
1 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia 6b/2017 
Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 11.7.2017 v Bratislave 
 

Prítomní:  Robert Petriska, Martin Zgančík, Andrej Wiebauer, Marian Tesárik 
Prizvaní:  Boris Bergendi, Filip Petrla 
  
Predseda SK – sekcie hladkých vôd Robert Petriska privítal členov výkonného výboru (VV) otvoril 
zasadnutie a vysvetlil dôvody pre presun rozhodovania o nominácii na MSJ na tento deň.  
 
Program:  

1. Schválenie nominácie na MS juniorov Bascov 
2. rôzne 

 
1. Schválenie nominácie na MS juniorov Bascov  

Marián Tesárik predložil nomináciu na MSJ. Zhodnotil, že RT juniorov prijal pre sezónu 
2017 veľmi prísne kritériá pre nomináciu na MSJ, ktoré v rámci súčasnej silnej svetovej 
konkurencie splnili iba dvaja reprezentanti. Na základe výkonov na MEJ, Medzinárodnej 
regate a vzhľadom na nutnosť rozvoja mládežníckych kategórií a podpory prechodu 
pretekárov do vekovej kategórie do 23 rokov odporúča schváliť predložený návrh. Marián 
Tesárik uviedol, že predkladá návrh aj z dôvodu príkladného prístupu nominovaných 
k tréningovému procesu na reprezentačných a strediskových akciách a zdravotným, resp. 
funkčným vyšetreniam počas celej sezóny.  Počet osôb neprevyšuje plánovaný počet 
v rámci schváleného rozpočtu na toto podujatie.  
Po podrobnej diskusii všetkých zúčastnených a prejednaní nominácií po jednotlivých 
pretekároch dal Robert Petriska o predloženom návrhu hlasovať s dodatkom 50% 
finančnej spoluúčasti pre Richarda Ziliziho z dôvodu neúčasti na plánovaných funkčných 
vyšetreniach. 
Hlasovanie VV: 4 za, nik proti, nik sa nezdržal. 
Návrh bol prijatý. 

 
2. Rôzne 

- Boris Bergendi predložil návrh na prijatie pôžičky od Slovenského zväzu rýchlostnej 
kanoistiky z neštátnych prostriedkov na vykryte výdajov na Medzinárodnú regatu 
a vyplatenie odmien klubov za Slovenský pohár 2016. 
Hlasovanie VV: 4 za, nik proti, nik sa nezdržal. 
Návrh bol prijatý. 

- Filip Petrla po diskusii s reprezentantkou Ivanou Mládkovou, ktorá je nominovaná na 
ME seniorov v disciplíne K1 200m, požiadal VV o schválenie dodatočnej nominácie aj 
na K1 500m z dôvodu predpokladu získania priaznivého výsledku. 
Hlasovanie VV: 4 za, nik proti, nik sa nezdržal. 
Návrh bol prijatý. 

- P. Bergendi informoval VV o stretnutí legislatívnej komisie Slovenskej kanoistiky 
ohľadne návrhu zmien stanov 24.7. Do 18.7. je nutné poslať návrhy na sekretariát 
zväzu. 

 
V Bratislave, dňa 12.7.2017 
Zapísal: Boris Bergendi                   Overil: Martin Zgančík  


