Zápisnica č. 3/2017
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd
konaného dňa 11.4.2017 v Bratislave
Prítomní:
Prizvaní:

Robert Petriska, Marian Tesárik, Ľubomír Nebeský, Martin Zgančík, Andrej
Wiebauer, František Dosudil, Ladislav Belovič
Boris Bergendi, Filip Petrla, Marián Ostrčil

Predseda SK – sekcie hladkých vôd Robert Petriska členov výkonného výboru (VV) otvoril
zasadnutie s nasledovným programom:
Program:
1. kontrola úloh
2. správy komisií
3. hodnotenie členskej základne
4. čerpanie financií za rok 2016
5. návrh rozpočtu 2017
6. príprava VZ
7. rôzne

1.

Kontrola úloh
Juniorska reprezentácia – p. Tesárik
Odovzdanie reprezentačných vecí a materiálu juniorov, ktorí ukončili reprezentáciu.
Úloha prebieha.
Odpoveď klubu KRK Nováky ohľadom sústredenia pretekárky Nikoly Zatlkajovej bola
zaslaná.

2.

Správy komisií
Doplnenie obsadenia a štatútov jednotlivých komisií.
Predsedovia komisií predložili VV zhodnotenie zahájenia činností komisií:
Komisia rozvoja klubov: p. Zgančík – predseda komisie informoval VV o stretnutí komisie,
na ktorom sa riešil princíp podpory klubov a zmapovanie súčasného stavu klubov. Komisia
sa bude zaoberať tromi rovinami – podpora nových klubov, rozvoj menej podporovaných
klubov a znovu-vytvorenie jedného v minulosti existujúcich klubov. Kľúč na prerozdelenie
financií bude riešiť na svojom nasledujúcom zasadnutí..
Trénersko-metodická a vzdelávacia komisia: p. Wiebauer – informoval o uskutočnení
školenia trénerov – špeciálnej časti I, II a III triedy v termíne od 1.-2.4.2017 na vysokej
odbornej úrovni. Je potrebné vypracovať štruktúru vzdelávania a riešiť ďalšie
dovzdelávanie trénerov.
Športovo-technická komisia: p. Dosudil – predseda komisie, informoval VV o stretnutí
komisie, ktoré sa zaoberalo najmä pravidlami RK. Informácie boli zverejnené na webe.
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Legislatívna komisia: p. Nebeský – predseda komisie, predloží štatút a zloženie komisie
na nasledujúcom VV.

3.

Hodnotenie členskej základne k 31.3.2017
P. Bergendi predložil VV hodnotenie členskej základne:
Počet členov: 968
Pretekárov: 437
Pretekári do 23 rokov: 353
Pretekári do 18 rokov: 320
Pretekári 9-14 rokov: 200
Pretekári 15-18 rokov: 157
Na základe nového zákona o športe budeme hodnotiť členskú základňu aj k 31.12.

4.

Čerpanie financií za rok 2016
P. Bergendi predložil VV čerpanie štátnych a neštátnych financií za rok 2016, ktoré sa
predloží na VZ SZRK.

5.

Návrh rozpočtu na rok 2017
P. Bergendi predložil VV návrh rozpočtu SHV na rok 2017. Podľa nového zákonu o športe
už nebude požadované spolufinancovanie. Návrh sa predloží na VZ SHV SK.

6.

Príprava VZ
Dňa 22.4.2017 v Dome športu v Bratislave sa bude konať VZ SZRK a VZ SHV. Vedením VZ
SZRK a VZ SHV bol VV poverený p. Nebeský. VV schválil programy valných zhromaždení.
Na VZ SHV bude jeden z bodov programu schválenie 2 kooptovaných členov VV SHV,
v prípade neschválenia budú doplnkové voľby do VV.

7.

Rôzne
Projekt kanoistky.
Marián Ostrčil informoval VV o projekte kanoistiky, považuje prístup mnohých kanoistiek
ako komplikovaný. VV odporúča vytrvať v projekte kanoistiek a nechať projektu dlhšie
časové rozhranie.
P. Bergendi navrhol VV vyradiť už odpísaný majetok k 31.12.2016.
Hlasovanie VV:
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
P. Belovič predložil VV 2 žiadosti o zapožičanie pretekárskych lodí (K1 a K4). p. Petriska sa
podujal kontaktovať riaditeľa VŠC Dukla ohľadne zabezpečenia lode K1. Ak táto iniciatíva
p. Petrisku bude neúspešná VV SHV súhlasí so zakúpením K1 a následným zapožičaním.
So zapožičaním K4 VV súhlasil.
Hlasovanie VV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1
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P. Bergendi informoval, že pripraví ponuku pre organizovania zväzových pretekov,
konajúcich sa na Zemníku klubom/subjektom (kvalifikačné preteky a Majstrovstvá
Slovenska).
P. Bergendi tlmočil žiadosť kontrolóra informovať členov VV o znení §20 Zákon
o športe ohľadne konfliktu záujmov. P. Bergendi prečítal znenie časti zákona. Členovia VV
berú informáciu na vedomie.

Nasledujúce prezídium SZRK sa bude konať dňa 15.5.2017.

V Bratislave, dňa 11.4.2017
Zapísala: M. Czaniková

Overil: Martin Zgančík
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