviedol, že Marketingová spoločnosť Canoe slalom, s r.o. sa stala zlúčením 
SZKDV a Slovenskej kanoistiky majetkom Slovenskej kanoistiky. P. Galovič žiada, aby 
boli orgány v Canoe slalom s r.o. zložené z členov SK SDV. 
 
P. Bergendi informoval o novom klube ALFA, ktorý sa uchádza o členstvo v Slovenskej 
kanoistike v SHV. Žiadosť bude predložená na konferencii. 
 
 
 

 

Predbežný termín rokovania Prezídia 2/2019: termín sa upresní pred Konferenciou 

Slovenskej kanoistiky 

 

 
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 

 

MONIKA CZANIKOVÁ  IVAN CIBÁK   RICHARD GRIGAR 

 

 

..............................   ..............................  …………………………. 

meno a priezvisko   meno a priezvisko  meno a priezvisko 

podpis     podpis    podpis 
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PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO 1/2019:6) 

 

Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia Prezídia 1/2019 Slovenskej kanoistiky a je 

archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky. 

                                                
6) 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. 


