Zápisnica č. 4/2017
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd
konaného dňa 17.5.2017 v Bratislave
Prítomní:
Prizvaní:
Ospravedlnený:

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

Predseda SK – sekcie hladkých vôd Robert Petriska privítal členov výkonného výboru (VV) otvoril
zasadnutie s nižšie uvedeným programom. Informoval členov VV, že na základe volieb VZ sa
ďalším platným členom stal Andrej Wiebauer. Kooptovaný člen František Dosudil nedostal
potrebný počet hlasov, preto p. Petriska uviedol, že naďalej sa bude VV schádzať ako 6-členný
a v rámci problematiky sa budú prizývať ďalšie osoby. P. Petriska poďakoval p. Dosudilovi za jeho
činnosť vo VV a v ŠTK.
Program:
1. kontrola úloh
2. správy komisií
3. prerokovanie záverov z Valného zhromaždenia
4. nominácia SP seniorov
5. nominácia na Medzinárodnú regatu Piešťany
6. príprava Medzinárodnej regaty Piešťany
7. rôzne

1.

Kontrola úloh
Odovzdanie požičaného materiálu pretekárov, ktorí ukončili činnosť. P. Tesárik bol
ospravedlnený z VV, zoznam odovzdaného materiálu bude predložený VV na
nasledujúcom zasadnutí.
Legislatívna komisia – predseda komisie p. Nebeský navrhol využiť služby právnika sekcie
DV. P. Bergendi zistí podmienky spolupráce s právnikom.

2.

Správy komisií
Komisia rozvoja klubov: p. Zgančík informoval VV o vypracovaní mapy funkčných
a nefunkčných kluboch. Komisia na najbližšom zasadnutí navrhne rozdelenie financií pre
rozvoj klubov.
Trénersko-metodická a vzdelávacia komisia: p. Wiebauer informoval VV
o vypracovanom štatúte, momentálne prebieha ukončenie školenia tréner I, II a III trieda,
vypracovanie záverečného testu a záverečnej práce. Informoval sa na Fakulte M. Bela
v Banskej Bystrici ohľadom organizovania špeciálnej a všeobecnej časti školenia tréner
všetkých dostupných tried.
Komisia vrcholového športu: p. Belovič informoval VV o stretnutí komisie, kde si dali za
svoj cieľ inventarizáciu športového materiálu, zabezpečovanie odbornej literatúry a jej
1

prekladov, ďalej sa zaoberala distribúciou tréningových denníkov a aplikáciou na mobilné
telefóny.

3.

Prerokovanie záverov z Valného zhromaždenia
• Pripraviť právnu a ekonomickú analýzu likvidácie SZRK k 31.12.2017, oslovenie
právnika SK, ekonomická analýza likvidácie – osloviť účtovníčku alebo
kompetentnú osobu za účelom zlúčenia so Slovenskou kanoistikou
v najvýhodnejšej forme.
Z: p. Bergendi
•

Zapracovať do rozpočtu SHV SK na rok 2017 prípadné navýšenie finančných
prostriedkov do položky rozpočtu 3,02; 3,09; 4,01; 4,07.
Neprišlo k navýšeniu finančných prostriedkov, VV sa bude navýšením zaoberať až
keď príde k reálnemu navýšeniu finančných prostriedkov.

•

Zmena stanov
Návrh uznesenia č. 2: postúpiť na kontrolu kontrolórovi Slovenskej kanoistiky, či je
zmena v súlade s ustanoveniami Slovenskej kanoistiky.
Z: p. Bergendi

•

Pri VV SHV ustanoviť komisiu rozvoja organizačného zabezpečenia vodáckeho
areálu Zemník. P. Bergendi informoval, že v rámci aktivít na projekte Zemník už
pracuje komisia v zložení p. Bergendi, p. Fiedler, p. Kačic T., p. Fecanin, p.
Boršošová. Ďalej informoval, že príprava projektu pre získanie stavebného
povolenia je v pokročilom štádiu.
P. Nebeský do komisie navrhuje p. Haviara a p. Šinku.
Hlasovanie VV za komisiu zabezpečenia vodáckeho areálu Zemník v pôvodnom
zložení: p. Bergendi, p. Fiedler, p. Kačic T., p. Fecanin, p. Boršošová.
Hlasovanie VV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Doplnenie p. Haviara do komisie:
Hlasovanie VV:
Za: 1, proti: 0, zdržal sa: 4
Doplnenie p. Šinku do komisie:
Hlasovanie VV:
Za: 1, proti: 1, zdržal sa: 3

•

Zriadenie ekonomickej komisie hlavne pre účely spracovania rozpočtu SHV.
VV odsúhlasil zriadenie ekonomickej komisie.
Hlasovanie VV:
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1
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Členovia VV pošlú návrhy na ekonomicky zdatných odborníkov do ekonomickej
komisie do ďalšieho VV, p. Bergendi bude predsedom komisie.
•

e) navrhnúť zmenu stanov s možnosťou zaradenia disciplíny Stand up paddling do
sekcie SHV.
Nominovaní zástupcovia na konferenciu zo sekcie SHV predložia návrh na zmenu
stanov o doplnenie športu spadajúceho pod sekciu hladkých vôd: Stand up
paddling.

•

f) na najbližšom zasadnutí VV SHV SK prerokovať diskusné príspevky p. Vala podľa
zápisu z VZ a ostatných diskutujúcich a zabezpečiť nápravu činnosti v kritizovaných
oblastiach, prípadne zapracovať navrhnuté námety do plánov činnosti VV SHV SK.

•

8b podľa zápisnice z VZ bude riešiť ŠTK a predloží návrh

•

8c podľa zápisnice z VZ bude riešiť komisia rozvoja klubov

•

8d podľa zápisnice z VZ bude riešiť komisia rozvoja klubov

•

8f podľa zápisnice z VZ preskúma p. Bergendi

•

pripomienka k zverejňovaniu zápisov z VZ a VV na webovej stránke. VZ ukladá
sekretariátu zverejniť na stránke zápisy z VZ a VV.

g) realizovať projekt profesionálnych trénerov mládeže v kluboch podľa navrhnutých
kritérií, schválených VV SHV SK.

4.

Nominácia SP seniorov
P. Petrla pripravil návrh nominácie na I. Svetový pohár Montemor, 19.-21.5.2017 (príloha
1)
Hlasovanie VV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Nominácia na II. Svetový pohár Szeged (príloha 2)
Hlasovanie VV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Nominácia na III. Svetový pohár Belehrad (príloha 3)
Hlasovanie VV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

5.

Nominácia na Medzinárodnú regatu Piešťany
P. Petrla predložil VV na Medzinárodnú regatu nomináciu do 23 rokov (príloha 4).
Hlasovanie VV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
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P. Tesárik predložil VV nomináciu na Medzinárodnú regatu, Piešťany (príloha 5).
Hlasovanie VV:
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1
6.

Príprava Medzinárodnej regaty Piešťany
P. Bergendi informoval VV o príprave MR Piešťany, zúčastní sa 17 krajín, cca 400
pretekárov, veľké tímy pretekárov z Francúzska, Nemecka, z Veľkej Británie a z Poľska,
ďalej informoval o problémoch s ubytovaním v Piešťanoch, zníženie počtu lacnejších
hotelov. Nutnosť zabezpečenia lodí pre tímy Izraelu a Kazachstanu z klubov. Bude
zabezpečený transfer z letiska, veľkoplošná obrazovka, aj streaming na internete.

7.

Rôzne
P. Petrla informoval výkonný výbor o projekte Solidarita (projekt zastrešuje SOV), ide
o finančnú podporu vybraných talentov. Za rýchlostnú kanoistiku boli vybraní: Samuel
Baláž a Csaba Zalka.
Ďalej p. Petrla informoval o seminári na Olympijskom výbore:
- trénerske vzdelávacie kurzy
- ponuka dobrovoľníkov - študentov z Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica – pomoc
na medzinárodných podujatiach, anglicky hovoriaci
- žiadosti z Ministerstva zahraničných vecí na prezentáciu propagačných materiálov
(videá o Slovensku, mapy)
- žiadosti o zapojenie sa do projektu Good Idea Slovakia
- ponuka programu pre vrcholových športovcov, ktorí končia svoju kariéru (budú
rozposlané kontakty na kluby)
P. Zgančík navrhuje v budúcnosti počas režimu pretekov zamedziť trénovanie iných
vekových kategórií.
P. Bergendi informoval VV o nastavení transparentných účtov.
O problémoch so systémom Baracuda. Informoval o oficiálnom liste p. Haviara a Oršulu
ohľadom nefunkčnosti systému. P. Petriska riešil problém s p. Kačicom, operatívne bude
riešiť problémy p. Bielik.
P. Bergendi navrhol za správcu Zemníka p. Fiedlera a navrhuje odmenu vo výške
300€/mesačne od mája do novembra 2017.
Hlasovanie VV:
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1
P. Bergendi predložil návrh odmien v rámci smernice Slovenskej kanoistiky E4SMERNICA o poskytovaní odmien športovým odborníkom a dobrovoľníkom na akciách
Slovenskej kanoistiky:
•
•

Odmena pre fyzioterapeuta, maséra na seniorských a juniorských reprezentačných
akciách – MS, ME, SP – 50,- € za každý deň akcie, ktorý presahuje 10 hodín dňa,
Odmena za vedenie schváleného automobilu na reprezentačnú akciu – MS, ME, SP –
0,10 € za 1 km
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•

Športoví odborníci - rozhodcovia, vyplácaní prostredníctvom Zmluvy o výkone
dobrovoľníckej činnosti – náhrada za stratu času a ošatné:
a.
b.
c.
d.

Hlavný rozhodca – 30,- € / deň
Rozhodcovia II. triedy – 26,- € / deň
Rozhodcovia I. triedy – 22,- € / deň
Delegát 22,- € / deň

s podmienkou odpracovania dostatočného počtu hodín pre vyplatenie náhrady za stratu
času v súlade č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení.
Dobrovoľníkom je možné vyplatiť náhradu za cestovné a stravné.

Nasledujúci výkonný výbor sa bude konať dňa 6.6.2017.

V Bratislave, dňa 17.5.2017
Zapísala: M. Czaniková

Overil: Ladislav Belovič
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