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Zápisnica č. 6/2017 
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 29.6.2017 v Bratislave 
 
 

Prítomní:  Robert Petriska, Ľubomír Nebeský (prišiel o 15,50 h), Martin Zgančík, 
Andrej Wiebauer, Ladislav Belovič, Marian Tesárik 

Prizvaní:  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 medzinárodných podujatí juniorov 
4. nominácia MSJ 
5. rôzne 

 
P. Bergendi navrhol zmenu programu zasadnutia - bod č. 4 na: nominácia ME seniorov. Zmena 
programu zasadnutia VV bola jednohlasne schválená. 

Hlasovanie VV: 
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 (p. Nebeský) 

 
1. Kontrola úloh  

• Odovzdanie zapožičaného materiálu pretekárov, ktorí ukončili pretekársku 
činnosť. P. Tesárik zoznam odovzdaného materiálu predloží sekretariátu.  

 

• Legislatívna komisia – p. Nebeský predložil návrh štatútu Legislatívnej komisie 
(príloha 1). Po diskusii a doplnení článku 4 výkonný výbor štatút schválil. 

Hlasovanie VV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

• K zneniu návrhu stanov v Uznesení z Valného zhromaždenia SHV sa vyjadril 
kontrolór SK. Pre nezrovnalosti navrhovanej textácie so stanovami SK odporučil na 
ďalšom Valnom zhromaždení SHV prepracovať nový návrh znenia stanov SK. 

 

• Návrhy členov VV do ekonomickej komisie – úloha trvá.  
 

• Realizácia projektu profesionálnych trénerov. Výberového konania na pozíciu 
profesionálneho trénera sa zúčastnilo 5 uchádzačov: (PIE – p. Klieštenec, NOV – p. 
Mištinová, KOM – p. Ambruš, p. Riszdorfer, ŠAM – p. Vass). S každým uchádzačom 
bol prizvaný predseda príslušného klubu. P. Klieštenec, p. Mištinová a p. Ambruš 
splnili kritériá výberového konania, p. Vass nesplnil kritériá, je nutné doplnenie 
potrebného vzdelania na uvedenú pozíciu. P. Riszdorfer nebol doporučený svojim 
klubom. 
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Ďalšie výberové konanie pre ďalšie 4 kluby prebehne v mesiaci august 2017. 
 

• Nominácia na EYOF prebehla na Zemníku, prihláška bola zaslaná na SOV. 
 
2.      Správy komisií 

Trénersko-metodická a vzdelávacia komisia: p. Wiebauer informoval VV o školení 
trénerov. Záverečné testy počas pretekov VC Komárna napísali 7 uchádzači, 3 sa 
nezúčastnili.  
V budúcnosti bude delegované školenie trénerov všetkých tried na fakultu VŠ v Banskej 
Bystrici. 

 
Športovo-technická komisia: 
P. Bergendi informoval o úprave pravidiel rýchlostnej kanoistiky (váženie lodí na 
pretekoch Slovenského pohára, o disciplíne C1 dievčatá a zmene času prihlásenia sa 
pretekárov klubmi na jednotlivé preteky. 

 
3. Hodnotenie medzinárodných podujatí juniorov 

P. Tesárik zhodnotil podujatie Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov a predložil VV 
dosiahnuté výsledky zúčastnených pretekárov (príloha 2). Preteky prebehli úspešne, 
výsledky v rámci očakávania, ubytovanie, strava a doprava boli bez problémov. Dráha 
nebola v dobrom stave, bola zarastená riasami. 

  
4. Nominácia ME seniorov 

P. Petrla predložil nomináciu na Majstrovstvá Európy seniorov (príloha 3). Doprava bude 
pre tím zabezpečená letecky, 1 auto pôjde s vlekom. Zloženie realizačného tímu: Petrla, 
Šimočko, Likér, Erban, fyzioterapeut Jánsky. Ubytovanie je zabezpečené cez organizátora. 
VV nomináciu schválil: 
Hlasovanie VV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
5. Rôzne 

P. Petrla informoval VV o podpornom programe ICF organizovanom a podporovanom ICF 
pre 2 kanoistiky s podmienkou ich účasti na Majstrovstvách sveta v disciplíne C2 ženy. 
Predbežne boli nahlásené kanoistky: Valová a Mikéciová.  
VV nomináciu schválil: 
Hlasovanie VV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
P. Belovič informoval VV o žiadosti Ľ. Hagaru ml. ohľadom ostaršenia kanoistu Michala 
Polakoviča na juniora na II. KP seniorov a umožnenie jeho štartu v C2 500 a 1000 m s M. 
Rusnákom. VV berie žiadosť na vedomie, žiadosť bude riešená primárne na RTJ a RTS 
a výsledok bude prerokovaný na ŠTK. 
 
 
P. Bergendi informoval VV: 

• o zmluve na prenájom časti pozemku na umiestnenie lodenice na Zemníku 
s Centrom polície, zmluva je pripravená na podpis.  
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• o pokračovaní prác a jednaní ohľadne Zemníka, o stretnutiach s vládnymi 
zástupcami, so zástupcami Ministerstva školstva, SOV na financovanie, so 
zástupcami koncesionára výstavby obchvatu D4. Tiež informoval o plánovaných 
úpravách prístupovej cesty na  Zemník, ukotvenie kontajnerov, predĺženie rampy 
do vody pre motorové člny. 

 
 
 
 
 
Nasledujúci výkonný výbor sa bude konať dňa 1.8.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 29.6.2017 
Zapísala: M. Czaniková                  Overil: Andrej Wiebauer 


