Zápisnica č. 1/2021
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd
konaného dňa 20.1.2021 ONLINE

Prítomní:

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

Ospravedlnený:

Ľubomír Nebeský

Prizvaní:

Boris Bergendi, Filip Petrla, Ľubomír Hagara

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

Program:

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

kontrola úloh
správy komisií, predloženie plánu práce na 2021
pandemická situácia – činnosť zväzu, reprezentácií
projekty kajak ženy, kanoe ženy, SMT pre rok 2021
plán zasadnutí VV 2021
NK juniori
rôzne

Začiatok zasadnutia: Zasadnutie začalo o 17:00 h za účasti prítomných a prizvaných ONLINE.
Koniec zasadnutia: 19:15 h

1. Kontrola úloh
Príprava štatútu reprezentanta:
P. Petrla predložil VV SHV štatút reprezentanta. (príloha 1)
VV štatút schválil.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1
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Rozpracované úlohy:
Ostatné úlohy sú rozpracované, podľa zoznamu úloh (príloha 2)

2. Správy komisií
Športovo-technická komisií
Predseda ŠTK predložil VV finálnu verziu Kalendára pretekov na sezónu 2021 po zapracovaných
pripomienkach k termínom pretekov.
Na základe požiadavky p. Mrvu boli M SR v maratóne presunuté na 25.4.2021.
Na základe pripomienky p. Petrlu III. KP sa bude konať 2.-3.9.2021.
Kalendár pretekov na sezónu 2021 bol schválený.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1

Komisia vzdelávania
P. Wiebauer informoval o pripravovanom vzdelávaní, o termínoch všeobecnej časti trénerstva
I a II triedy na FTVŠ. Podrobnosti boli zaslané klubom a zverejnené na webe Slovenskej kanoistiky.
Špeciálna časť bude zrealizovaná po termínoch všeobecnej časti v rámci Slovenskej kanoistiky.

3. Pandemická situácia – činnosť zväzu, reprezentácií
P. Bergendi informoval VV na základe opatrení úradu verejného zdravotníctva o súčasnej situácii
v realizovaní tréningových procesov v kluboch. Po každej zverejnenej aktualizácii opatrení
Ústavom VZ spracuje a zverejní rozsah opatrení, ktoré sú v platnosti pre športový proces
v kluboch. V súčasnosti sa tréningy realizujú individuálne v domácom prostredí a v extraviláne
miesta bydliska športovcov. Sekretariát pracuje v režime homeoffice.
P. Petrla informoval VV v rámci pandémie o príprave top športovcov smerom na OH a na sezónu
2021. Seniori a juniori absolvujú plánované sústredenia v zahraničí pri zachovaní najvyšších
protipandemických opatrení. Niektorí športovci absolvovali aj očkovanie proti COVID-19.
SOV hľadá možnosti ako zaočkovať všetkých top športovcov.

4. Projekty Kajak ženy, Kanoe ženy, SMT pre rok 2021
P. Petrla informoval o projekte Kajak ženy a neTOP športovci (príloha 3, 4).
V projekte Kajak ženy sú reprezentantky finančne zabezpečené v rámci stredísk a top
financií, príprava je zabezpečená trénermi stredísk.
Z aktívnych pretekárok je nepodporovaná jedine Lisa-Maria Gamsjager z Komárna. Menovaná sa
zúčastnila stretnutia s Robertom Petriskom, Borisom Bergendim a Filipom Petrlom, kde popísala
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svoj prístup po návrate z Maďarska. Výkonný výbor po diskusii zhodnotil, že ide o veľmi
talentovanú pretekárku s významnými medzinárodnými výsledkami.
VV SHV odsúhlasil z predloženého návrhu čiastočnú podporou pre Lisu-Mariu Gamsjager na 2
sústredenia vo výške 2600 €.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1, ospravedlnený: 1
Po preukázaní výkonnosti na jarných pretekoch, VV SHV prejedná ďalšiu podporu.
Pre projekt neTOP športovci (zahrnutí A. Gacsal 3000 €, G. Jakubík 3000 €, M. Rusnák – 5000 €)
bola navrhnutá finančná podpora na rok 2021 vo výške 11 000 €.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1

P. Hagara informoval VV SHV a predložil návrh projektu Kanoe ženy (príloha 5) s plánovanými
podujatiami na sezónu 2021 spolu s rozpočtom na uvedené obdobie. VV SHV projekt Kanoe ženy
schválil.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1
Projekt SMT.
P. Mrva zaslal VV SHV návrh projektu SMT na rok 2021 (príloha 6). Projekt sa prejedná na ďalšom
zasadnutí.

5. Plán zasadnutí VV 2021 (príloha 6).
P. Bergendi predložil VV SHV plán zasadnutí VV SHV na rok 2021.
VV SHV berie plán zasadnutí na vedomie.

6. NK juniori
P. Tesárik predložil VV Nominačné kritériá juniorov na vrcholné medzinárodné podujatia na rok
2021 (príloha 7). VV SHV kritériá schválil.
Hlasovanie VV SHV:
Za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1

7. Rôzne
P. Bergendi informoval o:
 zúčtovaní financií k 15.1.2021, presune sumy vo výške 72 148,- € do roku 2021.
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podpise zmluvy s Ministerstvom školstva na rok 2021 na príspevok uznanému športu.



ukončení vrcholovej reprezentačnej športovej činnosti Lucie Valovej, a tým ukončenie
finančnej podpory v rámci top športovcov Ministerstvom školstva v roku 2021.
VV SHV berie informáciu na vedomie.



konferencii ECA, ktorá bola pridelená Slovenskej kanoistike. Z marcového termínu sa
presúva na júnový termín.



žiadosti na prijatie nového klubu: Športový klub Danubian, o.z. v Štúrove

Nasledujúci Výkonný výbor SHV sa bude konať 16.3.2021.

V Bratislave, dňa 20.1.2021
Zapísal: Monika Czaniková

Overil: Ladislav Belovič
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