Zápisnica č. 3/2021
z mimoriadneho Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd
konaného dňa 1.4.2021 ONLINE

Prítomní:

Robert Petriska, Martin Zgančík, Ladislav Belovič, Martin Bielik, Andrej
Wiebauer, Ľubomír Nebeský

Ospravedlnený:

Marián Tesárik

Prizvaní:

Boris Bergendi, Filip Petrla

Predseda VV SHV p. Petriska privítal členov výkonného výboru (VV), a otvoril zasadnutie
s nasledovným programom:

Program:
1. príprava materiálov pre VZ
2. vyjadrenie k pretekom naplánovaným v apríli
2. rôzne

Začiatok zasadnutia: Zasadnutie začalo o 17:30 h za účasti prítomných a prizvaných ONLINE.
Koniec zasadnutia: 18:30 h
1. príprava materiálov pre VZ
Boris Bergendi predložil upravený návrh rozpočtu v intenciách diskusie z predošlého zasadnutia
VV, konzultované so športovým riaditeľom a jednotlivými reprezentačnými trénermi.
VV berie na vedomie návrh materiálov pre VZ.
Ohľadne priebehu Valného zhromaždenia sa v súvislosti s pandemickou situáciou VV uzniesol
na priebehu VZ formou per rollam. Za predkladateľa materiálov určil Borisa Bergendiho. Určená
osoba na evidenciu hlasovania a vyhotoviteľ zápisu bola Monika Czániková. V materiáloch budú
zaslané dokumenty na vedomie – správa predsedu sekcie, správa športového riaditeľa a na
schválenie - čerpanie štátnych a neštátnych prostriedkov, návrh rozpočtov štátnych a neštátnych
prostriedkov na rok 2021. Na schválenie bude zaslaný aj návrh zmeny dotačného mechanizmu
na klub s odôvodnením. Per rollam sa uskutoční 19.-24.4.2021.
Hlasovanie VV: všetci za
2. vyjadrenie k pretekom naplánovaným v apríli 2021
Členovia VV zhodnotili aktuálnu pandemickú situáciu, zhodnotili možnosti organizovania pretekov
a rozhodli o pretekoch plánovaných na apríl nasledovne:
Rudno Cup – preteky sa rušia bez možnosti náhradného termínu,
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M-SR maratón – preteky sa odkladajú na termín po M-SR krátke trate, s neskorším upresnením,
ktoré bude vychádzať z upraveného medzinárodného kalendára pretekov. VV o termíne
rozhodne v júli 2021.
Májové podujatia sú zatiaľ v platnosti.
Hlasovanie VV: všetci za
Nasledujúci mimoriadny Výkonný výbor SHV, ktorý rozhodne o májových pretekoch sa bude
konať 28.4.2021 o 17,30 h ONLINE.
3.Rôzne
VV prijal konečný návrh pretekov Slovenského pohára pre dospelých. (príloha)
Hlasovanie VV: všetci za
V Bratislave, dňa 3.4.2021
Zapísal: Boris Bergendi

Overil: Andrej Wiebauer
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