
Správa o činnosti komisie klubov a vzdelávania za rok 2020. 

Predkladá predseda komisie Richard Grigar 

 

1.  Začiatkom roku 2020 Komisia klubov v spojení s komisiou mládeže pokračovala v zmysle 

požiadavky MVZ do nasledujúceho zasadnutia VV v tvorbe návrh koncepčného riešenia podpory klubov 

cez jestvujúce útvary talentovanej mládeže (TSM, SVŠ-M) pre rok 2021 na základe kvalitatívnych 

parametrov, ktorý by doplňoval a lepšie vyvažoval podporu klubov, realizovanú cez kvantitatívne 

parametre v projekte Hľadáme olympijských víťazov financovanú cez 15% balík financií priamo z 

rozpočtu sekcie. 

2.  Rozšírením vírusu COVID na Slovensku sa výrazne ovplyvnil aj život v našej komunite. V prvých 

mesiacoch sa zastavil tréningový proces ako aj organizácia pretekov. Komisia klubov v spolupráci s 

jednotlivými klubmi následne pri uvoľňovaní opatrení spracovali nastavenie tréningového plánu  v 

jednotlivých regiónoch v závislosti na dodržiavaní opatrení Ústredného krízového štábu SR, ktorými sa 

riadil tento tréningový proces. 

3.  Na základe úlohy VV SK SDV komisia spracovala projekt nákupu na obstaranie bránkového 

systému, ktorý bude následne poskytnutý jednotlivým klubom. Projekt je rozdelený na dve časti - 

nákup homologizovaných tyčiek od registrovaného dodávateľa z Francúzska a nákup tréningových 

tyčiek s totožnými parametrami od slovenského výrobcu. 

4.  Spolu s predsedom Komisie vrcholového športu R. Orokockým sme pripravili koncepciu pre 

efektívny kontroling zo zákona povinných lekárskych prehliadok športovcov a evidenciu aktívnych 

členov hnutia. 

5.  jednou z rozpracovaných úloh výkonného výboru bolo aj vzdelávanie trénerov v rámci SDV SK 

v spolupráci Milanom Kubáňom, ktorý následne pre výkonný výbor odprezentoval koncept rozvoja 

vzdelávania a návrh budúcej spolupráce so SDV SK. Komisia klubov spolu s komisiou vrcholového 

športu spracovala návrh koncepčného riešenia vzdelávania trénerov, ako aj športovcov s využitím 

všetkých dostupných personálnych a technických možností. 

6.  Pre rozšírenie pandémie na Slovensku sa nám z bezpečnostného hľadiska bohužiaľ nepodarilo 

zorganizovať pravidelné jesenné školenie trénerov. Mali sme síce pripravené prednášky, ktoré 

obsahovo nadväzovali na témy, odprezentované v roku 2019, no opatrenia krízového štáb nám 

zabránili zrealizovať toto školenie. 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 16.3.2021. 


