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Zápisnica č. 4/2021 
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 4.5.2021 v Bratislave 
 
 
 
 

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

 
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. nominácie OH kvalifikácie, I. SP Szeged, II. SP Barnaul 
4. nominácia MR Zemník 
5. príprava MR Zemník 
6. hodnotenie členskej základne 
7. prerokovanie záverov VZ 
8. rôzne 

 
 
 
Začiatok zasadnutia: Zasadnutie začalo o 14:00 h za účasti prítomných a prizvaných. 
Koniec zasadnutia: 16:30 h 
 
 
1. Kontrola úloh  
Bez zmien. 
 
 
2. Správy komisií  
Komisia vzdelávania 
P. Wiebauer informoval o online školení - tréner všeobecná časť na FTVŠ. Špeciálna časť tréner 
(všetky triedy) sa bude predbežne konať v septembri 2021 v rámci Slovenskej kanoistiky. 
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Na FTVŠ sa bude vyučovať naďalej špecializácia kanoistika s externými prednášajúcimi: 
rýchlostná kanoistika - A. Wiebauer/L. Kvetáková, slalom M. Hujsa. 
 
Športovo-technická komisia 
P. Bielik informoval o rokovaní komisie, o presunoch termínov pretekov: 

1. III. KP na MS seniori 
Na žiadosť športového riaditeľa ŠTK schválila presun termínu pretekov III. KP na MS 
seniori na 28.-29.8.2021 (pôvodný termín 2.-3.9.2021). Tento presun nastal z dôvodu, že 
na 3.-6.9.2021 boli presunuté MSJ a U23, tak aby aj pretekári U23 mali možnosť 
kvalifikovať sa aj na seniorské MS. 
 
2. M SR maratón 
Po konzultácii s RT maratónu ŠTK schválila presun termínu M SR maratón na 5.9.2021 
(pôvodný termín 25.4.2021). Preteky sa v pôvodnom termíne nemohli konať, preto boli 
presunuté na vhodný jesenný termín. 
 
3. Jungov memoriál 
Na žiadosť klubu TJ Dunaj Štúrovo ako usporiadateľa pretekov Jungov memoriál ŠTK 
schválila presun termínu týchto pretekov na 18.9.2021 (pôvodný termín 15.5.2021). 

 
VV vrátil návrh termínov späť na ŠTK kvôli kolízii M SR maratón a MSJ a U23, najlepší juniorskí 
pretekári by sa nemohli pretekov zúčastniť. ŠTK má za úlohu nájsť nový vhodný jesenný termín 
M SR maratón a po dohode s organizátorom pretekov Jungov memoriál  (TJ Dunaj Štúrovo) 
nájsť vhodný jesenný termín aj pre tieto preteky. 
 
Ú: 01/04/2021/VVSHV 
Z: M. Bielik 
T: 8.6.2021 
 
 
 
3. Nominácie OH kvalifikácie, I. SP Szeged, II. SP Barnaul (príloha 1, príloha 2, príloha 3) 
P- Petrla predložil nominácií VV SHV: 
OH Európsku kvalifikáciu (12.-13.5.2021) 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 

Nominácia bola schválená. 
 
Na základe kvalifikačných pretekov seniorov, konaných dňa 1.-2.5.2021 sa realizačný tím seniorov 
dohodol na nasledovnom: 
P. Gelle dostane ešte šancu na účasť na OH na K1 1000 m a to tak, že ak na I. SP porazí D. Myšáka 
na 1000 m K1, tak sa uskutoční dňa 20.5.2021 o 10,00 h na Zemníku doplnková dokvalifikácia – 
rozstrel prvých piatich pretekárov z kvalifikačných pretekov na K1 1000 m. 
Ak P. Gelle neporazí M. Myšáka, účasť na OH stratí. 
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I. SP Szeged (14.-16.5.2021) 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 

Nominácia bola schválená. 
 
II. SP Barnaul – svetová kvalifikácia na OH 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 

Nominácia bola schválená. 
 

 
VV SHV sa dohodol, že návrh nominácie na Majstrovstvá Európy seniorov, Poznaň prerokuje 
a odsúhlasí ONLINE dňa 18.5.2021 o 13,00 h SEČ. 
 
 
 
4. Nominácia Medzinárodná regata Zemník (príloha 4) 
P. Petrla predložil VV SHV nomináciu reprezentačného družstva do 23 rokov. Náklady na účasť 
hradí Slovenská kanoistika. Nominácia bude doplnená o pretekárov, ktorí splnili nominačné 
kritériá: Milan Dorner, P. Kizek, R. Jakubisová. 
 
P. Tesárik – predseda RTJ predloží nomináciu reprezentačného družstva juniorov a kadetov po 
Majstrovstvách Slovenska v dlhých tratiach a celková nominácia bude schválená na ONLINE VV 
SHV dňa 18.5.2021 o 13,00 h. 
 
 
 
5. Príprava Medzinárodnej regaty Zemník 
MR bude organizovaná v rámci protipandemických opatrení, prihlásených je zatiaľ 9 krajín, 
čakáme na dohodnuté prihlášky ďalších krajín. Podujatie bude 2-dňové, program bude kratší, je 
zabezpečené ubytovanie pre výpravy, kyvadlová doprava mikrobusmi, strava, veľkoplošná 
obrazovka, dátový prenos. Na podujatie sme dostali dotáciu od mesta vo výške 4000 €, z MŠ zatiaľ 
výzva na významné podujatia zatiaľ nebola zverejnená. 
 

 
 

6. Hodnotenie členskej základne 
Hodnotenie členskej základne z dôvodu posunutej registrácie pretekárov do 31.5.2021 bude 
zrealizované po tomto termíne. 

 
 
 

7. Prerokovanie záverov Valného zhromaždenia sekcie hladkých vôd 
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VZ SHV prebehlo formou per rollamv termíne od19.-24.4.2021, boli odoslané materiály na 
vedomie a na hlasovanie. 
Z 34 delegátov zaslalo vyplnený hlasovací formulár 25.  
Všetky materiály boli odsúhlasené. 
VZ SHV prebehlo v stanovenom termíne. 
 
 
8. Rôzne 
P. Bergendi informoval VV SHV o: 

 

 významných stretnutiach v súvislosti s výstavbou na Zemníku, možnosťami 
financovania, výberových konaniach na cca 50 objektov, o projektových 
schvaľovaniach profesistami 

 zakúpení 2 vozidiel v rámci investícií 
(2 staršie Mercedesy Viano budú ponúknuté klubom) 

 
 
P. Wiebauer navrhol finančné odmeňovanie reprezentantov a trénerov za dosiahnutie 
významných výsledkov na medzinárodných podujatiach. 
P. Wiebauer vypracuje návrh na odmeňovanie. 
 
Ú: 02/04/2021/VVSHV 
Z:  A. Wiebauer 
T: 8.6.2021 
 
 
 
 
 
Nasledujúci Výkonný výbor SHV sa bude konať dňa 18.5.2021, 13,00 h SEČ – ONLINE 
(odsúhlasenie nominácií) a ďalší naplánovaný VV SHV dňa 8.6.2021. 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 4.5.2021 
Zapísal: Monika Czaniková         


