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Zápisnica č. 8/2016 
z prezídia SZRK konaného dňa 6.12.2016 v Bratislave 

 
 

Prítomní:  Robert Petriska, Ladislav Váňa, Milan Oršula, Andrej Wiebauer 
Prizvaný:   Boris Bergendi 
Ospravedlnení: Csaba Orosz, František Dosudil, Marian Tesárik 
 
Prezident SZRK Robert Petriska otvoril zasadnutie prezídia SZRK s nasledovným programom: 
 
Program:  
 

1. kontrola úloh  
2. správy komisií, predloženie plánu práce na rok 2017 
3. seniori - návrhy RD, NK na rok 2017 
4. juniori – návrh, RD NK na rok 2017 
5. maratón – návrhy RD, NK na rok 2017 
6. kalendár pretekov 2017 
7. príprava VZ sekcie hladkých vôd 
8. rôzne 

 
 
 
 
1. Kontrola úloh  
 Spájanie zväzov – Slovenská kanoistika (SKA) 

Aktívne stretnutia zástupcov zväzov prebiehajú. Prebieha výberové konanie na 
dodávateľa účtovníctva, výber spoločného loga. Sekretariát SZRK sa bude v priebehu 
marca sťahovať na Junácku 6. 

 
2.      Správy komisií, predloženie plánu práce na rok 2017 

 Športovo-technická komisia 
Uzatvorila svoju činnosť. Kalendár pretekov na rok 2017 je uverejnený v systéme 
Baracuda aj na zväzovej stránke. V priebehu mesiaca január sa budú upravovať pravidlá 
pre obdobie 2017-2020. 

 
 Komisia rozvoja klubov 
 P. Váňa na základe úzkej spolupráce s klubmi odporúča pomoc (finančnú, materiálnu, 
 personálnu...) existujúcim lodeniciam (Zvolen, Šaľa, Púchov, Považská Bystrica, Zelená 
 voda, Hlohovec). 
  

3.      Seniori - návrhy RD, NK na rok 2017 
 Návrhy boli schválené na predchádzajúcom prezídiu SZRK. 
 NK budú prijaté v januári 2017. 
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4. Juniori - návrhy RD, NK na rok 2017 (príloha 1) 
 P. Tesárik zaslal na schválenie prezídiu návrhy zloženia RDJ, RDK a RTJ na rok 2017. 
 NK budú prijaté v januári 2017. 

 Hlasovanie prezídia: 
 Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3 
 
Prezídium ukladá sekretariátu SZRK vystaviť dekréty pre juniorov a kadetov na rok 2017. 

 
5. Maratón - návrhy RD, NK na rok 2017 
 RD, NK sa budú riešiť v roku 2017. 
 
6. Kalendár pretekov 2017 
 Kalendár schválený ŠTK je zverejnený v systéme Baracuda aj na zväzovom webe. 
 Prezídium berie na vedomie. 
 
7. Príprava VZ sekcie hladkých vôd 
 Valné zhromaždenie SZRK a Valné zhromaždenie sekcie hladkých vôd sa bude konať dňa 
 22.1.2017 v Dome športu v Bratislave. 
 Vedením VZ SZRK a VZ sekcie HV prezídium poverilo Milana Oršulu. 
 Delegátom budú zaslané 2 pozvánky. 
 Prezídium sa dohodlo na programe valných zhromaždení.  
 Na VZ SZRK budú 2 delegáti z jednotlivých klubov, na VZ sekcie SKA budú pozvaní 
 delegáti na základe stanov SKA. 
 Prezídium ukladá sekretariátu distribuovať pozvánky na VZ v zmysle termínov stanov   
 SZRK a sekcie SKA. 
         T: 20.12.2016 
 
8. Rôzne 
 P. Bergendi informoval o:  

 žiadosti KRK Nováky o odkúpení vozidla BA408ES do vlastníctva klubu s kúpnou 
cenou 10€ a s nulovou účtovnou hodnotou. Vozidlo je ročník 2001, najazdených 
má 600 tis. km.  

 Hlasovanie prezídia: 
 Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3 

 

 zozname odpisu majetku nadobudnutého do roku 2010 a staršieho.  
 Hlasovanie prezídia: 
 Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, ospravedlnení: 3 

 
  

 školení trénerov (FTVŠ) a rozhodcov (v KKK Komárno) a vyškolení nových 
rozhodcov 

 Zemníku, vybavuje sa stavebné povolenie, p. Bergendi sa zúčastnil rokovaní s p. 
ministrom Plavčanom, predsedom rady ministra športu p. Krišandom, 
s prezidentom SOV p. Siekelom o získaní významnej dotácie v nasledujúcich 
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dvoch rokoch, ďalej so staviteľom obchvatu, generálnymi riaditeľmi VV a SVP, 
riešia sa podmienky stavania pilierov obchvatu, príjazdová cesta 

 rokovaní s BSK o Zemníku– kde sa p. Bergendimu podarilo za pomoci poslancov 
pripraviť  materiál do uznesenia zasadnutia zastupiteľstva BSK a do zaradenia do 
Akčného plánu, kde by sa získala možnosť pridelenia financií na infraštruktúru 
Zemníka 
 

 zvýšení čerpania dotácie v položkách domáce súťaže z dôvodu nákupu medailí  
pre majstrovské súťaže a prečerpania výdajov na práce na Zemníku, navrhol 
zmeniť položky v rámci rozpočtu za výdaje na materiálne zabezpečenie. 
Prezídium berie na vedomie zmenu položiek rozpočtu 

 

 žiadosti p. Kňazovického o podpore SZRK vziať do VŠC Dukla do C2 českého 
pretekára. Prezídium berie na vedomie a odporúča pracovať s našimi juniormi 
a kadetmi. 

 

 Problémovom spolufinancovaní štartovacieho zariadenia, p. Bergendi vyjednal 
zľavu pri jeho nákupe, čo prinieslo aj nutnosť zníženia spolufinancovania, 
prebehne rokovanie s p. Maršalekovou, riaditeľkou z MŠ SR, kde budeme žiadať 
o zníženie spolufinancovania. 

 

 zvolení p. Petrisku do výkonného výboru SOV 
 

 zvolení p. Miroslava Haviara za člena komisie rýchlostnej kanoistiky ICF 
 

 
TTS požiadal o pridelenie vyradenej K4 do Klubu TTS. 
 
 
 
Nasledujúce prezídium SZRK sa bude konať dňa 17.1.2017. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 6.12.2016 
Zapísala: M. Czaniková                 Overil: Andrej Wiebauer 


