
 

 

Zápisnica č. 8/2022 

zo zasadnutia ŠTK SK SHV dňa 28. 11. 2022 

Prítomní: Martin Bielik, Boris Bergendi, Rastislav Rus 

Ospravedlnení: Juraj Záborský, Vladimír Mrva 

Program rokovania: 

1.   Plán práce ŠTK na rok 2023 

2.   Kalendár pretekov na rok 2023 

3.   Doplnky pravidiel rýchlostnej kanoistiky 2021-2024 na rok 2023 

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. Plán práce ŠTK na rok 2023 

Členovia ŠTK prerokovali Plán práce ŠTK na rok 2023 a po diskusii bol jednohlasne schválený 

(Príloha 1). 

2. Kalendár pretekov na rok 2023 

Boris Bergendi predložil návrh kalendára na nadchádzajúcu sezónu (Príloha 2), o ktorom členovia 

ŠTK diskutovali a schválili ho. Sekretariát teraz požiada o schválenia termínu pretekov pre rok 

2023 od usporiadateľov jednotlivých pretekov s termínom na vyjadrenie do 13. 12. 2022. 

3. Doplnky pravidiel rýchlostnej kanoistiky 2021-2024 na rok 2023 

Členovia ŠTK diskutovali o pravidlách RK (Príloha 3) a zhodli sa na nasledujúcich zmenách: 

• Zmena tratí pre M SR maratón (pravidlo 1.12) - skrátenie tratí pre Veteránov podľa 

skúseností z posledných M SR maratón, 

• Zmena a odvolanie prihlášky (pravidlo 2.5.4) - vypustenie spojky „ buď ”, aby sa predišlo 

nesprávnemu výkladu tohto pravidla, 

• Cieľ (pravidlo 3.13) - upresnenie kedy loď dosiahne cieľ, aby sa predišlo nesprávnemu 

výkladu tohto pravidla. 

 

 



 

 

4. Rôzne 

Členovia ŠTK sa v rámci rôzneho uzniesli na nasledovnom: 

- ŠTK sa po diskusii uzniesla na znení Usmernenia o zabezpečení rozhodcov na pretekoch 

pre rok 2023 (Príloha 4), 

- Potrebe zakúpiť krátke polo tričká pre rozhodcov a externý monitor pre vyhodnocovanie 

dojazdov v MariTime, 

- Preveriť stav vysielačiek, 

- Potrebe úpravy cestovného/ošatného pre rozhodcov, 

- ŠTK diskutovala na tému bodovania Slovenského pohára a zhodla sa, že členovia ŠTK na 

túto tému pripravia nejaké návrhy, 

- Rozšírení ŠTK o ďalšieho člena, Športového riaditeľa SK SHV. Predseda ŠTK preto navrhne 

na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru SK SHV zmenu Štatútu ŠTK SK SHV (Príloha 5). 

Zapísal:  Martin Bielik 

Kontroloval:  Členovia ŠTK 


