
Zápis zo stretnutia realizačného tímu juniorov 

 

Piešťany, 18.10.2018,  9.00hod. 

Prítomní: Tesárik, Erban, Hagara, Ostrčil, Ambrus, Vass, Wiebauer, Petrla, Mrva 

Ospravedlnený:  

Nezúčastnil:  

Prizvaní: Zigo     

Zápis:Tesárik 

Overenie zápisu: Erban 

Privítanie – otvorenie. Tesárik privítal prítomných členov.  

 

Bod 1.  Návrh reprezentačného družstva juniorov a kadetov na rok 2019.                                                                                                                    

Tesárik predniesol návrh reprezentačného družstva juniorov a kadetov na rok 2019.                              

Informoval prítomných, že zaradený pretekári boli vybratý na základe ich výkonnosti v sezóne 2018 na 

pretekoch M-SR, MEJ, MSJ a SON. Priložená príloha. 

Hlasovanie : všetci za 

Bod 2. Návrh realizačného tímu juniorov a kadetov na rok 2019. 

Tesárik predniesol návrh realizačného tímu juniorov a kadetov , ktorý vzišiel z návrhu reprezentačného 

družstva juniorov na rok 2019. Priložená príloha. 

Hlasovanie : všetci za 

Bod 3. Hodnotenie RDJ a RDK 2018. 

Tesárik predniesol slovné hodnotenie pretekárskej sezóny RDJ a RDK 2018 .Tesárik hodnotil sezónu ako 

jednu z najlepších za posledné roky nakoľko sa nám podarilo získať medailové umiestnenia na MEJ, 

MSJ,SON a YOG. Sezónu pozitívne hodnotili aj členovia RTJ. 

Bod 4. Príprava VT Tatry . 

Tesárik informoval prítomných o plánovanom VT Tatry v termíne 3.-9.12.2018 alebo 10.-16.12.2018. 

Zloženie účastníkov VT bude na základe množstva financií, ktoré nám budú vyčlenené na túto akciu. 

Uprednostnený budú juniori a následne kadeti. 

Bod 5.Rôzne  

Príprava diagnostiky RDJ v NŠC v termíne november a december po u presnení termínov a  dohode 

s Robom Petriskom. Testy budú rozdelené do dvoch dní lekárska prehliadka v Imunovitale a diagnostika 

v NŠC. 

Počas hodnotenia sezóny sme skonštatovali, M-SR dlhé trate by sa mali presunúť na jarný termín. 

S možnosťou vytvorenia slovenského pohára v dlhých tratiach. M-SR krátke trate sa bude podrobnejšie 

rozoberať na trénerskom seminári. 

Okrajovo sme riešili problematiku kanoe muži zhodli sme sa na tom, že daný stav je u nás daný aj 

historicky nakoľko sme mnoho početné ročníky mali len výnimočne. Petrla navrhol, že možno by pomohlo 

aby najmladšie ročníky kanoistov štartovali na pretekoch len v posádke C2 s možnosťou štartu aj kajakára, 

ktorý by prípadne doplnil posádku ak by daný pretekár bol sám. Pozitívne sme hodnotili kemp Ľuba Hagaru 

ml. s tím, že do budúcna by to mohlo pokračovať pod gesciou reprezentačného družstva juniorov. 

 



Petrla informoval o výbere pro trénerov. 

Petrla predniesol informáciu, že zväz by do budúcnosti chcel profesionalizovať post reprezentačného 

trénera juniorov. 

Mrva informoval o stave Slovenského mládežníckeho tímu. A tiež o skrátení testovacieho zrazu z dôvodu 

nízkej hladiny Váhu v Komárne. Bude trvať od 19.-20.10.2018 

 

 

 

Ukončenie RTJ o 11.00 hod. Zapísal: Marián Tesárik 


