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Pri zostavovaní kalendára pre rok 2021 sme vychádzali z medzinárodného kalendára ICF s cieľom aby 
domáce súťaže nekolidovali s medzinárodnými súťažami. Súťažná komisia v spolupráci so Subkomisiou 
rozhodcov vypracovala nové Smernice o pretekaní a rozhodovaní pre rok 2021. Subkomisia rozhodcov 
vypracovala nomináciu rozhodcov na medzinárodné podujatia ICF, nomináciu HR a ZHR na domáce 
podujatia, delegáciu rozhodcov na vybrané domáce podujatia ako NP a M-SR a medzinárodné podujatia 
ICF. Prioritou Súťažnej komisie bolo zachovanie osvedčeného modelu SLP dospelých v slalome 
v lokalitách – Dolný Kubín, Čunovo, Liptovský Mikuláš a Žilina; SLP žiakov v lokalitách – Zvolen, Dolný 
Kubín, L. Mikuláš a Žilina. Z technických dôvodov rekonštrukčných prác v areáli trate vo Zvolene sa 
plánované preteky presunuli do Dolného Kubína. Predseda Súťažnej komisie vypracoval rozpočty pre 
jednotlivé podujatia a v spolupráci s jednotlivými organizátormi spracoval rozpisy pretekov. Rozpočet 
podujatí bol vzhľadom na požiadavku VV pri tvorbe rozpočtu nastavený na minimum. Súťažná komisia 
aktívne sledovala aktuálnu epidemiologickú situáciu a vládne opatrenia a v spolupráci s organizátormi 
domácich súťaží sme sa snažili zabezpečiť bezpečný a hladký priebeh súťaží a v rámci nastavení COVID-
19 opatrení. 
 
Počas sezóny 2021 sme pokračovali v nastavených inováciách z pohľadu zvýšenia úrovne organizácie 
domácich súťaží. Predseda Súťažnej komisie prevádzkoval informačný kanál formou WhatsApp skupiny, 
kde boli pravidelne počas celej sezóny zverejňované aktuality k domácim a medzinárodným ICF 
pretekom a taktiež kompletná agenda k domácim súťažiam – štartové listiny, výsledky, zmeny 
a informácie. Okrem toho fungoval aj pravidelný e-mailing s cieľom zlepšenej informovanosti celého 
hnutia.  
 
Členovia Súťažnej komisie a Subkomisie rozhodcov sa počas celej sezóny zúčastňovali na všetkých 
domácich súťažiach, kde zabezpečovali kontrolnú, osvetovú ale aj pomocnú činnosť. Predseda Súťažnej 
komisie aktívne počas celej sezóny komunikoval agendu súťaží s viacerými funkcionármi ICF. Súťažná 
komisia pravidelne aktualizovala svoje sekcie na webovej stránke.  
 
Pozitívne vnímam implementáciu novo zakúpených štartovacích hodín k časomiere a mobilných 
zariadení na „naťúkávanie“ trestných bodov pre rozhodcov vo verzii ako sa používa na vrcholných 
podujatiach ICF. Týmto by som sa chcel poďakovať Róbertovi Sedláčkovi a Martinovi Šlachtovi za 
ochotu a pomoc pri riešení viacerých technických záležitostí, ktoré sa vyskytli počas sezóny ako aj 
ďalších vylepšení pri elektronickej časomiere, vďaka ktorým si držíme vysoký štandard priebehu 
pretekov aj pri najmenších podujatiach.   
 

Rebríčky SLP a SLPž boli počas sezóny priebežne spracovávané a zverejňované predsedom Súťažnej 
komisie. Vyhodnotenie konečného poradia Slovenského pohára žiakov bolo počas M-SR žiakov v Žiline. 
Vyhodnotenie konečného poradia Slovenského pohára dospelých sa uskutoční na vyhlásení Kanoistu 
roka 2021.  
 
V tomto roku sme prvý krát zorganizovali preteky v novej OH disciplíne Extreme slalome v plnom 
formáte – M-SR v extreme slalome v Bratislave vo večerných hodinách pod umelým osvetlením. Vďaka 
rozhodcom a ostatným organizátorom podujatie prebehlo bezproblémovo a nastavili sme koncept 
organizácie podujatí Extreme slalomu, ktorý sa bude dať aplikovať aj na nižšej úrovne súťaží na 
Slovensku. V tejto sezóne úspešne absolvovali medzinárodné skúšky ICF ITO v zjazde a šprinte: 
Miroslav Damborský, Ján Maco, Katarína Macúšová a Michal Macúš. 
 
V mene Súťažnej komisie by som sa chcel ešte raz poďakovať všetkým rozhodcom, pretekárom, 
trénerom, rodičom a dobrovoľníkom za pomoc pri organizácii domácich súťaží a úspešné zvládnutie 
sezóny. 
 
 
MSc Martin Stanovský, ml. 
 

Predseda Súťažnej komisie 
 

V Dolnom Kubíne, 01.11.2021 


