Zápisnica č. 4/2020
z mimoriadného Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd
konaného dňa 18.5.2020 v Piešťanoch

Prítomní:

Robert Petriska (prostredníctvom videospojenia), Marián Tesárik, Martin
Zgančík, Andrej Wiebauer, Ladislav Belovič

Ospravedlnený:

Ľubomír Nebeský, Martin Bielik

Prizvaní:

Boris Bergendi, Filip Petrla

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

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola úloh
Prerokovanie hlasovania per rollam
Správa o finančnej situácii
Správa o úprave kalendára pretekov
Informácia o registrácii pretekárov
Informácia o medzinárodných podujatiach
Rôzne

1. Kontrola úloh:
- Projekt Kanoe ženy – F. Petrla pripraví termíny a samotné výberové konanie trénera
projektu kanoistiek.
Termín 12.6.2020
- F. Petrla predložil Štatút reprezentanta. Po krátkej diskusii a doplnení niektorých častí ho
VV schválil v obsahu podľa prílohy. (príloha 1)

-

Hlasovanie VV SHV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
Upresnenie kritérií pre protrénerov, úloha trvá

2. Boris Bergendi informoval o priebehu hlasovania o dokumentoch predložených hnutiu kvôli
pandemickej situácii per rollam. Všetky dokumenty boli zaslané zvoleným delegátom podľa
schválených termínov, hlasovanie delegátov je zaznamenané v zápisnici z hlasovania per
rollam, zverejnenej na webovej stránke. Delegáti schválili všetky predložené dokumenty. VV

SHV zobral na vedomie, že revízor sekcie podal úplnú správu za rok 2019 a má za to, že nebude
nutné predkladať ďalšie správy.
3. Boris Bergendi podal informáciu o finančnej situácii. MŠVVŠ SR zaslalo na zväz od januára
polovicu z celkového príspevku podľa vzájomnej zmluvy. Podľa informácie z odboru športu
ministerstvo zatiaľ stále monitoruje spoločenskú a finančnú situáciu, zatiaľ na zväzy nezaslalo
žiadne usmernenia. Sekretariát na požiadanie vyplnil pre ministerstvo formulár o finančných
položkách reprezentačných a iných zahraničných akciách, ktoré sa zrušili, resp. posunuli.
Vyjadrenie MŠVVŠ SR k financovaniu športu očakávame v nasledujúcich týždňoch.
4. VV SHV po dôkladnej diskusii, v ktorej zobral do úvahy aktuálnu epidemiologickú situáciu, vývoj
a rozsah opatrení, schválil upravený kalendár na rok 2020. (príloha 2). Organizátori podujatí
musia spĺňať povinnosti z opatrení, ktoré budú platiť v termíne pretekov. Usmernenie pre
dodržanie opatrení pošle zväz organizátorovi pred pretekmi. Pre obmedzenie kontaktu medzi
osobami, zabezpečenia ochrany účastníkov, organizátorov a rozhodcov pretekov sa VV
uzniesol o skrátení časového rozpisu pretekov s postupným zaraďovaní disciplín = Pohár SNP
budú iba singlové disciplíny, Novácka 500vka singlové disciplíny a K2, C2 u kadetov, juniorov
a seniorov, Pohár Interu singlové a deblové disciplíny, M-SR - krátke trate všetky majstrovské
disciplíny okrem K4, C4. Prvý štart každého súťažného dňa bude o 10:00. Časomiera musí
zabezpečiť minimálny rozdiel medzi štartami 5 minút. Váženie lodí bude povinné, avšak
v zníženom rozsahu – min 1 loď v disciplíne. Vyhlasovanie výsledkov zabezpečí organizátor bez
zhromaždenia osôb, bez stupňov víťazov. Pre mimoriadne výdaje spojené s dodržiavaním
opatrení VV SHV schválil príspevok na preteky: Pohár SNP 4.000,- €, Novácka 500vka 4.000,€, Pohár Interu 2.000,-€, ostatné kluby 1500-€. Jesenné preteky sa budú posudzovať podľa
aktuálnej epidemiologickej situácie.
Pre obsluhujúcich časomieru na pretekoch VV SHV schválil odmenu: 50€/príprava
elektronickej porady, 100€/každý deň pretekov.
Ohľadne Slovenského pohára sa VV SHV uzniesol o zrušení započítavania bodov do
Slovenského pohára, čím sa nebude tento rok vyhodnocovať a nebude sa započítavať do
dotácií pre kluby. Mechanizmus výpočtu dotácií pre rok 2020 je podľa rozpočtových pravidiel
vypočítateľný z rokov 2016-2019. Výpočtom dotácie pre rok 2021 sa bude dotačná komisia
zaoberať neskôr.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
5. Boris Bergendi informoval, že k dňu konania VV sa registrovalo 135 pretekárov. Pripomenul,
že tento rok platí znížený poplatok po celú sezónu. Podmienka účasti na pretekoch je
absolvovať riadnu lekársku prehliadku a včasnú registráciu podľa pravidiel RK.
6. Informácia o medzinárodných podujatiach. Filip Petrla informoval o zahraničných podujatiach
– podujatia ECA sú zrušené všetky. Majstrovstvá sveta seniorov a Svetový pohár sa budú konať
v jednotnom termíne 24.-27.9. v Szegede. Majstrovstvá sveta juniorov sú zrušené. 17.-20.9. sa
budú konať Olympijské nádeje za účasti aj 18 ročných pretekárov. SKA SHV bude organizovať
Medzinárodnú regatu v Bratislave 25.-27.9. Spomenuté podujatia sa môžu zmeniť, resp. zrušiť
rozhodnutím ICF, ktoré sleduje celosvetovú pandemickú situáciu.

7. Rôzne:
-

-

sekretariát zabezpečil dezinfekčné roztoky pre kluby, ktoré boli aj distribuované. Pre
opakované dodanie môžu kluby kontaktovať sekretariát. Tiež zabezpečil rúška s logom
SKA, ktoré budú distribuované reprezentantom a zástupcom Slovenskej kanoistiky. Tiež je
možné tieto rúška odkúpiť za sumu 4,- € / kus.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
Boris Bergendi informoval o stretnutí s novým štátnym tajomníkom pre šport s Ivanom
Husárom a prejednaní vízií zväzu a smerovanie športu,
Boris Bergendi predložil kompetenčnú smernicu. Členovia VV prediskutovali jednotlivé
body. Ladislav Belovič za komisiu vrcholového športu doplní do 25.5. body za svoju časť.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0

zapísal: Boris Bergendi
overil: Marián Tesárik

