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Zápisnica č. 8/2020 
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 5.10.2020 v Bratislave 
 
 
 
 

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

  
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. situácia ohľadne šírenia vírusového ochorenia  
4. rôzne 

 
 
Začiatok zasadnutia: Zasadnutie začalo o 14:00 h za účasti prítomných a prizvaných. 
Koniec zasadnutia: 17:00 h 
 
VV SHV súhlasil s vložením bodu do programu: 

4. príprava VZ SHV 
5. rôzne 

 
 
1. Kontrola úloh  
Rozpracované úlohy: 
 
U2/052019/VVSKSHV 
Reprezentačné oblečenie s logom strediska – úloha je rozpracovaná. Úloha trvá. 
 
U1/022020/ VVSKSHV 
Upresnenie kritérií na protrénera – Úloha rozpracovaná. 
 
2. Správy komisií  
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Komisia vzdelávania 
Školenie trénerov I, II a III triedy špeciálna časť je naplánované na 21.-22.11.2020 v Dome športu. 
Môžu sa zúčastniť iba osoby, ktoré absolvovali všeobecnú časť. 
 
 
3. Situácia ohľadom šírenia vírusového ochorenia 
VV SHV na základe aktuálnej pandemickej situácie a zverejnených opatrení od 1.10.2020 
rozhodol, že: 
Majstrovstvá Slovenska dlhé trate budú jednodňové a budú sa konať dňa 10.10.2020 a len 
singlové disciplíny. Štart bude o 10,00 h. 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 3, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1, ospravedlnení: 3 

 
Majstrovstvá Slovenska v maratóne sa rušia. 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 3, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1, ospravedlnení: 3 

 
Leto s kajakom 
Novozaregistrovaní pretekári do Leta s kajakom musia mať len 1 účasť na pretekoch v sezóne.  
Možnosti účasti sú na M SR DT dňa 10.10.2020 v Novákoch alebo 17.10.2020 na Zemníku. 
 
 
 
4. Príprava Valného zhromaždenia sekcie hladkých vôd 
P. Bergendi informoval o príprave mimoriadneho Valného zhromaždenia SHV, ktoré sa bude 
konať v rámci pretekov M SR DT v Novákoch v priestoroch klubu KRK Nováky. 
Predsedajúcim bude p. Petriska. 
VZ SHV bude riešiť okrem iného zmenu stavov, zastúpenie delegátov a náhradníkov na 
Konferencii SK, vznik marketingovej spoločnosti, prijatie nového klubu KCK Kľučovec. 
 
P. Bergendi informoval o návšteve klubu KCK Kľučovec. Podmienky na rozvoj klubu v uvedenej 
lokalite sú na výbornej úrovni, veľká podpora starostu obce na rozvoj kanoistického klubu. 
 
Návrh na výpomoc klubu KCK Kľučovec po prijatí jeho členstva VZ SHV: nákup a zapožičanie 4 
minikajakov a 4 pádiel. 

Hlasovanie VV SHV: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnení: 3 

 
 
5. Rôzne 
P. Bergendi informoval VV SHV o: 

 zaslaní žiadosti o finančný príspevok na rok 2021 na Ministerstvo školstva, údaje boli 
zaslané na základe výsledkov z minulého roku 
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 projekte podpory klubov, bola zaslaná informácia na Ministerstvo školstva o stratách 
financií pre kluby a absencii podpory zo strany miest a obcí počas pandémie, následne 
bude výzva MŠ adresovaná na kluby 

 novej zmluve z Ministerstva školstva o navýšení financií pre TOP pretekárov 

 disciplinárnom konaní 2 pretekárov – neuposlúchnutie štartéra na Rozlúčkových 
pretekoch  

 navýšení investícií z Ministerstva školstva  
Bude zrealizovaný nákup mikrobusu, kombajnu na riasy, kosačky, katamaranu 
a štartovacieho zariadenia. 

 Nových priestoroch sídla zväzu v Dome športu. Posun dokončenia rekonštrukcie budovy 
na marec 2021, vysoká cena nájmu a požadovaná viazanosť nájmu na 10 rokov. 

 Seminári trénerov a rozhodcov v Hotel & Resort Zerrenpach, Látky: 
- v termíne od 6.-7.11.2020 – seminár trénerov 
- v termíne od 7.-8.11.2020 – seminár rozhodcov 

 
 

 
 
 
 
 
Nasledujúci Výkonný výbor SHV sa bude konať dňa 3.11.2020. 
 
 
V Bratislave, dňa 5.10.2020 
Zapísal: Monika Czaniková       Overil: Martin Zgančík 


