
 

Správa o činnosti Komisie mládeže SDV SK za rok 2018 

Komisia mládeže (KM) pracovala v zložení: predseda P. Murcko a členovia L. Pašek, Kovár Oldřich st., 

Vajda Matej. Na príprave materiálov sa aktívne podieľali Vojtech Potočný a Jozef Uram. Príprava materiálov 

prebiehala e-mailom, telefonicky a aktuálne úlohy sme riešili osobne na súťažiach a sústredeniach. Prácu 

a činnosť KM za rok 2018 sme rozdelili do niekoľkých bodov: 

 

Podľa vízie: 

1. Tréningové strediská mládeže (TSM) 

V roku 2018 útvary TSM pracovali pri športových kluboch ŠKP Bratislava, Slávia UK Bratislava, ŽKV Žilina, KTK 

Liptovský Mikuláš, ŠKP Dolný Kubín, Slávia TU Zvolen a Slávia UVLF Košice.  

Základné informácie o činnostiach pre útvary TSM sú komunikované na web stránke SDV SK a formou 

informačných emailov pre trénerov TSM.   

Zaradenie vybraných mládežníckych športovcov do TSM prebehlo na základe Smernice o činnosti TSM pre rok 

2018 a sú zverejnení na stránke sekcie DV SK. Viď. Príloha 

2. Dotácia na talentovanú mládež TSM v roku 2018 

Predložili sme návrh na financovanie a menný zoznam zaradených športovcov na jednotlivé TSM, ktorý bol 
Výkonným výborom SDV SK schválený. V roku 2018 boli profesionálni tréneri TSM financovaný z rozpočtu SDV 
SK z rozpočtovej kapitoly talentovaná mládež. Financovanie športovej prípravy mládeže TSM prebiehalo 
z rozpočtu klubov SDV SK.  Dlhoročný problém s prípravou pracovných zmlúv pre trénerov a vyplácaním mzdy 
v predpísaných  termínoch je pre mnohých z nás existenčné a urážajúce.  
 

3. Smernica TSM pre rok 2019 

Zásadnou zmenou pre rok 2019 je aktivizovať činnosť trénerov a klubov pre prácu v kategórii C1 žiaci a C1 žiačky. 

Berieme to ako výzvu!  Pristúpime s plnou vážnosťou a zodpovednosťou k splneniu kritéria, ale požadujeme 

doplniť do rozpočtu pre rok 2019 nákup  40 juniorských kompletov C1 v strednej kvalite (loď s vybavením 

a pádlo) pre účely športového tréningu žiakov v jednotlivých kluboch.  

 

4. Slovenský pohár žiakov  a MSR žiakov  2019 

Úroveň pretekov SLP žiakov sa každoročne zvyšuje. Slovenské poháre žiakov vychádzajú z dlhoročnej tradície 

organizovania pretekov v regiónoch, v poradí Zvolen, Košice, Dolný Kubín, Žilina, Liptovský Mikuláš. Chceme 

poďakovať každému, kto organizuje SLP žiakov v kanoistike na divokej vode. Majstrovstvá Slovenska žiakov 

v Dolnom Kubíne a vyhlasovanie výsledkov mali špičkovú úroveň - Obrovské pódium, stupne víťazov, 

ozvučovacia technika, osvetlenie, 100 detí, rodičia, tréneri, medaile, poháre, diplomy, vecné ceny. Ďakujeme.   

 

5. Projekt „ Hľadáme OH víťazov“ 

 

V roku 2018 sme náborovú činnosť a súťaženie v tomto projekte nekoordinovali.  

 

 

 



 

 

PLÁN NA ROK 2019: 

Prezentovať kanoistiku na divokej vode ako šport, ako zdravý šport, podporiť začiatočníkov aj súťažných 

kajakárov a kanoistov. 

- Zlepšovať informovanosť o kanoistike pre deti a mládež ako o športe pre každého 

- Zmeny v pravidlách pretekov v spolupráci s Komisiou súťaží 

- Podporiť najlepších pretekárov sústredeniami a materiálnym vybavením 

 

Sústredenia pre mládež:  

 

1.   8.-11  Júl 2019     Letný kemp na C1 s Sašom Slavkovským pre žiakov a  trénerov 

2. 15.-19  Júl 2019     Kondičné a vzdelávacie sústredenie pre športovcov a trénerov 

 

 

 

Za Komisiu mládeže,  Peter Murcko 

V Liptovskom Mikuláši, 8.5.2019 

 


