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Zápisnica č. 7/2020 
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 8.9.2020 v Piešťanoch 
 
 
 
 

Prítomní:  Robert Petriska, Marián Tesárik, Martin Zgančík, Andrej Wiebauer, Ladislav 
Belovič, Martin Bielik 

 
Ospravedlnený:  Ľubomír Nebeský 

  
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. správa o priebežnom čerpaní rozpočtu 
4. rôzne 

 
 
Začiatok zasadnutia: Zasadnutie začalo o 14:00 h za účasti prítomných a prizvaných. 
Koniec zasadnutia: 17:00 h 
 
 
 
1. Kontrola úloh  
Plnenie podľa priloženej tabuľky Zoznam úloh VV SHV ku dňu 8.9.2020 (Príloha 1). 
 
Rozpracované úlohy: 
 
U2/052019/VVSKSHV 
Reprezentačné oblečenie s logom strediska – úloha je rozpracovaná, logo strediska bude na 
vrchnej časti oblečenia – na mikine. Čaká sa na vzory. Úloha trvá. 
 
U2/092019/ VVSKSHV 
Štatút realizačného tímu – vypracuje p. Petrla. 
Zmluvy pre reprezentantov – podpísané, úloha splnená 
 



 

 

 

2 

 

 

U1/022020/ VVSKSHV 
Upresnenie kritérií na protrénera – dotačná komisia zasadala dňa 21.7.2020. Téma bude ďalej 
prerokovaná na ďalšom zasadnutí dotačnej komisie. Konečná verzia bude predstavená na 
Seminári trénerov na jeseň 2020. Úloha rozpracovaná. 
 
Príspevky na kluby – úloha splnená. 
P. Bergendi informoval po konzultácii s hlavným kontrolórom zväzu, že spôsob vyúčtovanie 
klubov bude významne zjednodušený. Informácie budú zaslané na kluby. 
 
 
2. Správy komisií  
Komisia vzdelávania – p. Wiebauer informoval o uskutočnenom online meetingu za účasti dekana 
FTVŠ – pána Vanderku, vedúceho katedry kanoistiky a vodnej turistiky p. Belása, ďalších 
zástupcov FTVŠ – Martina Vajdu a zástupcov Slovenskej kanoistiky – Romana Bučeka, Andreja 
Wiebauera a Borisa Bergendiho. Obe strany sa dohodli na spolupráci s FTVŠ v rámci udržania 
špecializácie rýchlostnej kanoistiky na FTVŠ,  pedagogickom zastúpení rýchlostnej kanoistiky a  
presune vzdelávania trénerov I, II a III triedy pod gesciu FTVŠ. 
 
Športovo-technická komisia – p. Bielik podal správu o práci a uznesení ŠTK v rámci nových 
zápisníc ŠTK, ktoré sú aj na stránke canoe.sk. Ďalej predložil návrh ŠTK pozastaviť účasť 
zahraničných pretekárov na slovenských pretekoch do odvolania. 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 

 
VV diskutoval aj o súčasnom opatrení, ktoré obmedzuje počet účastníkov na podujatí v exteriéri 
do 500 osôb v bratislavskom kraji. Sekretariát pripraví a zašle inštrukcie organizátorom podujatí 
Hargašov memoriál a Rozlúčkové preteky. 
 
VV zhodnotil organizáciu doterajších podujatí na veľmi dobrej úrovni aj na základe opatrení 
v súvislosti s COVID-19. Bolo vyzdvihnuté používanie novej časomiery. 
 
Komisia reprezentácie a vrcholového športu 
Z dôvodu súčasnej situácie s COVID-19 p. Petrla predniesol návrh RTS zrušiť účasť slovenskej 
reprezentácie na Svetovom pohári v Szegede, tým sa rušia aj Kvalifikačné preteky na Zemníku. 
Tak isto navrhol zrušenie účasti na ME v maratóne v Gyori. 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 

 
VV SHV berie na vedomie zrušenie platnosti nominačných kritérií vzhľadom na zrušenie účasti na 
zahraničných akciách. 
 
P. Tesárik predložil návrh RTJ: z dôvodu situácie s COVID-19 a opatreniam v Maďarsku zrušiť 
účasť na pretekoch SON. Náhradný program pre reprezentáciu bude výcvikový tábor v X-Bionic. 
Informácia bude zaslaná neskôr. 

Hlasovanie VV SHV: 
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Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 
 
 
4. Správa o predbežnom čerpaní rozpočtu 
P. Bergendi informoval o čerpaní rozpočtu vo viacerých kapitolách, kde na základe obmedzenej 
športovej činnosti je znížené čerpanie financií a vysvetlil priebežné čerpanie po jednotlivých 
položkách. 
VV správu o čerpaní rozpočtu zobral na vedomie. 
 
 
5. Rôzne 
P. Bergendi navrhol z dôvodu šetrenia financií a informácie z MŠ o nekrátení príspevku na rok 
2020 nový návrh rozpočtu na rok 2020 (príloha 2). Navrhuje výrazne zvýšenie príspevkov pre 
kluby a talentovanú mládež. Navrhuje zvýšiť už existujúce dotácie klubom o 30 tis € a nové 
príspevky na kluby vo výške 137 tis. €. 
Informácie o spôsobe využitia príspevkov budú zaslané na kluby. 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 

 
 
P. Bergendi informoval o Konferencii Slovenskej kanoistiky, ktorá prebehla dňa 4.8.2020, jej 
uznesením je návrh na zmeny stanov, k čomu bude zvolané VZ SHV. 
 
P. Bergendi informoval, že sa podarilo získať ďalšiu dotáciu z Ministerstva školstva, reštart 
športových podujatí po COVID-19 vo výške 10 000 €. Navrhol prerozdelenie dotácie medzi kluby 
podľa počtu pretekárov na Nováckej 500. Sekretariát zašle bližšie informácie na kluby. 
 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 

 
 
P. Bergendi navrhol na základe súčasnej situácie s COVID-19 zrušenie konania Medzinárodnej 
regaty. 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 

 
P. Tesárik navrhol účasť vedúceho Slovenského mládežníckeho tímu pri predkladaní ročného 
plánu mládežníckeho tímu na nasledujúcu sezónu 
 
 
Nasledujúci Výkonný výbor SHV sa bude konať dňa 3.10.2020. 
 
 
V Bratislave, dňa 8.9.2020 
Zapísal: Boris Bergendi       Overil: Andrej Wiebauer 


