
 

S Ú Ť A Ž N Á   K O M I S I A   S K – S D V 
 
 
 Hodnotenie práce komisie v roku 2017 
  
 Predseda súťažnej komisie: Ižo Igor 
 
 Členovia súťažnej komisie: Piaček Ján 
   Slašťan Peter 
   Pašek Ľubomír 
   Murcko Peter  
   Simon Alexander 
   Ježíková Lucia 
 
 Rozpočet komisie:  domáce súťaže  49 450,- € 
   technické video    7 800,- € 
   činnosť komisie    8 250,- €  
 
 Hlavné oblasti činnosti:  Príprava sezóny 2017 
   Pravidlá a Smernice 2017 
   Zabezpečenie súťaží 2017 
   Vyhodnotenie súťaží 2017 
   Kontrolná činnosť 
   Osvetová činnosť 
 
 Príprava sezóny 2017 
 Komisia súťaží začala prípravu sezóny 2017 koncom roka 2016 prípravou návrhu termínovej 
listiny 2017. V spolupráci s reprezentačnými trénermi, predsedom komisie zjazdu a generálnou 
sekretárkou pripravila termínovú listinu. Následne po zapracovaní pripomienok a návrhov pokračovala 
v príprave sezón 2017 podľa schválenej termínovej listiny. V spolupráci so zástupcami oddielov 
pripravili rozpisy jednotlivých podujatí, programy pretekov a propozície. Neoddeliteľnou súčasťou je 
návrh rozpočtu na domáce podujatia a jeho detailné rozpracovanie na jednotlivé plánované podujatia. 
 
 Pravidlá a Smernice 2017 
 Komisia súťaží zapracovala do Smerníc 2017 podnety a návrhy jednotlivých členov hnutia, 
ktoré obdržala. Jednotlivými pripomienkami sa zaoberala a po vyhodnotení ich opodstatnenosti boli 
prijaté návrhy zapracované do Smerníc 2017. 
 
 Zabezpečenie súťaží 2017 
 V roku 2017 sa uskutočnilo celkovo 23 domácich podujatí s celkovým rozpočtom 49 450,-€. 
Okrem uvedenej sumy bolo 7 800,- € vyhradených na zabezpečenie technického videa na 
Nominačných pretekoch SK SDV a 8 250,- € na činnosť komisie počas roka. Z uvedených finančných 
prostriedkov bola zabezpečovaná účasť rozhodcov na pretekoch ale aj technická podpora pre 
organizátorov. Z prostriedkov na činnosť komisie bola financovaná kontrola a celková generálna 
údržba svetelnej tabule v areáli vodných športov v Čunove (907,50 €), dokúpené komponenty pre 
novú časomieru, ktorá by mala v súčastnom stave byť použitelná na akékoľvek preteky organizované 
SK SDV. Okrem uvedenej čiastky boli z rozpočtu komisie určenej na činnosť zabezpečené aj ceny pre 
pretekárov (diplomy a medaily) pri majstrovských pretekoch vo všetkých disciplínach a vekových 
kategóriách, ako aj poháre pre SLP dospelých a SLP žiakov vo všetkých disciplínach. 
 Okrem priamej finančnej dotácie komisia zabezpečovala aj v roku 2017 prevádzku a obsluhu 
časomiery. Táto bola určená pre organizátorov SLP v slalome, ale aj menej významných pretekov a to 
hlavne SLP žiakov, MSR žiakov, SLP v zjazde a šprinte atd.  
 Organizátori, ale aj rozhodcovia odvádzali počas celej sezóny, až na drobné výnimky, veľmi 
dobrú prácu.  
 
 Vyhodnotenie súťaží 2017 
 Počas celej sezóny 2017 boli komisiou priebežne spracovávané a uverejňované priebežné 
poradia SLP vo všetkých vekových kategóriách. Na konci sezóny boli spracované a uverejnené 
konečné rebríčky SLP a na ich základe boli pridelené pretekárom výkonnostné triedy platné pre rok 
2018. Pre víťazov jednotlivých kategórií boli zakúpené a odovzdané vecné ceny (poháre) a pre SLP  



 

 
 
 
žiakov boli pripravené aj putovné poháre pre súťaž klubov. Veľkým pozitívom bolo zaradenie ocenenia 
najlepších pretekárov SLP na program Kanoistu roka. 
 Ako negatívum hodnotím v roku 2017 nezaradenie vyhlásenia víťazov SLP v slalome, zjazde 
ako aj v šprinte do programu Kanoistu roka, stalo sa tak z dôvodu naplneného programu tohto gala 
večera, nakoľko sa po prvý krát uskutočnilo v spolupráci so Sekciou rýchlostnej kanoistiky. Aj napriek 
tomu som presvedčený, že víťazi jednotlivých kategórii našej najvyššej dlhodobej súťaže na Kanoistu 
roka jednoducho patria. 
  
 Kontrolná a osvetová činnosť 
 Počas sezóny 2017 sa členovia komisie zúčastňovali na pretekoch všetkých kategórií. Počas 
nich vykonávali okrem iných aj kontrolnú a osvetovú činnosť. Pri pretekoch pred NP bola vykonaná 
kontrola preukazov pretekárov zameraná na platnosť lekárskej prehliadky, úhradu členských 
poplatkov, vyznačenie platnej VT a iných náležitostí potrebných pre splnenie podmienok pre štart na 
nominačných a majstrovských pretekoch. Zistené nedostatky u jednotlivých pretekárov boli s nimi 
prejednané. Všetci pretekári si svoju povinnosť splnili v stanovenom termíne a nebolo nutné 
pristupovať k sankciám. Počas roka boli distribuované rôzne tlačivá a materiály pre rozhodcov, ale aj 
organizátorov pretekov a ostatných členov hnutia. 
 Predseda komisie, z poverenia VV, spolu s generálnou sekretárkou našej sekcie Luciou 
Antolovou v súčasnosti spolupracuje s firmou Stengel na príprave komplexného informačného 
systému zameraného na spracovanie a evidenciu dát členov nášho hnutia. Systém sa bude využívať 
aj na organizáciu domácich podujatí, prihlasovanie na preteky a vyhodnocovanie sezóny a výsledkov 
na pretekoch. 
 
 Materiálne zabezpečenie 
 Materiál, ktorý má komisia v správe sa využíva v prevažnej väčšine pri organizácii pretekov 
SLP žiakov ale aj SLP dospelých.  
  
 
 
 
V Dolnom Kubíne 17.2.2018     Ižo Igor (komisia súťaží SK SDV) 
 
 
 
 


