Zápisnica č. 8/2017
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd
konaného dňa 5.9.2017 v Bratislave
Prítomní:
Ospravedlnení:
Prizvaní:

Robert Petriska, Martin Zgančík, Andrej Wiebauer, Marian Tesárik
Ľubomír Nebeský, Ladislav Belovič
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 MS seniorov Račice
4. nominácia SON, Račice
5. rôzne

1.

Kontrola úloh
- úprava stanov – prebehlo stretnutie na úrovni Slovenskej kanoistiky za účasti Ľubomír
Nebeský, Richard Galovič, Boris Bergendi na ktorom sa upravilo znenie stanov do podoby
pre schválenie na Konferencii. Prediskutovali sa zaslané požiadavky členov. Upravené
stanovy boli zaslané na kontrolu Hlavnému kontrolórovi športu. Následne budú
schvaľované na Konferencii Slovenskej kanoistiky.
- Slovenská kanoistika získala prístupové údaje k informačnému systému športu.
- Marián Tesárik predložil zoznam juniorských pretekárov, ktorí skončili svoju pretekársku
činnosť a budú vyzvaní na vrátenie športového materiálu. Ten bude poskytnutý ďalším
reprezentantom,

2.

Správy komisií
Vzdelávanie, p. Wiebauer – podal informáciu, že FTVŠ organizuje školenie trénerov I., II,
III. triedy v období jeseň/zima 2017. P. Wiebauer prediskutuje aj zabezpečenie špeciálnej
časti pre rýchlostnú kanoistiku. Informácie budú zverejnené na stránke.
Rozvoj klubov, p. Zgančík – komisia zasadala počas MSR, krátke trate. Zhodnotila návštevu
novovznikutých klubov v Nových zámkoch a na Zlatých pieskoch. So zástupcami Považskej
Bystrice nebolo možné dohodnúť stretnutie, nakoľko pri priestoroch klubu je sústavne
znížená hladina. Zástupcovia klubu Kanianka informovali, že v tomto čase nezabezpečujú
športovú činnosť. Komisia tiež diskutovala o vzorci na prerozdeľovanie financií, pre kluby,
ktoré nemajú protrénera mládeže. V priebehu septembra pripraví návrh na čerpanie.
Komisia vrcholového športu – v priebehu septembra prebehne fyzická inventarizácia lodí.
Zoznam lodí je pripravený. P. Belovič pripraví projekt na využívanie elektronických
zariadení pre analýzu a záznam tréningového procesu.
ŠTK – p. Petriska dal návrh na pozíciu predsedu Športovo technickej komisie. Navrhol
Martina Bielika.
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Schvaľovanie: 4 za, nik proti, nik sa nezdržal.
Martin Bielik bol schválený na pozíciu predsedu ŠTK.
3.

Hodnotenie MS seniorov Račice
P. Petrla podal analýzu výsledkov na MS. Poznamenal výrazné zvýšenie počtu krajín
v kanoistických dievčenských disciplínach, aj nárast krajín v K4 500m oproti K4 1000
v minulosti. Vystúpenie slovenský lodí – získanie medaile a finálových umiestnení hodnotil
pozitívne. V prípade nominácie na OH by sme získali 7 miesteniek. Hodnotil zázemie
športovcov, ktorým sa poskytlo špeciálne regeneračné zariadenie. (hodnotenie - príloha
1)

4.

Nominácia Súťaž olympijských nádejí, Račice
p. Tesárik predložil návrh nominácie reprezentácie na SON na základe nominačných
kritérií. Návrh schválil RT juniorov. (príloha 2) Preprava bude zabezpečená mikrobusmi
Schvaľovanie: 4 za, nik proti, nik sa nezdržal.

5.
Rôzne
- členovia výkonného výboru diskutovali o užívaní reprezentačného oblečenia. Odporučili riešiť
trénerovi Slovenského mládežníckeho tímu a RT juniorov odovzdávať oblečenie iba na čas
podujatia/akcie,
- p. Bergendi informoval o rebríčku klubov v rámci pro trénerov mládeže. Prvé 4 kluby majú
trénerov prijatých. Ďalšie kluby, ktoré budú vyzvané na zaobstaranie pro trénera mládeže - TTS
Trenčín, Tatran KVS, Slávia UK, ŠK Moravany,
- p. Bergendi informoval o príprave spoločného webu Slovenskej kanoistiky. Návrh má byť
predložený do konca septembra,
- p. Bergendi kritizoval nízku účasť klubov na M-SR v maratóne a neúčasť seniorských
reprezentantov na M-SR, krátke trate. Pre sezónu 2018, budú MSR, krátke trate súčasťou
Harmonogramu športovej prípravy. Podpora účasti na maratóne sa bude diskutovať v ďalších
mesiacoch.
- p. Zgančík navrhol prispieť Dračej légii, ktorá sa zúčastní Majstrovstiev sveta reprezentačnými
tričkami. Tím si zabezpečuje účasť na vlastné náklady. VV s návrhom súhlasil jednohlasne.

Nasledujúci výkonný výbor sa bude konať dňa 10.10.2017.

V Bratislave, dňa 6.9.2017
Zapísal: Boris Bergendi

Overil: Andrej Wiebauer
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