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Zápisnica č. 7/2017 
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 1.8.2017 v Bratislave 
 
 

Prítomní:  Robert Petriska, Martin Zgančík, Andrej Wiebauer, Marian Tesárik 
Ospravedlnení: Ľubomír Nebeský,  Ladislav Belovič 
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. hodnotenie medzinárodných podujatí seniorov 
5. nominácia MS 
6. rôzne 

 
 
1. Kontrola úloh  

• K návrhu zmeny stanov prebehlo stretnutie s p. Nebeským a p. Galovičom.  
13.9.2017 je naplánované prezídium a konferencia SK. Pozvánky budú zaslané podľa 
stanov SK. 

 
2.      Správy komisií 

Trénersko-metodická a vzdelávacia komisia: p. Wiebauer informoval o zatiaľ 4 nových 
akreditovaných tréneroch, ktorým boli vystavené osvedčenia. 

 
3. Hodnotenie medzinárodných podujatí juniorov 

P. Tesárik zhodnotil podujatie Majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov, Bascov, 
Rumunsko a predložil VV dosiahnuté výsledky zúčastnených pretekárov. Pretekov sa 
zúčastnilo 63 krajín, 503 pretekárov. Csaba Zalka získal 3. miesto v K1 200 m, celé družstvo 
podalo maximálne výkony, organizácia pretekov bola na vysokej úrovni, zázemie, strava, 
ubytovanie bez problémov. P. Tesárik do budúcna navrhuje na MSJ poslať aj top 
pretekárov do 23 rokov. Podrobnejšiu hodnotiacu správu predloží na nasledujúcom VV. 

  
 EYOF, Gyor 
 P. Tesárik zhodnotil preteky ako úspešné s dobrými výsledkami. Zúčastnilo sa ich 33 krajín. 
 
 
4. Hodnotenie medzinárodných podujatí seniorov 

P. Petrla zhodnotil Majstrovstvá Európy seniorov, Plovdiv, Bulharsko ako úspešné, 
pretekári získali 2 medailové umiestnenia. Navrhuje zlepšiť komplexne kondičný a silový 
tréning. 
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5. Nominácia MS seniorov 

P. Petrla predložil nomináciu na vrcholné podujatie roka Majstrovstvá sveta seniorov, 
Račice (príloha 1). P. Petrla navrhol zrušiť pretekárov-samoplatcov na MS, vrátane týchto 
MS. MS sa zúčastní 19 pretekárov a 9 členov realizačného tímu. P. Petrla taktiež 
doporučuje účasť členov VV pre na tomto podujatí. 
VV nomináciu a zrušenie samoplatcov schválil: 
Hlasovanie VV: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
5. Rôzne 

P. Petriska požiadal sekretariát o revidovanie zapisovania športových odborníkov. Je 
potrebná registrácia novej športovej organizácie Slovenská kanoistika v IŠ MŠ. Prenos 
fyzických osôb a klubov z pôvodnej organizácie (SZRK) však prebehne až po spustení novej 
verzie Informačného systému na MŠ. 

 
P. Petrla informoval Výkonný výbor, že na realizačnom tíme seniorov požiadal trénerov, 
aby neakceptovali neúčasť reprezentantov na Majstrovstvách Slovenska krátke trate. 

 
 p. Bergendi informoval VV o príprave Majstrovstiev Slovenska krátke trate na Zemníku. 
  
 
 
 
 
 
Nasledujúci výkonný výbor sa bude konať dňa 5.9.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 1.8.2017 
Zapísala: M. Czaniková                  Overil: Marian Tesárik 


