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Zápisnica č. 11/2018 
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd  

konaného dňa 5.11.2018 v Bratislave 
 
 
 
 

Prítomní:  Robert Petriska, Ladislav Belovič, Marian Tesárik, Martin Zgančík 
Ospravedlnení: Ľubomír Nebeský, Andrej Wiebauer 
Prizvaní:  Boris Bergendi, Milan Oršula 
  
 
 
Predseda VV SHV p. Petriska privítal členov výkonného výboru (VV) a otvoril zasadnutie 
s nasledovným programom: 
 
 
Program:  

1. kontrola úloh 
2. správy komisií 
3. návrh RT seniorov a juniorov na 2019 
4. správa o priebežnom čerpaní rozpočtu 
5. rôzne 

  
 
1. Kontrola úloh  
Projekty SK SHV kanoe ženy a kajak ženy.  
Hodnotenie Projekt kajak ženy predložil p. Petrla (príloha 1), kde ústne zhodnotil činnosť 
pretekárok, kde primárnou funkciou je vychovať seniorské reprezentantky. Projekt sa snaží využiť 
pridelené finančné prostriedky, úrovni projektu bude napomáhať aj vybudovanie Zemníka, kde 
budú lepšie podmienky na trénovanie, ubytovanie a vzdelávanie sa.  
 
p. Ostrčil – Projekt kanoe ženy, sa ospravedlnil – úloha trvá.  
Ú:. : U1/112018/VVSKSHV 
Z: Marian Ostčil 
T: nasledujúci VV SK SHV 
 
Informačný systém Baracuda 
P. Bergendi informoval VV o veľmi ťažkopádnej spolupráci s Matejom Kačicom ohľadom 
Baracudy, bude požiadaný o sprístupnenie systému aj inej oprávnenej osobe – úloha trvá. 
Ú. : U2/112018/VVSKSHV 
Z: Boris Bergendi 
T: nasledujúci VV SK SHV 
 
Príprava Valného zhromaždenia - zlúčenie SK a SZRK. P. Bergendi navrhuje termín 18.11.2018 
(nedeľa). P. Nebeský pripravuje VZ na zlúčenie s kontrolórom. Úloha trvá. 
Ú. : U3/112018/VVSKSHV 
Z: Ľubomír Nebeský 
T: nasledujúci VV SK SHV 
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Marian Tesárik predložil VV tabuľku finančného ohodnotenia za výjazdy trénerov juniorov 
a seniorov na medzinárodné podujatia.  
Robert Petriska požiadal o rozpracovanie odmien na viacero variant odmeňovania.  
Ú. : U4/112018/VVSKSHV 
Z: Marian Tesárik, Ladislav Belovič 
T: nasledujúci VV SK SHV 
 
 
2. Správy komisií 
Dotačná komisia 
Martin Zgančík informoval o zasadnutí dotačnej komisie dňa 5.11.2018. 
Komisia hodnotila výrazné zníženie dotácií oproti minulému roku. Komisia tiež diskutovala 
o skutočnosti, že dotácia na rozvoj klubov sa nevyužije v plnej výške, nakoľko kritériá pre získanie 
tejto dotácie nesplnil v tomto roku žiaden klub. Komisia navrhuje presunutie zostatku na 
doplatenie do zákonnej výšky tým klubov, ktoré získali schválenými dotáciami menej 
prostriedkov, ako by mali získať podľa zákona. 

Hlasovanie výkonného výboru: 
 Za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnení: 2 
 VV návrh schválil. 
 
3.  Návrh RT seniorov a juniorov na 2019 

Marián Tesárik predložil VV realizačný tím juniorov a reprezentačný tím juniorov a kadetov 
(príloha 2). 

Hlasovanie výkonného výboru: 
 Za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnení: 2 
 VV návrh schválil. 
 
VV sa zhodol, že budú vystavované dekréty pre reprezentantov SHV. 
Ú. : U5/112018/VVSKSHV 
Z: sekretariát 
T: nasledujúci VV SK SHV 
 
Filip Petrla predložil VV realizačný tím seniorov (príloha 3) 

Hlasovanie výkonného výboru: 
 Za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnení: 2 
 VV návrh schválil. 
 
Štatút RDS a realizačný tím bude zaslaný členom VV e-mailom a bude sa odsúhlasovať per-rollam. 
 
 
4.  Správa o priebežnom čerpaní rozpočtu 
P. Bergendi informoval VV SK SHV o chybe v započítaní prestupov za prvé dva roky započítanej 
dotácie. 
Chyba je odstránená a prestupy sú správne započítané. Správna čiastka bude uvedená v zmluve 
s klubmi a zaslaná. 
Ú. : U6/112018/VVSKSHV 
Z: sekretariát 
T: 8.11.2018 
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5. Rôzne 
Milan Oršula bol pozvaný na VV SK SHV, kde požiadal o zmeny v zmluve a v dodatku č. 1 
protrénerov. 
VV SHV po diskusii a zvážení navrhovaných zmien návrhy p. Oršulu schválilo: 

Hlasovanie výkonného výboru: 
 Za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnení: 2 
 VV návrh schválil. 
Ú. : U7/112018/VVSKSHV 
Z: sekretariát 
T: 10.11.2018 
 
 
Filip Petrla informoval VV, o ponuke Japonského zväzu, ktorý kontaktoval SK a ponúkol vhodné 
lokality tréningových centier na tréning pred OH 2020 a na aklimatizáciu reprezentantov. 
Obhliadky centier sa zúčastnil spolu s Radovanom Šimočkom v termíne od 22.-27.10.2018. Boli 
vybraté 2 vhodné strediská na ostrove Šikoku, jedno v blízkosti mesta Sakaide a druhé v meste 
Susaki. Prehliadka zahŕňala aj rozostavaný Olympijský vodácky areál. 
 
 
VV SK SHV boli predložené zoznamy zaradenia reprezentantov do NŠC a do SCP. 
VV SK SHV zobral na vedomie. 
 
Ladislav Belovič predloží zoznam na zaradenie do strediska DUKLY. 
Ú. : U8/112018/VVSKSHV 
Z: Ladislav Belovič 
T: nasledujúci VV SK SHV 
 
 
Boris Bergendi informoval o novej zamestnankyni SK SHV od 1.11.2018 Zorke Hujsovej na 
čiastočný úväzok, od 1.1.2019 bude pracovať na plný úväzok. 
 
Ďalej informoval o vybavovaní dokumentácie Zemník CRKaV. Spejeme k územnému rozhodnutiu. 
Získali sme dôležitý dokument – záväzné stanovisko od Magistrátu hl. mesta Bratislava, ako aj 
súhlasné stanoviská iných dotknutých orgánov.  Veľmi pozitívne hodnotil nasadenie pracovnej 
skupiny pod jeho vedením – Juraja Fecanina a enviromentalistku Dagmar Boršošovú.  
 
Ďalej informoval o slávnostnom obede s reprezentáciu na ukončenie sezóny. Zúčastnili sa ho 
reprezentanti a ich tréneri. 
 
 
Preplatenie kapitánskych skúšok. 
SK SHV navrhuje preplatenie kurzu vodcu malého plavidla, uskutočneného v roku 2018 do výšky 
70€ na osobu. 

Hlasovanie výkonného výboru: 
 Za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnení: 2 
 VV návrh schválil. 
 
 



4 

 

Martin Zgančík navrhol úpravy v štatúte ŠTK. Čl. 5, bod 1 – kalendár pretekov a bod 7, aby 
kompetencie prešli pod schvaľovanie VV SK SHV.  
Ďalej navrhol, aby v štatúte ŠTK bol upravený dátum na schválenie kalendára pretekov, a to do 
30.12.2018. 

Hlasovanie výkonného výboru: 
 Za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnení: 2 
 VV návrh schválil. 
 
 
 
 
Nasledujúci výkonný výbor sa bude konať dňa 3.12.2018. 
 
 
V Bratislave, dňa 5.11.2018 
Zapísal: M. Czaniková                   Overil: Ladislav Belovič 


