Zápisnica č. 06/2018
z Výkonného výboru Slovenskej kanoistiky – sekcie hladkých vôd
konaného dňa 16.7.2018 v Bratislave

Prítomní:
Ospravedlnený:
Prizvaní:

Robert Petriska, Martin Zgančík, Marian Tesárik, Andrej Wiebauer
Ladislav Belovič,
Ľubomír Nebeský
Boris Bergendi, Filip Petrla, Marián Ostrčil

Predseda SK – sekcie hladkých vôd Robert Petriska privítal členov výkonného výboru (VV) otvoril
zasadnutie s nižšie uvedeným programom.

Program:
1. kontrola úloh
2. správy komisií
3. nominácia MSJ/23, Plovdiv
4. správa o priebežnom čerpaní rozpočtu
5. rôzne

1.

Kontrola úloh
Webové stránky – v priebehu dňa prebehne zverejnenie nových stránok ww.canoe.sk,
ktoré budú spoločnú pre sekciu hladkých vôd a divokých vôd.

2.

Správy komisií
Vzdelávacia komisia
V Novákoch prebehlo testovanie trénerov I, II a III triedy - špeciálna časť, ktoré účastníci
absolvovali úspešne. Účastníci musia odovzdať aj záverečné práce.
Komisia vypracuje plán vzdelávania na budúce obdobie.
Komisia rozvoja
Komisia zasadala v Novákoch. Uzniesla sa na podpore jediného existujúceho nového
klubu Weber kayak za podmienky účasti minimálne 5tich pretekárov na vybraných
pretekoch vo vekových kategóriách 9-18 rokov. Tiež sa uzniesla o aktívnej podpore
vzniku klubov v lokalitách, kde kanoistické kluby existovali.

3.

Nominácia MSJ/U23 Plovdiv
Marián Tesárik predložil nomináciu na MS juniorov. Zdôvodnil nomináciu jednotlivých
posádok.
Hlasovanie výkonného výboru:
Za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. VV návrh schválil.

1

Filip Petrla predložil nomináciu na MS do 23r. Zdôvodnil nomináciu jednotlivých posádok.
Hlasovanie výkonného výboru:
Za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1. VV návrh schválil.
Doprava lodí a trénerov bude zabezpečená mikrobusom, pretekárov, predsedu RTJ
a predsedu sekcie lietadlom.
4.

Správa o priebežnom čerpaní rozpočtu
p. Bergendi predložil správu o čerpaní rozpočtu. Poukázal na prekročenie
reprezentačných akcií seniorov aj juniorov oproti rozpočtu. Ostatné položky sa čerpajú
podľa plánu.

5.

Rôzne
Boris Bergendi informoval o ponuke Ľubomíra Hagaru ml. naplniť zväzový projekt na
podporu kanoistov. Navrhol pripraviť za osobnej účasti šnúru viacdňových kempov pre
kanoistov a kanoistky v rôznych lokalitách Slovenska, ktoré by boli doplnené v prípade
záujmu športovcov o tréningy v Trenčíne. Projekt s harmonogramom pripraví do
nasledujúceho zasadnutia VV,
Boris Bergendi informoval o prijatých faktúrach od KKK Komárno v ktorých klub žiada
úhradu za prenájom klubového vozidla na účely akcií Slovenskej kanoistiky. VV sa uznieslo,
že faktúry budú na klub vrátené, nakoľko nebola na ne vystavená objednávka, nie sú kryté
rozpočtom zväzu, ani nie sú v súlade s princípmi spolupráce medzi klubmi a zväzom.
Marián Ostrčil sa zúčastnil zasadnutia VV na základe pozvania športovým riaditeľom, aby
podal správu o projekte kanoe ženy. P. Ostrčil popísal prípravu a účasť dievčat na
projektových akciách od začiatku roku, priblížil súčasnú situáciu, pozitíva a vyskytujúce sa
problémy. VV dal p. Ostrčilovi za úlohu vytvoriť RT projektu, ktorého účastníkmi bude aj
predseda sekcie Robert Petriska a športový riaditeľ Filip Petrla a tréneri kanoistiek. P.
Ostrčil dostal za úlohu pripraviť jesenné testovanie členiek projektu a HŠP jeseň 2018 –
sezóna 2019.
Martin Zgančík sa dotazoval na pravidlá a možnosti umiestnenia loga partnera pretekára
na reprezentačné oblečenie. Boris Bergendi mu poskytne smernicu pre reklamné účely.

Nasledujúci výkonný výbor sa bude konať dňa 10.9.2018.
VV sa uzniesol, že športový riaditeľ pošle po zasadnutí RT seniorov členom VV návrh nominácie
na MS seniorov mailom. Následne prebehne schvaľovanie nominácie formou mailu. Pokiaľ
bude čo i len jediný člen VV proti návrhu nominácie, predseda sekcie zvolá mimoriadne
zasadnutie VV.

V Bratislave, dňa 17.7.2018
Zapísal: Boris Bergendi

Overil: Andrej Wiebauer
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