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 Číslo zápisnice: Prezídium SK 3/2018 

 
 

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. december 2018 

Čas začiatku zasadnutia: 13.00 h   Čas ukončenia zasadnutia: 14.30 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. Róbert Orokocký 
6. Ľubomír Nebeský 

  
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

1. Milan Oršula 

 
Hostia: 

1. Boris Bergendi 
2. Oldřich Kovář 

 
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. Rozpočet Slovenskej kanoistiky 2018 
5. Rôzne 

 
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:4) 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodu  č. 4 . 
❏ podklady boli predložené na zasadnutí k bodu 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 Slovenskej kanoistiky 2018 
5. Rôzne 

Navrhované zmeny v programe: 
 
Vyjadrenia zúčastnených osôb: 
 
Vyjadrenia členov orgánu: 

 
ZA: 6 
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 navrhnutá́ Monika Czaniková. 

 

Vyjadrenia členov orgánu:  

 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

☒  SCHVÁLENÉ 

☐  NESCHVÁLENÉ 

 

Za overovateľa bol navrhnutý Richard Grigar.  

 

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 činnosti zväzu od zasadnutia 

ostatného Prezídia.  
Informoval o zaslaní zoznamu Infraštuktúry kanoistiky na Ministerstvo školstva SR. 
 
Informoval o Kongrese ICF, ktorý sa konal 23.-24.11.2018 v Budapešti za účasti aj p. 

Bergendiho a p. Haviara.  
 
Ďalej informoval o rokovaniach s novou internou účtovníčkou, ktorá by nastúpila od 

1.1.2019 v rámci kanoistiky. Stretnutie prebehne v 50. týždni za účasti p. Galoviča a p. 
Bergendiho.  

 
 

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

 
4. ROZPOČET 2018 (SEKRETARIÁT, SEKČNÉ, CELKOVO) 
 

    Generálny manažér informoval o čerpaní rozpočtu Slovenskej kanoistiky – sekretariátu. 

Čerpanie rozpočtu prebieha podľa plánu, nevyskytlo sa nič mimo plánovaných výdajov, 

položky sú čerpané s rezervou. 

 

Bola čerpaná položka prezentačný material, potrebný na reprezentáciu kanoistiky 

(beachflagy, vlajky, banery). 
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Je naplánované reprezentačné oblečenie pre členov prezídia a výkonných výborov 

Slovenskej kanoistiky s logom Slovenskej kanoistiky. Návrhy na oblečenie a cenovú 

ponuku predloží p. Nebeský. 

 

Ďalej informoval prezídium o plánovanom rozpočte na podujatie Kanoista roka.  

 

V položke mzdy – nedočerpaná časť sekcie divokých vôd sa prevedie na účet sekcie 

divokých vôd. V prípade nedočerpania v ostatných položkách sa nedočerpaná suma 

prerozdelí medzi sekcie podľa prijatého percentuálneho pomeru. 

 

P. Galovič navrhol niektoré spoločné položky dočerpať a uzavrieť rozpočet v predstihu. 

Stretnutie k rozpočtu sa uskutoční v 50. týždni. 

 

 

PREZÍDIUM ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

 

 
5. RÔZNE 
 
P. Bergendi informoval, že v súvislosti so zavedením GDPR bola oslovená akreditovaná 
firma, je potrebné zadať presnú špecifikáciu služieb. Úloha trvá. 
Ú: opatrenia GDPR 
Z: sekretariát 
T: Prezídium 1/2019  
 
Vyhlásenie kanoistu roka 2018, sa uskutoční v termíne 5.12.2018, za účasti oboch sekcií 
v hoteli Gate One v Bratislave. 

 
Usporiadanie spoločného juniorského podujatia SK (slalom, rýchlosť a maratón) – bude 
požiadané o pridelenie podujatia ICF na rok 2022 alebo 2023. 

 
Vyjadrenia členov orgánu: 

 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

☒  SCHVÁLENÉ 

☐  NESCHVÁLENÉ 

 

 
Zlúčenie SZRK a Slovenskej kanoistiky je plánované na 2. polovicu januára 2019 na 
Valnom zhromaždení SZRK. 

Momentálne prebieha inventarizácia materiálu. 
 
 
P. Nebeský požiadal prezídium, ako nadriadený orgán Slovenskej kanoistiky o spoločné 
smerovanie marketingu a prezentácie kanoistiky. 
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Predbežný termín rokovania Prezídia 1/2019: neuvedené 

 

 
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 

 

 
 

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO 3/2018:6) 

 

Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia Prezídia 3/2018 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. 


