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 Číslo zápisnice: Prezídium SK 3/2017 
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: 13. september 2017 

Čas začiatku zasadnutia: 14.00 h   Čas ukončenia zasadnutia: 15.00 h 
 

Predsedajúci:  Ivan Cibák  Zapisovateľ: Lucia Antolová 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2) 
1. Ivan Cibák 
2. Robert Petriska 
3. Richard Galovič 
4. Richard Grigar 
5. Milan Oršula 
6. Ľubomír Nebeský 

  
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

1. Róbert Orokocký 
 
Hostia: 

1. Boris Bergendi 
2. Lucia Antolová 
3. Oldřich Kovář ml. 

 
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. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky 
4. Rozpočet 2017 – priebežné čerpanie 

                                                
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. 



 

2 

5. Sekretariát Slovenskej kanoistiky 
6. Úprava stanov – požiadavky MŠ SR 
7. Infraštruktúra 2018-2020 
8. Kontrola úloh z konferencie zo dňa 16.3.2017 
9. Marketing Slovenskej kanoistiky 
10. Rôzne 

 
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4) 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 6. 
❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 4. 
❏ 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: 
 
OTVORENIE 
 
SCHVAĽOVANIE PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
Navrhovaný program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Informácia prezidenta Slovenskej kanoistiky 
4. Rozpočet 2017 – priebežné čerpanie 
5. Sekretariát Slovenskej kanoistiky 
6. Úprava stanov – požiadavky MŠ SR 
7. Infraštruktúra 2018-2020 
8. Kontrola úloh z konferencie zo dňa 16.3.2017 
9. Marketing Slovenskej kanoistiky 
10. Rôzne 
 
Navrhované zmeny v programe: 
- 
 
Vyjadrenia zúčastnených osôb: 
-  
 
Vyjadrenia členov orgánu: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Za zapisovateľa bola navrhnutá Lucia Antolová. 
 
Vyjadrenia členov orgánu:  

                                                
4) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
5) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Za overovateľa bola navrhnutý Robert Petriska.  
 
Vyjadrenia členov orgánu:  
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
3. INFORMÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ KANOISTIKY 

 
Prezident informoval Prezídium Slovenskej kanoistiky o fungovaní hnutia od 

zasadnutia ostatného Prezídia a Konferencie Slovenskej kanoistiky. Po športovej stránke 
informoval, že sekcia hladkých vôd už má po hlavnej časti sezóny, sekcia divokých vôd 
má pred sebou vrchol sezóny – majstrovstvá sveta v slalome a šprinte. 

Prezident informoval o pracovných stretnutiach, na ktorých prítomní prerokovali 
úpravu stanov na základe požiadaviek hlavnej kontrolórky a pripomienok jednotlivých 
sekcií, ako aj nastavovanie spoločného účtovníctva pre Slovenskú kanoistiku. Rovnako 
informoval aj o rokovaní s prezidentom Slovenského olympijského výboru o financovaní 
infraštruktúry 2018-2020. 

Prezident informoval o príprave podkladov na zlúčenie Slovenského zväzu kanoistiky 
na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky do Slovenskej kanoistiky k 
31. 12. 2017. Po skompletizovaní ich sekretariát posunie právnikovi, aby mohol pripraviť 
zmluvy.  
PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE 

 
4. ROZPOČET 2017 – PRIEBEŽNÉ ČERPANIE 
 
    Generálny manažér informoval o priebežnom čerpaní Slovenskej kanoistiky – 
sekretariátu aj jednotlivých sekcií. Zdôraznil náročnosť prechodu na spoločné 
účtovníctvo a z neho vychádzajúci systém monitoringu priebežného čerpania z 
účtovného softvéru Pohoda. Z úloh stretnutia zástupcov vedenia a sekretariátu vyplýva 
deadline 30. 9. 2017, kedy má účtovníčka predložiť spracované čerpanie do daného 
termínu. Následne bude potrebné regulovať čerpanie s ohľadom na zostatky na 
jednotlivých strediskách. 

Generálny manažér informoval, že prisľúbené financie na významné športové 
podujatia – Regatta Piešťany a majstrovstvá sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v 
Čunove – zatiaľ nie sú zmluvne podložené.  

Predseda sekcie divokých vôd informoval, že sekcia divokých vôd nemá v rozpočte 
sekcie vyhradené prostriedky na kapitálové výdavky a po predložení čerpania k 30. 9. 
2017 bude potrebné zasadnúť a zaujať stanovisko. 
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PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:6) 
- priebežné čerpanie Slovenskej kanoistiky 

 
5. SEKRETARIÁT SLOVENSKEJ KANOISTIKY 

 
Generálny manažér informoval o čerpaní sekretariátu v predchádzajúcom bode 

programu. 
Prezídium prerokovalo akútnu potrebu spustenia nového spoločného webu Slovenskej 

kanoistiky na doméne canoe.sk. Generálny manažér informoval, že do polovice októbra by 
mala byť odprezentovaná prvá verzia spoločnej webovej stránky. 

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE 
 
 

6. ÚPRAVA STANOV – POŽIADAVKY MŠ SR 
 

Delegáti prezídia prerokovali upravené stanovy  
- na základe pripomienok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a hlavnej 

kontrolórky  
- na základe rokovaní pracovnej skupiny za prítomnosti zástupcov oboch sekcií 
Pracovná skupina zapracovala všetky pripomienky úseku hlavnej kontrolórky vrátane 
poslednej doplňujúcej, t.j. stanovy sú z pohľadu hlavného kontrolóra v súlade so 
zákonom.  

 
Vyjadrenia členov orgánu:  
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:7) 
- upravené stanovy Slovenskej kanoistiky 

 
7. INFRAŠTRUKTÚRA 2018-2020 

 
Prezident informoval o rokovaní zástupcov Slovenskej kanoistiky s prezidentom 

Slovenského olympijského výboru Antonom Siekelom vo veci financií na infraštruktúru v 
rokoch 2018-2020. Zástupcovia Slovenskej kanoistiky potvrdili priority hnutia – 
vybudovanie národného športového centra pre rýchlostnú kanoistiku na Zemníku, 
rekonštrukciu vodnoslalomárskych areálov v Čunove a Liptovskom Mikuláši.  

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE 
 

8. KONTROLA ÚLOH Z KONFERENCIE ZO DŇA 16.3.2017 
 

Úloha K1/2017/1 
Z: sekretariát Slovenskej kanoistiky 

                                                
6) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
7) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 
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T: obratom 
Rokovací poriadok nebol predložený. Konferencia ukladá sekretariátu dopracovať 
rokovací poriadok. 
SPLNENÁ 
 

Úloha K1/2017/2 
Z: Prezídium Slovenskej kanoistiky T: zasadnutie Prezídia 2/2017 
Konferencia poverila Prezídium Slovenskej kanoistiky vypracovaním koncepcie kľúča 
delegátov na valné zhromaždenie jednotlivých sekcií, aby zohľadňoval diskutované 
pripomienky všetkých zainteresovaných strán. 
SPLNENÁ 
 

Úloha K1/2017/3 
Z: Prezídium Slovenskej kanoistiky T: zasadnutie Prezídia 2/2017 
Konferencia poverila Prezídium Slovenskej kanoistiky úpravou Stanov v článku 
pojednávajúcom o zásadách rozdelenia príspevku uznanému športu od Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
SPLNENÁ 
 

Úloha K1/2017/4 
Z: Prezídium Slovenskej kanoistiky T: zasadnutie Prezídia 2/2017 
Konferencia poveruje Prezídium dopracovaním a schválením smerníc Slovenskej 
kanoistiky 
SPLNENÁ 
 

Úloha K1/2017/5 
Konferencia ukladá generálnemu manažérovi rozpracovať rámcový rozpočet 
sekretariátu na jednotlivé položky a zaslať ho členom prezídia Slovenskej kanoistiky. 
Z: Prezídium Slovenskej kanoistiky 
T: zasadnutie Prezídia 2/2017  
SPLNENÁ 
 

Úloha K1/2017/6 
Konferencia ukladá Prezídiu vypracovať návrh strednodobej marketingovej stratégie 
Slovenskej kanoistiky. 
Z: Prezídium Slovenskej kanoistiky T: jún 2017 
TRVÁ 
T: Prezídium 4/2017 
Z: prezident + predsedovia sekcií 

 
9. MARKETING SLOVENSKEJ KANOISTIKY 
 

Prezídium prerokovalo akciu Kanoista roka a uznieslo sa, že akcia bude spoločná pre 
sekciu hladkých vôd aj sekciu divokých vôd v januári 2018. 

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE a poverilo prezidenta a predsedov sekcií 
nastavením základných parametrov akcie do 15. 10. 2017 

 
10. RÔZNE 

 
Generálny manažér informoval o možnosti rozšírenia členskej základne o ostatné 

odvetvia vodáckych športov. Prezídium problematiku prerokovalo a zhodlo sa, že je 
potrebné prepočítať prípadný finančný prínos pre hnutie a zároveň brať do úvahy možný 
ústup priority vrcholového športu na úkor masovosti.  
PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE 
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Prezídium prerokovalo situáciu hlavného kontrolóra Slovenskej kanoistiky, ktorý v 

súlade s bodom 5 § 11 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov stratil spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, nakoľko nenaplnil bod 
3 § 11 – neabsolvoval skúšku odbornej spôsobilosti do troch mesiacov od ustanovenia 
do funkcie. Zákonnú povinnosť si však nenaplnil z objektívnych príčin, nakoľko hlavný 
kontrolór športu nevypísal skúšku odbornej spôsobilosti. 
PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE a do vyriešenia situácie schválilo vyplácať 

odmenu hlavnému kontrolórovi z vlastných prostriedkov. 
 

Vyjadrenia členov orgánu:  
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
❏ NESCHVÁLENÉ 

 
Predbežný termín rokovania Prezídia 4/2017: október/november 2017 

 
 

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 
 
LUCIA ANTOLOVÁ   IVAN CIBÁK   ROBERT PETRISKA 
..............................   ..............................  …………………………. 
meno a priezvisko   meno a priezvisko  meno a priezvisko 
podpis     podpis    podpis 
 

 
 
PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO … :8) 
 

Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia Prezídia 3/2017 Slovenskej kanoistiky a je 
archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky. 

                                                
8) 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. 


