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Príprava a priebeh sezóny 2020 
 

Prípravu sezóny 2020 – vypracovanie termínovej listiny, smerníc o pretekaní, rozpisov a rozpočtov 
pretekov zabezpečil predseda Súťažnej komisie. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu 
a opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19 sa štart sezóny 2020 viac krát posúval a s tým 
súvisela zvýšená administratíva so zabezpečením organizácie podujatí. 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. Priebeh súťažnej sezóny 
na Slovensku bol výrazne ovplyvnený epidemiologickou situáciou a neúčasťou reprezentácie na 
medzinárodných vrcholných podujatiach. 
 
Počas sezóny 2020 sme pokračovali v ďalších inováciách z pohľadu zvýšenia úrovne organizácie 
domácich súťaží. Predseda Súťažnej komisie spustil 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. Pozitívne vnímame spätnú väzbu od členov hnutia a budeme pokračovať v podobnom 
nastavení aj v ďalšej sezóne. Okrem toho fungoval aj pravidelný e-mailing s cieľom zlepšenej 
informovanosti celého hnutia.  
 
Počas celej sezóny sa členovia Súťažnej komisie a Subkomisie rozhodcov 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.  
 
Súťažná komisia dokázala konečne po dlhej dobe presadiť zvýšenie odmien pre rozhodcov 
a aplikovanie benefitov pre rozhodcov ako je hradené ubytovanie počas NP a M-SR dospelých.  
 
Predseda Súťažnej komisie zabezpečil nákup multifunkčných šatiek a pletených čiapok pre každého 
aktívneho rozhodcu, ktoré budú rozdistribuované počas sezóny 2021. V spolupráci s Róbertom 
Sedláčkom sa zabezpečil nákup nových štartovacích hodín k časomiere a mobilných zariadení na 
„naťúkávanie“ trestných bodov pre rozhodcov vo verzii ako sa používa na vrcholných podujatiach 
ICF. 
 
V Októbri sme v spolupráci so Subkomisiou rozhodcov plánovali uskutočniť 2-dňové celoplošné 
školenie rozhodcov spojené s teambuildingom v Dolnom Kubíne, na ktorom mali možnosť zúčastniť 
sa aj tréneri. Avšak z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sme boli nútení školenie zrušiť. 
Pevne verím, že v tejto sezóne sa nám to podarí v celom rozsahu uskutočniť. 
 
V spolupráci s členmi Subkomisie rozhodcov sa v priebehu Novembra a Decembra vypracoval 
kompletný preklad medzinárodných pravidiel ICF vo vodnom slalome a extreme slalome do 
slovenského jazyka, ktorý je zverejnený na stránke zväzu.  
 
 
Vyhodnotenie sezóny 2020 
 

Rebríčky SLP a SLPž boli počas sezóny priebežne spracovávané a zverejňované predsedom Súťažnej 
komisie. Dôraz sa kládol na okamžité zverejnenie kompletného rebríčka hneď v deň skončenia 
posledného kola SLP a SLPž. Po skončení sezóny bolo vydané konečné poradie SLP s pridelenými 
výkonnostnými triedami platnými pre rok 2021. Vyhodnotenie konečného poradia Slovenského 
pohára žiakov bolo počas M-SR žiakov v Dolnom Kubíne. Vyhodnotenie konečného poradia 
Slovenského pohára sa z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 neuskutočnilo a bude 
vyhodnotené na najbližšom Slovenskom pohári v roku 2021.  



 
 
Príprava sezóny 2021 
 

Prioritou Súťažnej komisie pre nadchádzajúcu sezónu 2021 je 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; a v spolupráci s Komisiou NeOH disciplín 
rozšírenie seriálu SLP v šprinte a zjazde. Ďalej by sme chceli obnoviť M-SR v kategórii Masters 
a otvoriť súťaže v Extreme slalome na základe definície a požiadaviek Komisie vrcholového športu. 
 
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. 
Predseda Súťažnej komisie vypracoval rozpočty pre jednotlivé podujatia a v spolupráci s jednotlivými 
organizátormi spracoval rozpisy pretekov. Spustenie sezóny 2021 je bohužiaľ znovu ovplyvnené 
nepriaznivou epidemiologickú situáciou a opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19 a súťaže sa 
museli presunúť na neurčito. 
 
 
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 v tak ťažkej sezóne a dobe v akej sme sa minulý rok nachádzali. Verím, že čoskoro sa všetci 
opäť uvidíme v zdraví pri vode a budeme schopní sa vrátiť pretekaniu aké sme poznali pred 
pandémiou. 
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