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Zápisnica č. 2/2021 
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 23.3.2021 ONLINE 
 
 
 
 

Prítomní:  Robert Petriska, Marián Tesárik, Martin Zgančík, Ladislav Belovič, Martin 
Bielik, Andrej Wiebauer 

 
Ospravedlnený:  Ľubomír Nebeský 

  
Prizvaní:   Boris Bergendi, Filip Petrla 
 
 
Predseda VV SHV p. Petriska privítal členov výkonného výboru (VV), a otvoril zasadnutie 

s nasledovným programom: 
 
 
Program: 
  
 

1. kontrola úloh 
2. správy komisií 
3. čerpanie financií za rok 2020 
4. návrh rozpočtu 2021 
5. príprava VZ 
6. rôzne 

 
 

Začiatok zasadnutia: Zasadnutie začalo o 17:30 h za účasti prítomných a prizvaných ONLINE. 
Koniec zasadnutia: 20:10 h 
 
 
1. Kontrola úloh  
Rozpracované úlohy: úlohy sú rozpracované, podľa zoznamu úloh (príloha 1) 
 

 
2. Správy komisií  
Športovo-technická komisia 
Smernica Slovenského pohára  
P. Bielik predložil VV SHV Smernicu Slovenského pohára na rok 2021. 

Po diskusii a predložení návrhov sa VV SHV rozhodol, že smernicu prerokuje Športová komisia. 
Následne bude zaslaná členom VV SHV najneskôr do 31.3.2021. VV SHV bude smernicu 

schvaľovať na ďalšom zasadnutí dňa 1.4.2021. 
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Smernica Leto s kajakom 
P. Bielik predložil VV SHV Smernicu Leto s kajakom na rok 2021 (príloha 2). 
VV SHV berie smernicu na vedomie. 
 
Na základe výzvy klubom, ŠTK obdržala 1 záujemcu na usporiadanie podujatia Majstrovstvá 
Slovenska dlhé trate – KRK Nováky. VV SHV odsúhlasil KRK Nováky ako usporiadateľa M SR DT. 

Hlasovanie VV SHV: 

Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 
 
Ostatné predložené materiály ŠTK VV SHV zobral na vedomie: 

• Pravidlá RK na roky 2021-2024 

• Počty rozhodcov na jednotlivé preteky 2021 

• Usmernenie pre príspevok organizátorom pretekov zaradených do kalendára Slovenskej 
kanoistiky – sekcie hladkých vôd v roku 2021 

• Usmernenie pre organizáciu elektronickej porady pretekov zaradených do kalendára 
Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd v roku 2021 

• Rozhodcovský manuál - Kvalifikačné podujatia seniorov na krátke trate. 

• Usmernenie pre použitie zväzovej časomiery na pretekoch zaradených do kalendára 
Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd v roku 2021 

 
 
Komisia vzdelávania 
P. Wiebauer informoval o prebiehajúcom online školení všeobecnej časti trénerstva I a II triedy 
na FTVŠ.  
Špeciálna časť všetkých tried plánovaná za roky 2019-2021 a záverečné skúšky zo všeobecnej 
časti za roky 2019-2021 budú zrealizované v rámci Slovenskej kanoistiky podľa pandemickej 
situácie predbežne v júni 2021. 
 
 
3. Čerpanie financií za rok 2020 (príloha 3, 4) 
P. Bergendi predložil VV SHV: 
Čerpanie rozpočtu za rok 2020 k 3.3.2021 
Neštátne prostriedky – plán a čerpanie za rok 2020 
 
Čerpanie štátnych prostriedkov za rok 2020 bolo Ministerstvom školstva predĺžené do 31.3.2021. 

P. Zgančík navrhol upraviť tabuľku – čerpanie štátnych prostriedkov do 31.12.2020 a čerpanie do 
31.3.2021. 
 
VV SHV berie materiály na vedomie. 
 
4. Návrh rozpočtu pre rok 2021 (príloha 5, 6) 
P. Bergendi predložil VV SHV: 
Návrh rozpočet SHV na rok 2021 
Neštátne prostriedky – plán na rok 2021 
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Rozpočet je upravený na základe zmeny pomeru rozdelenia financií na kluby medzi sekciami SHV 
a SDV (počet aktuálnych športovcov do 23 rokov). 
 
VV SHV berie materiály na vedomie. 
 
 
5. Príprava Valného zhromaždenia SHV 

P. Bergendi informoval VV SHV o príprave VZ SHV. 
VV SHV rozhodol o konaní VZ SHV per rollam dňa 19.4.2021. VV SHV bude zasadať ONLINE dňa 
1.4.2021 o 17,00 h ohľadom prípravy materiálov na VZ SHV. 
 
 
6. Rôzne 
P. Bergendi na základe súčasnej pandemickej situácie vyzval VV SHV na zaujatie stanoviska na 
organizáciu podujatí naplánovaných podľa Kalendára pretekov na apríl 2021.  
VV SHV na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva a  Covid mapy zaujme stanovisko 
k usporiadaniu pretekov dňa 1.4.2021. 
P. Bergendi informoval, že na usporiadanie podujatí Majstrovstiev Slovenska v krátkych tratiach, 
dlhých tratiach, v maratóne a na kvalifikačné preteky bola zaslaná žiadosť na MŠ na udelenie 
výnimky. 
 
 
P. Bergendi informoval o: 

• predložení návrhu na vyznamenanie SOŠV (p. Čepčiansky, p. Ostrčil) 

 
• podpise zmluvy s Ministerstvom školstva na rok 2021 na príspevok vybraných športovcov 

 

• vyžiadavaní dekrétov z Ministerstva školstva na vstup na územie SR pre športovcov 
prichádzajúcich z výcvikových táborov 
 

• nájomnej zmluve s Domom športu na priestory 
 

P. Petrla informoval VV SHV o príprave TOP tímu na Olympijské hry. Príprava prebieha podľa 
plánu, vzhľadom na aklimatizačný proces Japonsko akceptuje príchod výpravy 3 týždne pred OH, 
podmienky na pobyt, komunikácia prebieha ohľadom ubytovania, lodí, posilňovní...  
Do olympijskej dediny sa tím presunie 5 dní pred OH za prísnych pandemických opatrení.  
Aktuálne sa pre tím do Japonska hľadá spoľahlivý kuchár. 

 

Nasledujúci Výkonný výbor SHV sa bude konať 1.4.2021 o 17,00 h ONLINE (k materiálom na VZ 
SHV). 
 
 
V Bratislave, dňa 23.3.2021 
Zapísal: Monika Czaniková       Overil: Martin Bielik 


