Zápisnica č. 6/2021
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd
konaného dňa 8.6.2021 v Bratislave

Prítomní:

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

Ospravedlnený:

Ľubomír Nebeský

Prizvaní:

Boris Bergendi, Filip Petrla, Marián Lachkovič

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

Program:

1. kontrola úloh
2. správy komisií
3. hodnotenie kvalifikácií na OH
4. hodnotenie ME a SP seniorov
5. hodnotenie MR Bratislava – reprezentácia/organizácia
6. nominácia OH Tokio
7. nominácia MEJ/23 Poznaň
8. nominácia ME maratón Moskva
9. rôzne

Začiatok zasadnutia: Zasadnutie začalo o 14:00 h za účasti prítomných a prizvaných.
Koniec zasadnutia: 17:00 h

1. Kontrola úloh
Bez zmien.

2. Správy komisií
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Vzdelávacia komisia – dňa 17.6.2021 o 15,00 h ONLINE cez MS Teams sa uskutoční test
všeobecnej časti tréner I. trieda (účasť aj absolventov, ktorí absolvovali všeobecnú časť I. trieda
tréner v roku 2019).

3. Hodnotenie kvalifikácií na OH
P- Petrla zhodnotil:
OH Európsku kvalifikáciu (12.-13.5.2021), Szeged
Svetová kvalifikácia na OH (20.-21.5.2021), Banaul
Napriek snahe reprezentantov, sa ďalšie priame miestenky na OH Tokio nepodarilo získať.
Zhodnotil výkony jednotlivých reprezentantov.
OH Európska kvalifikácia – podujatie na štandardne dobrej úrovni za dodržiavania pandemických
opatrení.
Svetová kvalifikácia na OH – nespokojnosť s podujatím, bez dodržiavania potrebných
pandemických opatrení.

4. Hodnotenie ME a SP seniorov
P. Petrla zhodnotil:
I. SP Szeged (14.-16.5.2021) – výkony jednotlivých reprezentantov, podujatie prebehlo na vysokej
úrovni.
Majstrovstvá Európy, (3.-6.6.2021), Poznaň
Výkony reprezentantov boli na dobrej úrovni, zisk medailí:
K1 1000 m, Mariana Petrušová, 3. miesto
K4 500 m, Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek, 2. miesto.
K2 1000 m, Samuel Baláž, Adam Botek, 2. miesto

Podujatie bolo mediálne zhodnotené.

5. Hodnotenie MR Bratislava – reprezentácia/organizácia
P. Tesárik – zhodnotil podujatie ako vydarené, chýbali Nemci, Poliaci, konkurencia pre
pretekárov. Veľa slovenských medailových umiestnení. Celková spokojnosť s výkonmi
reprezentantov.
p. Bergendi informoval VV SHV, MR sa zúčastnilo 10 krajín, 162 pretekárov, na základe covid
opatrení, bolo prítomných menej krajín, nebola plná kvalita pretekárov ako po iné roky. Prvý krát
bola MR organizovaná oficiálne na Zemníku, kde oveľa jednoduchšia organizácia pretekov.
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Počasie bolo slnečné, organizačný a technický tím zohratý. Boli uskutočnené prenosy z priebehu
pretekov. Blue timing – časomiera, dobrý produkt. Ubytovanie, strava, transfer pretekárov boli
zabezpečené.
P. Petriska poďakoval organizačnému a technickému tímu za dobré zorganizovanie pretekov.

6. Nominácia OH Tokio
Finálna nominácia bude k dispozícii koncom júna, následne bude schválená VV SHV.

7. Nominácia na MEJ/23 Poznaň (príloha 1, 2)
P. Tesárik predložil VV SHV nomináciu na Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov.
Doplnenie nominácie: K1 500 m Marko Ujvári.
Hlasovanie VV SHV po doplnení nominácie:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1
Nominácia bola schválená.
VV SHV schválil samoplatcov na MEJ/23:
Reprezentanti Psotný a Masaryk budú samoplatcovia. Poplatok 630€/osoba, v sume je hradené
ubytovanie a covid test, dopravu zabezpečí zväz.
V prípade finálového umiestnenia športovcov budú náklady vrátené.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1

8. Nominácia ME maratón Moskva
VV sa po diskusii dohodol, že sa podujatia v maratóne vynechajú a na základe kvalifikácie
z Majstrovstiev Slovenska v maratóne, 18.9.2021 v Štúrove sa nominujú pretekári na
Majstrovstvá sveta v maratóne v Pitesti, v Rumunsku.
VV SHV nomináciu na ME a SP v maratóne neschválil.

9. Rôzne
P. Bergendi informoval VV SHV o:


ďalších krokoch budovania Centra RK a V na Zemníku, v najbližšom čase získame
územné rozhodnutie. Bude vyhotovená stavebná dokumentácia na každý objekt.
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konaní prezídia a konferencie Slovenskej kanoistiky dňa 23.6.2021 ONLINE.
Schválenie delegátov na konferenciu Slovenskej kanoistiky prebehne per rollam.

P. Belovič informoval, že v rámci reorganizácie a transformácie klubovej činnosti sa predstavitelia
klubu SK Dukla Banská Bystrica o.z. rozhodli na dočasnom pozastavení realizácie športovej
činnosti prípravky a mládeže v rámci klubu. Tieto skupiny prešli po dohode zainteresovaných pod
správu klubov v rámci Trenčína.
VV SHV zobral na vedomie, že sa klubu ŠKD nebudú započítavať body za prestup, položka
vypadáva z dotačného systému.

P. Tesárik informoval o zmene NK juniorov, nominácia na Majstrovstvá sveta juniorov bude počas
Majstrovstiev Slovenska krátke trate. Zmena NK juniorov bude predložená na nasledujúcom VV
6.7.2021.

P. Wiebauer spracuje finančné odmeňovanie reprezentantov a trénerov za dosiahnutie
významných výsledkov na medzinárodných podujatiach a vypracuje návrh na odmeňovanie.
P. Wiebauer
Ú: 02/04/2021/VVSHV
Z: A. Wiebauer
T: 6.7.2021

Nasledujúci Výkonný výbor SHV sa bude konať dňa 6.7.2021.

V Bratislave, dňa 8.6.2021
Zapísal: Monika Czaniková

Overil: Marián Tesárik
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