Zápisnica č. 5/2017
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd
konaného dňa 6.6.2017 v Bratislave
Prítomní:
Prizvaní:

Robert Petriska, Ľubomír Nebeský (prišiel o 15,30 h), Martin Zgančík,
Andrej Wiebauer, Ladislav Belovič, Marian Tesárik
Boris Bergendi, Filip Petrla

Predseda SK – sekcie hladkých vôd Robert Petriska privítal členov výkonného výboru (VV) otvoril
zasadnutie s nižšie uvedeným programom.

Program:
1. kontrola úloh
2. správy komisií
3. hodnotenie SP
4. nominácia ME seniorov
5. hodnotenie Medzinárodnej regaty - reprezentácia
6. nominácia MEJ/23
7. hodnotenie Medzinárodnej regaty – organizácia
8. rôzne

1.

Kontrola úloh
Odovzdanie zapožičaného materiálu pretekárov, ktorí ukončili činnosť. P. Tesárik zoznam
odovzdaného materiálu predloží VV na nasledujúcom zasadnutí.
Legislatívna komisia – P. Bergendi dohodol s právnikom Slovenskej kanoistiky podmienky
právneho zlúčenia 3 subjektov: SZRK, SZKDV a SK. Budú pripravené podmienky a materiál
na zlúčenie. Náklady na právnické služby budú kryté sekretariátom SK. Právnik dorieši aj
trvajúce zmluvy. Komisia bude pracovať v zložení: p. Nebeský – predseda, členovia: p.
Bergendi, p. Nebeský osloví ešte jedného člena s právnickým vzdelaním.
Návrh na zmenu stanov Slovenskej kanoistiky – bolo zadané kontrolórovi SK, zatiaľ bez
vyjadrenia.
Návrhy členov VV do ekonomickej komisie – bez návrhov, úloha trvá do ďalšieho VV.
Realizovať projekt profesionálnych trénerov. Dňa 8.6.2017 v Dome športu v Bratislave
prebehne výberové konanie, výberová komisia v zložení: p. Petriska, p. Petrla, p. Bergendi,
p. Šimočko, personalistka + predseda zainteresovaného klubu. Žiadosť na pozíciu
profesionálneho trénera poslalo 5 uchádzačov.
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2.

Správy komisií
Komisia rozvoja klubov: p. Zgančík navrhol VV zmenu názvu položky rozpočtu z podpory
talentov na rozvoj členskej základe klubov (28 tis €). Komisia ďalej navrhuje prerozdelenie
týchto finančných prostriedkov:
13 tis € pre rozvoj nových klubov vzniknutých od roku 2015. pre príjem dotácie musia
spĺňať podmienku absolvovať v sezóne 201 7 pretekov s minimálne 5 pretekármi.
Hlasovanie VV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
15 tis. € bude použitých na nové lokality klubov: Nové Mesto nad Váhom, Šaľa, Zvolen. Ak
kluby nezačnú fungovať do 30.9.2017 finančné prostriedky sa prerozdelia klubom, ktoré
nebudú mať protrénera a budú spĺňať vopred stanovené podmienky.
Ďalej informoval o obhliadke klubu Nové Zámky, kde je aktívna tréningová činnosť
a životaschopná lokalita.
Klub Kanianka je zatiaľ bez tréningovej činnosti a aktivity.
P. Petrla navrhuje spoluprácu aj s existujúcimi slalomárskymi oddielmi, napr. lokalita
Žilina alebo Nitra.
Trénersko-metodická a vzdelávacia komisia: p. Wiebauer predložil VV vypracovaný
štatút trénersko-metodickej a vzdelávacej komisie.
VV odsúhlasil štatút:
Hlasovanie VV:
Za: 5 (p. Nebeský nehlasoval), proti: 0, zdržal sa: 0
Momentálne prebieha ukončenie školenia tréner I, II a III trieda, vypracovanie
záverečných prác, ktoré uchádzači priebežne odovzdávajú. P. Wiebauer informoval VV, že
zo 17 študentov, 9 neurobilo test, nepísali 2. Úroveň je veľmi slabá, uchádzači budú mať
opravný termín testu počas pretekov Veľká cena Komárna dňa 17.6.2017 v lodenici v
Komárne.

3.

Hodnotenie SP
P. Petrla zhodnotil tri Svetové poháre a predložil VV dosiahnuté výsledky (príloha 1).
I. svetový pohár, Montemor
Pôvodne nebol plán sa SP zúčastniť, z diplomatických dôvodov narýchlo zorganizovaná
výprava, na svetovom pohári bolo slabé zastúpenie krajín, nízka konkurencia, naša
výprava bola úspešná.
II. svetový pohár, Szeged, konkurencia na vysokej úrovni, spokojnosť s výsledkami
III. svetový pohár, Belehrad, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami.
Realizačný tím bol na svetových pohároch zohratí, bez problémov, súdržný tím.
VV berie hodnotenie svetových pohárov na vedomie.
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4.

Nominácia ME seniorov
Bude predložená na budúcom VV.
Nominácia na ME do 23 rokov (príloha 2)
P. Petrla predložil nomináciu na ME do 23 rokov. Doprava bude realizovaná autami,
ubytovanie je zabezpečené.
VV nomináciu schválil:
Hlasovanie VV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

5.

Hodnotenie Medzinárodnej regaty – reprezentácia
P. Tesárik zhodnotil výsledky pretekov (príloha 3). Celkovo skončil tím hodnotení výprav
na 2. mieste. Technické zabezpečenie bolo na vysokej úrovni, LED obrazovka
zabezpečená, pretekári boli ubytovaní v ubytovni Krakovany a v hoteli Magnólia, strava
na výbornej úrovni.

6.

Nominácia MEJ/23 (príloha 4)
P. Tesárik predložil VV nomináciu na Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov,
Belehrad. Pretekári boli nominovaní na základe I. kvalifikačných pretekov juniorov
(preteky boli upravené na 1-dňové, od 6.6.2017 sa začína sústredenie pred MEJ na
Zemníku.)
P. Belovič predložil žiadosť p. Ostrčila k nominácii na MEJ, nesúhlas s nomináciou R.
ZIliziho namiesto J. Lutaša.
P. Tesárik vysvetlil dôvody a príčinu vyradenia J. Lutaša z reprezentácie juniorov.
Hlasovanie VV:
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2
Nominácia na EYOF Gyor 2017 (príloha 5)
P. Tesárik predložil VV nomináciu na EYOF Gyor 2017 s realizačným tímom: p. Erban, p.
Ostrčil. Kanoisti budú absolvovať náhradné kvalifikačné preteky dňa 22.6.2017 na 200
a 500 m.
Hlasovanie VV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

7.

Hodnotenie Medzinárodnej regaty – organizácia
P. Bergendi hodnotil organizáciu Medzinárodnej regaty 2017.
Regaty sa zúčastnilo 17 krajín, 400 pretekárov, bolo to opäť výnimočné juniorské
podujatie, prišli veľké výpravy z Nemecka, Francúzska, Poľska. Zlá situácia s ubytovaním
v Piešťanoch (likvidácia lacnejších hotelov). P. Bergendi poďakoval klubom za zapožičané
lode (40 lodí), prípadné opravy zabezpečí zväz. Ďalej poďakoval piešťanskej pracovnej
čate. Pre výpravy bolo zabezpečené zázemie, stany pre tímy na prezliekanie a oddych,
strava (obedy) na dráhe a v hoteloch. Bol pripravený VIP, banket pre vedúcich tímov
prebehol v hoteli Piešťany, počasie vyšlo. LED obrazovka s bezdrôtovým prenosom,
streamovým živým prenosom na internet, v piatok technické problémy, V budúcnosti je
v pláne na prenos záznamu dron a tiež prebehne rozhodovanie ohľadne presunu
podujatia na Zemník (informácia bude na jeseň 2017).
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8.

Rôzne
P. Petriska informoval o podujatí Český pohár v Račiciach, o vysokej účasti pretekárov, kde
aj naši pretekári získali 12 zlatých medailí.
P. Bergendi infomoval VV:
• 7.7.2017 prídu na návštevu vodáckych areálov Zemník a Čuňovo zástupcovia OH
Tokio.
•

SOV schválilo podporu v projekte Solidarita pre Samuela Baláža.

•

o areál Zemník je zvýšený záujem, prebehli už 4 stretnutia klubov, turistov
a aktivistov na umiestnenie ich zázemia - kontajnerov.

•

o žiadosti p. Erbana, PIE – ohľadom systému odstupného pri prestupoch
pretekárov. Navrhuje započítavať body len 2 roky do pôvodného klubu. P.
Bergendi predloží návrh na systém odstupného.

•

o probléme s podporou systému Baracuda. Martin Bielik bude kontaktnou osobou
pre technickú podporu systému. P. Bergendi navrhuje paušálnu odmenu na
podporu.

•

na ďalšom VV bude predložený návrh na nastavenie dotácií pre protrénerov.

P. Tesárik predložil žiadosť na prenájom časti pozemku na umiestnenie lodenice ŠKP na
Zemníku. VV berie žiadosť na vedomie a prenájom a ďalší postup bude prerokovaný
s Vodohospodárskou výstavbou.

Nasledujúci výkonný výbor sa bude konať dňa 27.6.2017.

V Bratislave, dňa 6.6.2017
Zapísala: M. Czaniková

Overil: Marian Tesárik
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