
 

 

Zápisnica č. 3/2022 

zo zasadnutia ŠTK SK SHV dňa 5. 5. 2022 

Prítomní: Martin Bielik, Boris Bergendi, Rastislav Rus, Juraj Záborský 

Ospravedlnení: Vladimír Mrva 

Program rokovania: 

1.   Schválenie rozpisov pretekov pre majstrovské, kontrolné a kvalifikačné preteky na rok 2022  

2.   Schválenie rozpisov pretekov na rok 2022 

3.   Menovanie zástupcov ŠTK na majstrovské preteky 

4.   Vzdelávanie  rozhodcov 

5.  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. Schválenie rozpisov pretekov pre majstrovské, kontrolné a kvalifikačné preteky na rok 2022 

ŠTK schválila rozpisy majstrovských, kontrolných a kvalifikačných pretekov na rok 2022. Rozpisy 

sú zverejnené na internetovej stránke zväzu (canoe.sk). V rámci tohto bodu prebehla aj diskusia 

o mieste konanie M SR maratón, kde sa členovia ŠTK zhodli na konaní týchto pretekov na Zemníku. 

Konanie M SR maratón na Zemníku podlieha schváleniu Výkonného výboru SK SHV. 

2. Schválenie rozpisov pretekov na rok 2022 

ŠTK schválila rozpisy pretekov na rok 2022. Rozpisy sú zverejnené na internetovej stránke zväzu 

(canoe.sk). 

3. Menovanie zástupcov ŠTK na majstrovské preteky 

Členovia ŠTK nominovali spomedzi seba zástupcov na majstrovské preteky: 

● M SR DT - Boris Bergendi 

● M SR KT - Vladimír Mrva 

● M SR maratón - Juraj Záborský 

4. Vzdelávanie  rozhodcov 

ŠTK sa po diskusii schválila dokumenty k vzdelávaniu rozhodcov I. kvalifikačného stupňa (Príloha 

1) a II. Kvalifikačného stupňa (Príloha 2). Martin Bielik informoval o prebiehajúcom školení 

rozhodcov I. kvalifikačného stupňa, ktoré bude ukončené praktickou časťou v rámci I. KP seniorov. 



 

 

5. Rôzne 

Členovia ŠTK v rámci rôzneho diskutovali o nasledovných témach: 

• zabezpečenie rozhodcov na pretekoch - zhodli sa na potrebe vypracovania usmernenia 

o zabezpečení rozhodcov na pretekoch pre organizátorov. Takisto sa členovia ŠTK zhodli 

na úprave usmernenia pre príspevok na preteky, kde bude doplnená podmienka splnenia 

usmernenia o zabezpečení rozhodcov na pretekoch a celková suma príspevku bude 

navýšená. 

• ošatné pre rozhodcov - zhodli sa na navýšení ošatného pre rozhodcov na viacdňových 

pretekoch o 5,- € za druhý a ďalšie dni pretekov. 

• zvýšenie počtu rozhodcov na Súťaž olympijských nádejí - SON budú tento rok 4 dni, takže 

z dôvodu striedania rozhodcov je potrebné navýšiť počet nominovaných rozhodcov na 

tieto preteky z 12 na 16. 

• spájanie kategórií C1 dievčatá 13 a 14 a C1/C2 Kadetky a Juniorky - na základe žiadosti 

vedúceho projektu kanoe ženy ŠTK odporúča usporiadateľom a časomiere spájať 

(štartovať v rovnakom čase štartu) kategórie C1 Dievčatá 13 ročné spolu s C1 Dievčatá 14 

ročné v rámci pravidiel (bod 1.15) a C1/C2 Kadetky spolu s C1/C2 Juniorky, pokiaľ takáto 

spojená kategória na krátkych tratiach nebude potrebovať rozjazdy. Toto spájanie je za 

účelom zvýšenia konkurencie v ženských kanoistických disciplínach. 

• doplnenie výchovného do prestupového poriadku RK - ŠTK dostala podnet na doplnenie 

výchovného do prestupového poriadku RK, po diskusií sa členovia ŠTK zhodli na 

prediskutovaní tejto témy na pôde Výkonného výboru SK SHV. 

Zapísal:  Martin Bielik 

Kontroloval:  Členovia ŠTK 


