
Zápisnica č. 3/2020 

z mimoriadného Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 6.4.2020 formou videokonferencie 

 

 

Prítomní:  Robert Petriska, Marián Tesárik, Martin Zgančík, Martin Bielik, Andrej 

Wiebauer, Ladislav Belovič 

Ospravedlnený: Ľubomír Nebeský 

Prizvaní:  Boris Bergendi, Filip Petrla 

 

 

Predseda VV SHV p. Petriska privítal členov mimoriadneho výkonného výboru (VV), uskutočneného 

videokonferenciou, ktorého programom boli opatrenia v rámci hrozby šírenia vírusového ochorenia 

Covid19, s nasledovným programom: 

 

Program:  

 

1. Riešenie Valného zhromaždenia v rámci mimoriadnej situácie  
2. Návrh športovo organizačných opatrení 
3. Návrh ekonomických opatrení 
4. rôzne 
 

1. Riešenie VZ: 

Boris Bergendi informoval, že konzultoval možnosti priebehu Valného zhromaždenia 

s hlavným kontrolórom zväzu, ktorý potvrdil, že VZ sa môže v rozsahu nutných bodov 

uskutočniť formou per rollam – mailovou komunikáciou podľa platnej smernice.  

Členovia VV po diskusii túto formu schválili. 

Hlasovanie VV SHV: 

Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 

V rámci tohto bodu členovia VV schválili nasledujúce: 

- Predsedajúci hlasovania per rollam: Robert Petriska 

- Predkladateľ materiálov: Boris Bergendi 

- Termíny hlasovania per rollam:  

a) zaslanie informácie o tomto spôsobe hlasovania na kluby 14.4. 

b) zaslanie výpočtu delegátov na kluby 14.4. s návratkou s termínom do 17.4. 

c) zaslanie materiálov delegátom 21.4. 

d) ukončenie hlasovania delegátov 26.4. 

- materiál na zaslanie delegátom: 

a) Správu predsedu SHV, (na vedomie) 



b) Správu športového riaditeľa (na vedomie) 

c) Správu o plnení uznesení z VZ 2019 (na vedomie) 

d) Správu o čerpaní rozpočtu štátnych a neštátnych prostriedkov (na schválenie) 

e) Správu revízora SHV (na schválenie) 

f) Informáciu o pridelení príspevku v pôvodnej výške pre Slovenskú kanoistiku pred 

vypuknutím epidémie a rozdelení tohto príspevku na sekcie Slovenskej kanoistiky 

a sekretariát schválený prezídiom Slovenskej kanoistiky, tak isto výpočet na jednotlivé 

účely: talentovaná mládež, reprezentácia, kluby a investície. Nevieme do akej výšky bude 

(na vedomie) 

g) Dôraznú Informáciu, že na základe súčasnej situácie môže v rámci vládnych opatrení prísť 

ku kráteniu rozpočtu zo strany MŠVVŠ SR,  

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

 

2. VV diskutoval o športových a organizačných opatreniach: 

a) Uskutočňovanie nasledujúcich zasadnutí VV SHV videokonferenciou / per rollam na 

základe rozhodnutia predsedu VV SHV, alebo požiadavky člena VV SHV, ktorú adresuje 

predsedovi sekcie. O znovu zvolaní VV SHV za fyzickej prítomnosti jeho členov rozhodne 

jeho predseda a zašle pozvánku podľa stanov Slovenskej kanoistiky. 

b) Udelenie režimu „home office“ pre zamestnancov sekretariátu a športového riaditeľa do 

odvolania. O ukončení režimu musí byť zaslaná informácia na kluby týždeň vopred, 

c) Zrušenie všetkých školení, seminárov do dovolania. Ich opätovné uskutočnenie bude 

zverejnené minimálne 30 dní vopred, 

d) Zrušenie všetkých zasadnutí realizačných tímov do odvolania. Riešenie a schvaľovanie 

návrhov  RT bude prebiehať videokonferenciou, alebo per rollam, na základe rozhodnutia 

predsedu RT, alebo požiadavky člena RT, ktorú adresuje predsedovi RT. O znovu zvolaní 

RT rozhodne jeho predseda a zašle pozvánku minimálne 7 dní vopred. 

e) VV SHV ruší termíny všetkých pretekov v mesiaci máj a jún, 

f) VV SHV poveruje generálneho manažéra o určení termínu Medzinárodnej juniorskej 

regaty v niektorý jesenný termín, resp. o jej zrušení na tento rok, 

g) Termín registrácie pretekárov s drahšou sadzbou sa ruší na celý rok 2020. To znamená, že 

registračný poplatok platný do 31.3. platí po celý rok. Podmienka v prípade uskutočnenia 

pretekov je, aby bol pretekár včas registrovaný podľa registračných pravidiel rýchlostnej 

kanoistiky.  

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

 

3. VV diskutoval o ekonomických opatreniach do odvolania: 

a) Vytvorenie krízového fondu s variabilnou výškou finančných prostriedkov, vyplývajúcou 

z oprávnených finančných požiadaviek žiadateľov, čiastočne z výšky nepoužitých 

prostriedkov z predloženého návrhu rozpočtu, ohraničený opatreniami MŠVVŠ SR, 

respektíve ostatných autorít. Prostriedky z fondu budú použité výlučne na neočakávané 



výdavky spojené so šírením Coronavírusu na základe žiadosti klubov, respektíve členov 

zväzu prostredníctvom svojich klubov, 

b) Vzhľadom na aktuálnu situáciu a nejasný spôsob financovanie zo strany štátu, bude 

návrh rozpočtu predložený výkonným výborom na schvaľovanie po definitívnom 

usmernení o výške príspevku zo strany z MŠVVŠ SR, 

c) Zníženie nákladov sekretariátu do výšky nutnej na udržanie jeho chodu (zachovanie iba 

nutných výdajov), 

d) zníženie platov zamestnancov sekretariátu a športového riaditeľa v prípade krátenia 

príspevku z MŠVVŠ SR a podľa jeho rozsahu, 

e) zastavenie platieb a refundácií výdajov na organizovanie akcií reprezentačných tímov 

seniorov juniorov, kadetov a SMT, projektov kajak ženy a kanoe ženy, 

f) zníženie odmien trénerov reprezentácií v prípade krátenia príspevku a podľa jeho 

rozsahu, pokiaľ nebudú využití na náhradnú činnosť, 

g) zrušenie nákupov reprezentačného oblečenia, 

h) v rámci nákladov na domáce súťaže bude možné refundovať náklady iba na domáce 

súťaže, ktoré sa uskutočnia, - (podľa schválených predpisov sekcie) ďalej na úpravu 

ozvučovacieho systému na Zemníku a vylaďovanie novej časomiery,   

i) pozastavenie ešte neuskutočnených investičných nákupov, 

j) pozastavenie refundácií nákladov v rámci dotácií na kluby, opätovné zavedenie podľa 

vyjadrenia MŠSRVVŠ SR, 

k) zníženie odmien pre protrénerov v prípade krátenia príspevku z MŠVVŠ SR a podľa jeho 

rozsahu, pokiaľ nebudú využití na náhradnú činnosť, 

l) úprava výdajov pre vybraných športovcov so šetrením do maximálnej možnej miery 

(úpravu výdavkov na výcvikové tábory, športový materiál a športové oblečenie, 

dietológov, neinvestičný materiál) 

 

zapísal: Boris Bergendi 

overil: všetci zúčastnení členovia VV 

 


