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Zápisnica č. 6/2019 
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 22.7.2019 v Bratislave 
 
 
 
 

Prítomní:  Robert Petriska, Marián Tesárik, Martin Zgančík, Martin Bielik, Ladislav 
Belovič, Ľubomír Nebeský (príchod 14,15 h), Andrej Wiebauer 

 
Prizvaní:  Boris Bergendi, Filip Petrla, Marián Ostrčil 
 
 
Predseda VV SHV p. Petriska privítal členov výkonného výboru (VV), a otvoril zasadnutie 
s nasledovným programom, ku ktorému členovia VV nemali pripomienky: 
 
 
Program:  
 

1. Kontrola úloh 
2. Správy komisií 
3. Nominácia ME v maratóne, Decize 
4. Nominácia MSJ a U23, Pitesti 
5. Nominácia MS, Szeged 
6. Správa o priebežnom čerpaní rozpočtu 
7. Rôzne 

 
 
Začiatok zasadnutia: Zasadnutie začalo o 14:00 h za účasti prítomných a prizvaných. 
Koniec zasadnutia: 17:30 h 
 
1. Kontrola úloh  
Plnenie podľa priloženej tabuľky Zoznam úloh VV SHV ku dňu 22.7.2019 (Príloha 1). 
 
Zhodnotenie projektu kanoistiek. (Príloha 2) 
Prizvaný p. M. Ostrčil zhodnotil projekt kanoistiek, akcie, výsledky a výcvikové tábory. Oproti 
minulému roku vidí malý progres. 
P. Petrla poukázal na nedostatok komunikácie s ostatnými trénermi. Podľa jeho názoru, talenty 
treba odborne podporiť individuálne. 
P. Petriska navrhuje projekt pozastaviť, podporu kanoistiek navrhuje uskutočniť cielene. 
P. Zgančík navrhuje prejsť z náboru k výberu kanoistiek. 
 
IS Baracuda 
Riešenie problému časomiery na pretekoch. P. Bergendi oslovil R. Oršulu, ktorý súhlasil 
s pomocou – vytvorením časomiery, ktorú by zastrešoval zväz od sezóny 2020. Na základe úlohy 
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z Valného zhromaždenie SHV p. Bergendi obvoláva organizátorov pretekov, či majú zabezpečenú 
časomieru na jednotlivé preteky v rozbehnutej sezóne. Úloha je rozpracovaná. 
 
 
Odmeny realizačných tímov (príloha 3) 
VV SHV boli predložené 3 návrhy na odmeňovanie realizačných tímov na podujatiach sekcie 
hladkých vôd. P. Tesárik, predseda komisie vrcholového športu odporúča VV SHV schváliť návrh 
C. P. Petriska navrhuje doplniť ešte do zoznamu vyplácania Slovenský mládežnícky tím. 
P. Bergendi navrhol, že po vykonaní ekonomickej analýzy už uskutočnených reprezentačných 
podujatí budú odmeny vyplatené spätne za tento rok. Účinnosť bude schválená na nasledujúcom 
VV SHV. 
 
Hlasovanie VV SHV za návrh C: 
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (p. Wiebauer, p. Nebeský) 
 
Odmeny realizačných tímov boli schválené. 
Úloha je splnená. 
 
 
Usmernenia o vzdelávaní trénerov 
Úpravy nie sú zverejnené na webe. Úloha trvá. 
 
 
Inventarizácia lodí 
Úloha je rozpracovaná. 
 
 
Objekt na Zelenej vode 
Objekt na Zelenej vode je zaradený v účtovníctve. Úloha splnená. 
 
 
Rozmery lodí – minikjakov. 
ŠTK bude zasadať počas M SR KT, kde sa bude riešiť aj tento bod. Úloha trvá. 
 
 
Dekréty pre reprezentantov 
Úloha trvá. 
 
 
Stanovisko k zápisniciam 
P. Nebeský poslal stanovisko k zápisniciam počas VV SHV. Úloha splnená. 
 
 
Strediskové logo na reprezentačné dresy  
Úloha sa bude riešiť po sezóne so strediskovými zamestnancami. Úloha trvá. 
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2. Správy komisií 
Komisia rozvoja klubov 
P. Zgančík informoval o činnosti nového klubu v Šali, ktorý zatiaľ nepodal žiadosť o prijatie do 
Slovenskej kanoistiky. Informoval o rozbehnutých aktivitách klubu a lokalite. Ak požiadajú 
o registráciu do Slovenskej kanoistiky, je možná podpora zo strany zväzu. Úloha splnená. 
 
  
3. Nominácia ME v maratóne, Decize 
Nominácia bola zaslaná a odsúhlasená elektronicky. 
Na reprezentáciu boli schválené pretekárky Karolína Seregiová a Katarína Pecsuková, tréner 
Marián Lachkovič. 
Doprava letecky. 
 
P. Petrla vzhľadom na výkonnosť pretekárok nie je stotožnený s nomináciou.  
 
 
4. Nominácia MSJ a U23, Pitesti (príloha 4)  
P. Tesárik predložil VV SHV nomináciu na Majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov, Pitesti 
v termíne od 1.-4.8.2019. 
Samoplatcovia sú: Dominik Olexík, Michal Pospíšil, Eduard Strýček. 
Organizačný tím: 5 členov. 
 
P. Petrla navrhuje do nominácie U23 doplniť K1 1000 m M. Dorner. 
 
P. Tesárik odišiel z VV SHV. 
 
Hlasovanie VV SHV za návrh nominácie na MSJ: 
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (p. Nebeský) 
 
 
Hlasovanie VV SHV za návrh nominácie U23: 
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (p. Nebeský) 
 
MSJ sa zúčastnia za SHV aj p. Bergendi, generálny manažér a p. Hujsová, mediálny manažér. 
 
 
5. Nominácia MS Szeged (príloha 5) 
P. Petrla predložil nomináciu na Majstrovstvá sveta seniorov, Szeged, od 21.-25.8.2019. 
Športovcov je nominovaných 13, realizačný tím pozostáva z 9 členov. 
 
Hlasovanie VV SHV za návrh nominácie na MS: 
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (p. Zgančík) 
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6. Správa o priebežnom čerpaní rozpočtu 
P. Bergendi informoval VV SHV o čerpaní rozpočtu podľa plánu. Položka - Podujatie 
Medzinárodná regata bola prečerpaná. 
 
 
7. Rôzne 
P. Petrla informoval o výpovedi nájomnej zmluvy Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava 
k 1.10.2019. Je poverený klubom na riešenie situácie so sťahovaním. Prebehla tlačová 
konferencia, Slávia UKB výzvu na vysťahovanie neakceptovala, žiada o vrátenie dlhu 23 000 € od 
FTVŠ, výpoveď sa bude riešiť právnou cestou, klub zostáva do vyriešenia situácie na lodi Liptov. 
 
P. Nebeský informoval o disciplinárnom konaní - 3 pretekári neuposlúchli diskvalifikáciu 
rozhodcom na pretekoch Jungov memoriál v Štúrove. Na pozvánku nereagoval žiadny pretekár, 
ani tréner a ani sa nikto z pozvaných disciplinárneho konania nezúčastnil. Disciplinárna komisia 
elektronicky rozhodla, že udeľuje napomenutie 1 pretekárovi. 
V zmysle platného disciplinárneho poriadku môže komisia rozhodovať len o členoch Slovenskej 
kanoistiky, inak povedané Tárnokovi Zsomborovi (maďarský klub) nie je možné udeliť trest. Ďalej 
podľa znenia podnetu Jurčo Branislav bol diskvalifikovaný a ďalej nepokračoval v súťaži, 
preto ďalej nebol neposudzovaný v disciplinárnom konaní. 
Jediný kto z uvedenej trojice pretekárov je členom a podľa znenia podnetu sa dopustil porušenia 
pravidiel je Schrimpel Peter a v jeho prípade navrhuje komisia uložiť disciplinárny trest 
"napomenutie," lebo v minulosti nebol disciplinárne trestaný. 
 
 
P. Petrla informoval o výberovom konaní na protrénerov: prihlásili sa: 
za UKB: p. Kvetáková 
za TTS: p. Chorváth, p. Michálek, p. Vobořil. 
VV SHV bola navrhnutá výberová komisia v zložení: p. Petriska, p. Bergendi, p. Petrla + predseda 
príslušného klubu. 
 
Hlasovanie VV SHV za návrh do výberovej komisie: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
P. Bergendi informoval, že Slovenská kanoistika obdržala výpoveď z priestorov Domu športu 
k 30.9.2019. V prípade, že máme záujem o priestory v rekonštruovanej budove Domu športu, nie 
je potrebné sa sťahovať do iných priestorov. Stretnutie k priestorom prebehne dňa 23.7.2019. 
 
 
P. Bergendi informoval VV SHV, že navrhne ŠTK, aby boli z dôvodu nedostatku pretekov a 
tým hrozby nesplnenia podmienok projektu do kalendára pretekov zaradené ešte 2 preteky pre 
pretekárov v rámci projektu Leto s kajakom (týka sa 9-12-ročných pretekárov). 
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P. Petriska pozval všetkých členov VV SHV na Olympijske nádeje, ktoré sa uskutočnia v termíne 
od 13.-15.9.2019 na Zemníku. 
 
 
P. Petrla predložil požiadavku na nákup ešte 1 kontajnera na Zemník na uskladnenie lodí. 
 
 
P. Nebeský informoval, že plánuje založiť nový kanoistický klub v MČ Vrakuňa. 
 
 
P. Zgančík informoval o zaslaní svojho stanoviska k nomináciám na vrcholné podujatia počas 
sezóny 2019 (príloha 6). 
 
 
 
 
Nasledujúci Výkonný výbor SHV sa bude konať dňa 2.9.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 22.7.2019 
 
Zapísala: M. Czaniková       Overil: Ladislav Belovič 


