
 
 

Správa o činnosti Komisie mládeže SDV SK za rok 2020 

 
 

1. Tréningové strediská mládeže (TSM)  

Útvary talentovanej mládeže  TSM naďalej pracovali pri športových kluboch ŠKP Bratislava, ŽKV 

Žilina,  KTK Liptovský Mikuláš, ŠKP Dolný Kubín a TJ Slávia UVLF Košice. Rozhodnutím VV SDVSK 

od mesiaca apríl 2020 boli schválené dve nové pracovné miesta pre trénerov TSM v KTK 

Liptovský Mikuláš a ŠKP Bratislava. V KTKLM po odchode vymenil Stanku Smieškovú, tréner TSM 

Miroslav Matejka. Novými trénermi TSM sa stali Kristína Nevařilová (ŠKPBA), Jozef Jasič 

(KTKLM). Stanislava Smiešková ukončila pracovnú činnosť v 07/2020. Informácie a koordináciu 

činností pre útvary TSM sú komunikované priamo s profesionálnymi trénermi TSM 

a predsedami klubov.  

 
2. Rozpočet na talentovanú mládež  TSM v roku 2020 

V roku 2020 boli tréneri TSM odmeňovaní  z rozpočtu SDV SK z rozpočtovej kapitoly talentovaná 

mládež. Financovanie športovej prípravy mládeže TSM prebiehalo z rozpočtu klubov SDV SK.  

Z rozpočtu SDVSK boli v plnej výške financované dva prípravné športové kempy K1 a C1 pre 

mládež. Valné zhromaždenie SDVSK prijalo návrh o zakúpení 22 lodí K1 pre ÚTM TSM a SVŠ.  

14 lodí K1 určené pre športovcov SVŠ  a 8 lodí K1 pre rozvoj mládeže bolo odovzdané 

predsedom klubov dňa 31.3.2021 

 

3. Smernica o činnosti TSM na roky 2020 – 2021 

Na základe rozhodnutia VV v novembri 2019 (Číslo zápisnice: SDV SK 11/2019), je schválená  

smernica pre sezónu 2020-2021 s hlavným cieľom aktivizovať činnosť trénerov a klubov pre 

prácu v kategórii C1 žiaci a C1 žiačky.  

4. Program rozvoja kategórie C1 

Na základe rozhodnutia,  VV SDV SK (Číslo zápisnice: SDV SK 1/2020) schválil požiadavku  

komisie mládeže  o zakúpení 14 lodí C1 od výrobcu lodí Vajda.  Objednávky  a individuálne 

špecifikácie jednotlivých modelov  boli komunikované  a dohodnuté priamo s trénermi TSM 

a predsedami klubov. V mesiaci máj 2020 boli lode C1 odovzdané klubom. 

5. Športové prípravné kempy pre mládež C1 a K1 v Liptovskom Mikuláši 

Prípravný kemp C1 s Alexandrom Slafkovským v termíne 28.7 – 2.8.2020 

Prípravný kemp K1 s Jakubom Grigarom v termíne 16.-20.8.2020 

Koncept krátkodobých prípravných kempov pre mládež hodnotíme vysoko pozitívne. 

Programom a obsahom kvalitne pripravené sústredenia v každom aspekte športovej prípravy.  

Výber mládežníckych športovcov do U16 v spolupráci s trénermi mládeže, profesionálnymi 

športovcami Sašom a Jakubom, trénermi RDS splnil všetky ciele a hlavne poukázal na slabé 

stránky, na ktorých naši mládežnícky športovci musia naďalej pracovať.  

 

 



 
 

6. Slovenský pohár žiakov a Majstrovstvá Slovenska žiakov 2020  

Slovenské poháre žiakov  sa organizovali v miestach Dolný Kubín, Žilina, Liptovský Mikuláš.  SLP 

žiakov v Košiciach  a Zvolene bol zrušený. Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov sa 

organizovali v Dolnom Kubíne a Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v L. Mikuláši. Ďakujeme 

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

 
 
 
Za Komisiu mládeže SDVSK,  Peter Murcko  
V Košiciach, 8.4.2021 

 


