
 

 

Zápisnica č. 1/2022 

zo zasadnutia ŠTK SK SHV dňa 24. 1. 2022 
(Rokovanie prebehlo formou videokonferencie) 

Prítomní: Martin Bielik, Boris Bergendi, Rastislav Rus, Vladimír Mrva 

Ospravedlnení: Juraj Záborský 

Program rokovania: 

1.   Kalendár 2022 - určenie usporiadateľa M SR DT a M SR maratón 

2.   Počty rozhodcov na jednotlivé preteky v roku 2022 

3.   Smernice pre SP a LsK 2022 

4.   Usmernenie pre Príspevok na preteky 2022 

5.   Usmernenie pre Organizáciu elektronickej porady 2022 

6.   Usmernenie pre Zväzovú časomieru na pretekoch 2022 

7.  Rôzne  

Materiály na prerokovanie sú uložené v cloude s prístupom pre členov ŠTK. Tieto si pred zasadnutím mohli 

naštudovať.  

Schválené materiály budú zverejnené na internetovej stránke zväzu (canoe.sk) v časti ŠTK SHV. 

1. Kalendár 2022 - určenie usporiadateľa M SR DT a M SR maratón 

Tento bod bol odložený na ďalšie zasadnutie, sekretariát (Boris Bergendi) bol poverený preveriť 

záujem klubov o organizáciu pretekov M SR dlhé trate a M SR maratón. 

2. Počty rozhodcov na jednotlivé preteky v roku 2022 

Členovia ŠTK diskutovali o počtoch rozhodcov na pretekoch v roku 2022. Oproti predošlej sezóne 

sa dohodli na navýšení počtu rozhodcov o traťového rozhodcu na dlhé trate na majstrovských 

pretekoch a pretekoch Slovenského pohára. Predseda komisie rozhodcov zabezpečí nomináciu 

prihlásených rozhodcov na jednotlivé preteky. Nominácie budú zverejnené na internetovej 

stránke zväzu (canoe.sk). 

3. Smernice pre SP a LsK 2022 

Členovia ŠTK schválili smernicu pre Slovenský pohár 2022 (Príloha 1) a Leto s kajakom 2022 

(Príloha 2). Tieto smernice budú predložené na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru SK SHV 

na schválenie. 



 

 

4. Usmernenie pre Príspevok na preteky 2022 

ŠTK sa po diskusii uzniesla na znení Usmernenia pre Príspevok na preteky pre rok 2022 (Príloha 3). 

Z kritérií vypadáva nutnosť zabezpečenia Internetového pripojenia pre časomieru a dopĺňa sa 

povinnosť zverejniť plán trate najneskôr 16 dní pred pretekmi. 

5. Usmernenie pre Organizáciu elektronickej porady 2022 

ŠTK sa po diskusii uzniesla na znení Usmernenia pre Organizáciu elektronickej porady pre rok 2022 

(Príloha 4). 

6. Usmernenie pre Zväzovú časomieru na pretekoch 2022 

ŠTK sa po diskusii uzniesla na znení Usmernenia pre Zväzovú časomieru na pretekoch pre rok 2022 

(Príloha 5). 

7. Rôzne 

Členovia ŠTK sa v rámci rôzneho uzniesli na nasledovnom: 

- Preveriť stav oblečenia pre rozhodcov, 

- Preveriť stav mobilných telefónov (Štart-Cieľ) ako aj ostatnej techniky, 

- V najskoršom možnom termíne zorganizovať školenie nových rozhodcov, 

- Nájsť ďalších vhodných kandidátov na pozíciu časomerača. 

Zapísal:  Martin Bielik 

Kontroloval:  Členovia ŠTK 


