Zápisnica č. 9/2019
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd
konaného dňa 4.11.2019 v Bratislave

Prítomní:
Ospravedlnený:
Prizvaní:

Robert Petriska, Marián Tesárik, Martin Zgančík, Martin Bielik, Andrej
Wiebauer, Ľubomír Nebeský (od 14,40 -15,25 h)
Ladislav Belovič
Boris Bergendi, Filip Petrla, Lucia Kvetáková

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

kontrola úloh
správy komisií
návrh RT seniorov a juniorov na rok 2020
správa o priebežnom čerpaní rozpočtu
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 4.11.2019 (Príloha 1).
Rozpracované úlohy:
Projekt kanoe ženy – p. Petrla do budúceho VV SHV predloží návrh a koncepciu na trénera
kanoistiek.
Ú: U1/092019/VVSKSHV
Z: p. Petrla
T: 2.12.2019

IS Baracuda – úloha sa vyvíja, pracuje sa na ochrane osobných údajov, je potreba rozšírenia
informácií o každom členovi a prepojení na športový register MŠ.
Boris Bergendi predbežne rokuje s novým dodávateľom časomiery pre preteky a prepojení na
systém Baracuda.
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Odmeny realizačným tímom – odmeny sa vyplácajú – úloha splnená.
Usmernenie trénerov na vzdelávanie – úloha trvá.
Inventarizácia majetku – úloha trvá, termín predĺžený do konca roka 2019.
Dekréty pre reprezentantov – T: 30.11.2019
P. Petrla pripraví zmluvy pre reprezentantov seniorov na rok 2020.
Ú: U2/092019/VVSKSHV
Z: p. Petrla
T: 2.1.2020
Logo na reprezentačné oblečenie – bude priebežne vymieňané na sezónu 2020.
Termín: do konca roka 2019
Prepracovanie rokovacieho poriadku – p. Nebeský predložil prepracovaný rokovací poriadok.
Pripomienky budú predložené členmi VV SHV na nasledujúcom VV SHV.
Navýšenie financií – p. Bergendi poslal členom VV SHV mailom návrh položiek na nákup
z navýšenej dotácie (príloha 1).

2. Správy komisií
Legislatívna komisia – p. Nebeský predložil prepracovaný rokovací poriadok.

Športovo-technická komisia – na poslednom zasadnutí komisie bol prerokovaný kalendár
pretekov na sezónu 2020, minimálna dĺžka kajakov, bola odsúhlasená povinná lekárska
prehliadka pre dospelých alebo čestné prehlásenie 1x ročne na celú sezónu, ktoré bude
evidované v systéme Baracuda. Smernica pre SP 2020 bude vypracovaná po schválení kalendára
VV SHV na sezónu 2020. Ďalej bola odsúhlasená zmena započítania bodov do Slovenského
pohára, ak sa zúčastnia pretekov aj zahraniční pretekári, body do Slovenského pohára sa
započítajú podľa poradia slovenských pretekárov.

Dotačná komisia
VV SHV ukladá presniť kritériá a podmienky na poradie klubov pre protrénera a Leto s kajakom.
Ú: U3/092019/VVSKSHV
Z: dotačná komisia (p. Zgančík)
T: 2.1.2020
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3. Návrh RT seniorov a juniorov na rok 2020
P. Petrla predložil VV SHV:
Návrh realizačného tímu seniorov (Príloha 2). Z RT seniorov vypadáva p. Ostrčil, nie je nahradený
iným trénerom.
VV SHV po diskusii návrh schválil:
Hlasovanie VV SHV:
Za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1
Návrh Reprezentačného družstva seniorov (Príloha 3).
VV SHV po diskusii návrh schválil:
Hlasovanie VV SHV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
návrh realizačného tímu do 23 rokov (Príloha 4).
VV SHV po diskusii návrh schválil:
Hlasovanie VV SHV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0

P. Tesárik predložil VV SHV návrh reprezentačného družstva juniorov a kadetov na rok 2020 a
realizačný tím juniorov.
VV SHV po diskusii návrh schválil:
Hlasovanie VV SHV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0

4. Správa o priebežnom čerpaní rozpočtu (príloha 5, 6, 7)
P. Bergendi informoval VV SHV o čerpaní štátnych a neštátnych prostriedkov, čerpanie prebieha
podľa plánu. Zmena nastala v netop položke - zníženie VT top pretekárov a navýšila sa položka
Olympijske nádeje a Medzinárodná regata.
V súčasnosti prebieha vyúčtovanie dotácií na kluby, pri ktorom vypomáha p. Hujsová.

5. Rôzne
Prizvaná p. Kvetáková zhodnotila Majstrovstvá sveta v maratóne v Shaoxingu (14.-20.10.2019).
Posádka K2 (K. Pecsuková a K. Seregiová) získala 9. miesto z celkovo 19 lodí. Trať merala 18,3 km
(6 kôl a 4 prenášky). Dievčatá zvládli trať úspešne, no očakávali lepší výsledok.

P. Bergendi informoval o postupe prác na Zemníku, je vypracovaná hodnotiaca správa vplyvu na
životné prostredie. Čaká sa na stanovisko OÚ životného prostredia a na ostatné potrebné lehoty
spojené s odsúhlasením povolenia na výstavbu areálu. Od Magistrátu hl. m. Bratislavy sme získali
dôležitý dokument – záväzné stanovisko k projektu.
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Ďalej informoval VV SHV o povinnosti výsadby stromov ako náhradu za výrub 200 stromov na
Zemníku s termínom do konca roka 2020. Výsadzbu navrhuje financovať z neštátnych
prostriedkov.
Hlasovanie VV SHV (hlasovania sa zúčastnil aj p. Nebeský):
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0

P. Bergendi informoval o regate na Cypre za účasti 4 pretekárov a 1 trénera. Pretekári dosiahli
výborné výsledky, úroveň pretekov bola organizačne na hrane, účasť našej reprezentácie bola
v rámci športovej diplomacie.

Dotácie na kluby. VV SHV schválil rozposlané materiály a výšku dotácií na kluby vrátane výšky
financií projektu Leto s kajakom.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0

P. Bergendi predložil VV SHV návrh na ďalšieho TOP trénera v poradí 10. podľa stanovených
podmienok a poradia klubov. Po diskusii bol návrh na ďalšieho protrénera v poradí - Vodáckemu
klubu Zlaté piesky schválený.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0

P. Bergendi informoval o príprave seminára trénerov a rozhodcov v termíne od 14.-15.12.2019
v Zlatých Moravciach, v hoteli Vion. Seminár rozhodcov sa uskutoční v termíne od 13.-14.12.2019
a seminár trénerov sa bude konať od 14.-15.12.2019.

Nasledujúci Výkonný výbor SHV sa bude konať dňa 2.12.2019.

V Bratislave, dňa 4.11.2019

Zapísala: M. Czaniková

Overil: Andrej Wiebauer
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