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Zápisnica č. 2/2020 
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 9.3.2020 v Bratislave 
 
 
 
 

Prítomní:  Robert Petriska, Marián Tesárik, Martin Zgančík, Martin Bielik, Ľubomír 
Nebeský (z pracovných dôvodov odišiel z VV SHV o 15,00 h), Ladislav 
Belovič 

Ospravedlnený: Andrej Wiebauer 
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. čerpanie financií za rok 2019 
4. návrh rozpočtu 2020 
5. príprava VZ 
6. rôzne 

 
 
Začiatok zasadnutia: zasadnutie začalo o 14:00 h za účasti prítomných členov. 
Koniec zasadnutia: 17:45 h 
 
 
 
1. Kontrola úloh  
Plnenie podľa priloženej tabuľky Zoznam úloh VV SHV ku dňu 9.3.2020 (Príloha 1). 
 
Rozpracované úlohy: 
 
Prepracovanie rokovacieho poriadku – materiál bol predložený členom VV SHV 
a spripomienkovaný, za účasti p. Nebeského, predkladateľa upraveného rokovacieho poriadku. 
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Smernica pre Slovenský pohár 2020 (príloha 2) 
Zmena z dvojnásobného počtu bodov za M SR v maratóne na jedennásobok. 
Hlasovanie VV SHV: 
Za: 4, proti: 0, ospravedlnení: 2, zdržal sa hlasovania: 1 
 
Doplnenie pretekov M SR DT a M SR v maratóne + štyroch zostávajúcich pretekov zo šiestich do 
hodnotenia Slovenského pohára. 
Za: 4, proti: 0, ospravedlnení: 2, zdržal sa hlasovania: 1 
 
Smernica pre Slovenský pohár 2020 bola po úpravách odsúhlasená. 
 
 
Úprava usmernenia pre kritériá protrénerov 
Bude naplánované stretnutie dotačnej komisie 
Ú: 1/090320 
Z: p. Zgančík 
T: 31.3.2020 
 
 
Nominačné kritériá juniori (príloha 3) 
P. Tesárik predložil VV SHV návrh nominačných kritérií juniorov. NK prešli riadnym procesom 
schválenia v Realizačnom tíme juniorov, boli zapracované pripomienky členov RTJ. 
Po diskusii a zapracovaní pripomienok VV SHV nominačné kritériá schválil. 
Hlasovanie VV SHV: 
Za: 5, proti: 0, ospravedlnení: 2, zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
2. Správy komisií  
 
Športovo-technická komisia  
P. Bielik informoval VV SHV o stretnutí ŠTK kde sa mimo iného riešila: 

 požiadavku KKK Komárno na registráciu 9-ročnej pretekárky s maďarskou 
národnosťou 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 5, proti: 0, ospravedlnení: 2, zdržal sa hlasovania: 0 
 

 spustenie registrácie na rok 2020 v systéme Baracuda podľa nových pravidiel (čestné 
prehlásenie od 18 rokov s celoročnou platnosťou) 

 skompletizované propozície na sezónu 2020 

 prihlasovanie rozhodcov na preteky (chýba veľa rozhodcov) 

 novú časomieru, ktorá bola testovaná na MS v ťahaní na trenažéri, prebehne 
školenie časomeračov 
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3. Čerpanie financií za rok 2019 (príloha 4 ,5) 
P. Bergendi predložil VV SHV čerpanie štátnych a neštátnych financií za rok 2019. VV SHV po 
prebratí jednotlivých čerpaných položiek čerpanie financií za rok 2019 zobral na vedomie. 
 
 
4. Návrh rozpočtu 2020 (príloha 6, 7) 
P. Bergendi predložil VV SHV návrh rozpočtu štátnych finančných prostriedkov za rok 2020. VV 
SHV po prebratí jednotlivých položiek rozpočtu na rok 2020 a po zapracovaní pripomienok 
rozpočet schválil: 
Hlasovanie VV SHV: 
Za: 5, proti: 0, ospravedlnení: 2, zdržal sa hlasovania: 0 
 
P. Bergendi predložil VV SHV návrh rozpočtu neštátnych finančných prostriedkov za rok 2020. 
Príjmy za Galavečer 2020 budú zapracované. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa platby za 
ubytovanie (MRJ) a akreditačné poplatky na zahraničné podujatia dohodli s neskorším termínom 
splatnosti. 
Hlasovanie VV SHV: 
Za: 5, proti: 0, ospravedlnení: 2, zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
5. Príprava Valného zhromaždenie sekcie hladkých vôd 
VV SHV rozhodol o konaní VZ SHV v plánovanom termíne dňa 4.4.2020, v kongresovej sále Domu 
športu na Junáckej 6, v Bratislave s nasledovným programom: 
 
1. Otvorenie Valného zhromaždenia, 
2. Kontrola uznášaniaschopnosti, uvedenie predsedu VZ a voľba zapisovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 
5. Správa predsedu SK SHV 
6. Správa športového riaditeľa 
7. Správa o plnení uznesenia z VZ 2019 
8. Správa generálneho manažéra, správa o čerpaní rozpočtu v roku 2019 
9. Správa revízora 
10. Návrh rozpočtu na rok 2020 
11. Správa mandátovej komisie 
12. Oznámenie o žiadosti na prijatie nových klubov 
13. Diskusia 
14. Návrh a schválenie uznesenia 
15. Záver 
 
Predsedajúcim VZ SHV bude p. Petriska. VV SHV prebral plnenie uznesení z VV SHV z roku 2019. 
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6. Rôzne 
VV SHV v súvislosti s rozšírením koronavírusu rozhodol o pracovaní sekretariátu SHV z domu od 
10.3.2020. Ďalšie usmernenie bude podľa vývinu situácie. Zväz sa bude riadiť nadriadenými 
orgánmi (ICF a ECA) pri organizovaní hromadných podujatí – pretekov z kalendára pretekov SK 
SHV a pri účasti na medzinárodných pretekoch. 
 
 
P. Bergendi informoval o: 
 

 uskutočnených podujatiach Kanoista roka 2019 (24.1.2020, Tehelné pole, Bratislava) 
a Galavečer SHV 2020 (14.2.2020, X-Bionic, Šamorín). Obidve podujatia prebehli za účasti 
pozvaných hostí, na vysokej úrovni. 
 

 Majstrovstvách Slovenska v ťahaní na trenažéri – preteky sa uskutočnili v OC Avion, 
vydarené podujatie s dobrou účasťou a výsledkami. Tento rok spolupracoval OC Avion vo 
vyššej miere. 
 

 O zaslaní žiadosti o organizovanie medzinárodných podujatí: 
Kongres ECA– 2021 
Majstrovstvách Európy juniorov a do 23 rokov – 2023 
Majstrovstvách sveta v maratóne – 2024 
Akademických majstrovstvách sveta  
 

 žiadosti klubu Kajak-kanoe Piešťany o navýšení príspevku na usporiadanie pretekov Pohár 
SNP kvôli náročnosti stavby trate pretekov. 
VV SHV schválil navýšenie príspevku o 1500 €. 
 
Hlasovanie VV SHV: 
Za: 5, proti: 0, ospravedlnení: 2, zdržal sa hlasovania: 0 
 

 pripravovanom stretnutí s klubmi a protrénermi v termíne 10.3.2020 a 16.3.2020. 
 

 
 
 
Nasledujúci Výkonný výbor SHV sa bude konať dňa 27.4.2020. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 9.3.2020 
 
 
 
Zapísala: M. Czaniková       Overil: Martin Bielik 


