Zápisnica č. 10/2018
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd
konaného dňa 15.10.2018 v Bratislave

Prítomní:
Ospravedlnení:
Prizvaní:

Robert Petriska, Ladislav Belovič, Ľubomír Nebeský, Marian Tesárik, Andrej
Wiebauer
Martin Zgančík
Boris Bergendi, Miroslav Haviar, Vladimír Mrva

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

Program:
1. kontrola úloh
2. správy komisií
3. hodnotenie SON
4. správa o priebežnom čerpaní rozpočtu
5. rôzne

P. Haviar bol na rokovanie VV SHV prizvaný ohľadom nedodania výsledkov pretekov Pohár Slávie,
ako bolo uvedené v predošlej zápisnici.
P. Haviar skonštatoval, že výsledky dodal v termíne. P. Bergendi informoval, že výsledky síce boli
dodané v termíne no s chybami v požadovanom formáte, takže boli nepoužiteľné a museli prejsť
opravou.
P. Mrva bol na rokovanie VV SHV prizvaný ohľadom zhodnotenia sezóny Slovenského
mládežníckeho tímu. Tím má momentálne 34 členov, ktorí absolvujú 3x za rok zraz a testovanie.
Počas roka, vo februári absolvujú sústredenie na Štrbskom Plese – bežky, zraz v Komárne, 2
preteky v Českej republike (Český pohár a Veľká cena Sparty) a 1 preteky v Maďarsku v Budapešti.
Informoval, že vidí priepasť v počtoch mladých kanoistov, ktorých je momentálne veľmi málo.
Dôvod vidí v tom, že tréneri sa prestali venovať mladým kanoistom, deti nemajú momentálne
žiadny kanoistický vzor. Téma bude predložená na seminári trénerov.

1. Kontrola úloh
Žiadosť na loď Ivane Mládkovej – požiadavka bude zabezpečená sponzorsky v počte 2 ks. Rieši
p. Likér.
Projekty SK SHV kanoe ženy a kajak ženy, na nasledujúcom zasadnutí predložia vedúci projektov
hodnotenie.
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2. Správy komisií
Komisia rozvoja klubov – na základe zverejnených inzerátov podpore rozvoja klubov, reagovali
bývalí kajakári zo Šale, kde pracujú na obnovení klubu. Majú založené občianske združenie,
Rozpracované je aj zázemie lodenice. Finančnú pomoc novému klubu bude riešiť rozvojová
komisia.
Vzdelávacia komisia – p. Wiebauer informoval VV o poslednom kole testov I a II triedy trénerov.
Všetci účastníci uspeli. Bude vypracovaná smernica na vzdelávanie trénerov, nahlasovanie na
školenia, lehoty na odovzdanie prác a ostatné kritériá na školenie trénerov.

3. Hodnotenie SON
Marián Tesárik hodnotil úspešné vystúpenie slovenskej reprezentácie na Olympijských nádejach
v Poznani v termíne od 14.-16.9.2018. Predložil správu (príloha 1).
Na pretekoch za zúčastnilo 1500 pretekárov z 36 krajín, slovenská výprava skončila celkovo na 6.
mieste (2 strieborné a 8 bronzových medailí). Priebeh bez problémov, ubytovanie štandardné,
strava na dráhe.

4. Správa o priebežnom plnení rozpočtu
P. Bergendi predložil VV SHV správu o priebežnom čerpaní rozpočtu
Niektoré položky (akcie RDS a RDJ) boli prečerpané, no čerpanie rozpočtu je bez neplánovaných
výdajov.

5. Rôzne
P. Bergendi informoval VV SHV o priebehu výberového konania na protrénerov. Pôvodným
protrénerom (A. Ambrus/KOM, M. Klieštenec/PIE, L. Mištinová/NOV, B. Moravčíková/TTS, G.
Vass/ŠAM) boli predĺžené zmluvy na 2 roky. Noví protréneri sú: p. Miroslav Haviar (UKB)
s podmienkou získania nového kandidáta na miesto protrénera do jedného roka, Filip Valo (MOR)
a Veronika Danišová (TAT), Noví protréneri majú zmluvy na 1 rok.
Hodnotenie uplynulého roka: protréneri spolupracujú, projekt je v počiatočnej fáze, budú na nich
kladené ďalšie požiadavky. Jednou z úloh bude napĺňanie tréningových denníkov elektronicky.
Úloha tvorby denníkov je rozpracovaná.
P. Petriska tiež zhodnotil prácu protrénerov a ich vzdelanie. Predostrel názor, že tréner Nových
Zámkov je vzdelaním a prístupom na úrovni, ktorú by očakával od protrénerov. S prihliadnutím
na krátky čas od vzniku klubu v NZA a veľmi skromnej situácii v ktorej sa nachádza navrhol
zaradenie klubu Sport club Slovakia v Nových zámkoch do projektu protrénerov mimo rebríčka
klubov s platnosťou od 1.11.2018.
Hlasovanie výkonného výboru:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
VV návrh schválil.
P. Bergendi predložil VV SHV rozpis dotácií na kluby na uvoľnenie financií v rámci zákona. Medzi
kluby bude rozdelených 124 242,55 €.
VV SHV berie na vedomie rozpis dotácií podľa zákonných kritérií.
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Príprava Valného zhromaždenia - zlúčenie SK SHV a SZRK. P. Bergendi navrhuje termín 18.11.2018
(nedeľa). P. Nebeský pripravuje VZ na zlúčenie s kontrolórom. Úloha trvá.
P. Tesárik predložil VV SHV návrh financovania RTJ a RTS na vybraných reprezentačných akciách
SK SHV. Financovanie bude predložené na schvaľovanie na budúcom VV SHV.
P. Bergendi informoval o liste trénerov Slávie UK, ktorý podpísalo aj niekoľko ďalších klubov
ohľadne organizácie Majstrovstiev Slovenska – krátke trate (príloha 2). Považuje zaslanie listu za
nesystémové, nakoľko termín pretekov navrhuje seminár trénerov. Pripomienky k termínu
pretekov a k organizácii budú riešené na seminári trénerov.
Ďalej informoval o požiadavke prijatia maďarského pretekára maratónca Matiasa Grügera do
Kajak & Kanoe klub Komárno s úmyslom účasti na maratónskych pretekoch.
Po zhodnotení, že uvedený pretekár nebude mať záujem trénovať na Slovensku, iba zúčastňovať
sa pretekov v rámci nominačných kritérií sa VV SHV uzniesol neschváliť jeho žiadosť.
Hlasovanie výkonného výboru:
Za: 0, proti: 4, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 (p. Nebeský musel odísť kvôli
pracovným povinnostiam)
VV návrh neschválil.

Ďalej predložil žiadosť o prestup Ákosa Gacsala z Maďarska do Kajak & Kanoe klub Komárno.
Uvedený pretekár žiada o prestup do klubu Kajak & kanoe klub Komárno, kde sa plánuje aktívne
zapojiť do tréningového procesu v skupine P. Likéra. VV SHV sa rozhodol žiadosti vyhovieť.
Hlasovanie výkonného výboru:
Za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, ospravedlnený: 1 (p. Nebeský musel odísť kvôli
pracovným povinnostiam)
VV návrh schválil.

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.

Nasledujúci výkonný výbor sa bude konať dňa 5.11.2018.

V Bratislave, dňa 15.10.2018
Zapísal: M. Czaniková

Overil: Marian Tesárik
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