
SLOVENSKÁ KANOISTIKA - ZÁSTUPCA ŠPORTOVCOV 
SPRÁVA ČINNOSTI ZA ROK 2017 PRE ÚČELY ZASADNUTIA VZ 2018 

Ako zástupca športovcov a člen VV som sa v roku 2017 oboznamoval s náročnosťou, kompetenciami a úlo-
hami spojenými s podieľaním sa na riadení sekcie DV v SKA. 

Medzi moje návrhy a činnosti prezentované na VV z titulu zástupcu športovcov patrili: 

1, úprava programu a poradia kategórií na SLP a slovenských pretekoch, aby sa nestávalo, že pretekári mali 
medzi jazdami viac ako 4h prestávku - bolo schválené na VV 

2, návrh zvýšenia úrovne SLP viacerými spôsobmi, či už formou finančných odmien, započítavania celkové-
ho poradia do nominácie na nasledujúcu sezónu, znížením počtu kôl SLP, úpravou kalendára, ocenenia cel-
kových víťazov SLP  - všetky návrhy boli prediskutované, avšak na základe pádnych dôvodov neboli schvá-
lené na VV 

3, zmena formátu SLP na formát SLP-klubov, kde by mohli súťažiť kluby medzi sebou navzájom nie len me-
dzi kategóriami, ale aj medzi vekovými kategóriami, ktorých výsledky by sa násobili daným koeficientom. 
Prvé tri kluby by si mohli prilepšiť finančnými odmenami - návrh bol prediskutovaný, avšak na základe pád-
nych dôvodov nebol schválený na VV 

4, viackrát som apeloval na možnosť odmeniť prostredníctvom zväzu úspešných športovcov za dosiahnuté 
výsledky - odmeny nie je možné vyplácať zo štátnych prostriedkov určených zväzu a marketingovými pe-
niazmi z ktorých by to bolo možné vyplácať, zväz počas roka nedisponoval 

5, na NP pretekoch v Čunove som zvolal stretnutie športovcov so zámerom prediskutovať požiadavky a ná-
vrhy - malý záujem zo strany športovcov 

6, počas majstrovstiev sveta Pau 2017 som sa stal zástupcom športovcov pre ICF spolu s Jessikou Foxovou 
a zároveň aj členom slalomovej komisie ICF. Začiatkom januára sme spravili internetovú anketu s viacerými 
otázkami, aby sme získali jasnejší obraz o názoroch športovcov. V januári 2018 som sa zúčastnil na zasad-
nutí slalomovej komisie v Londýne, kde som sa oboznámil s fungovaním slalomovej komisie ICF a prednie-
sol som niekoľko návrhov, ktoré sme spolu s Jessikou pripravili. Väčšina návrhov bola prijatých, avšak pod-
liehajú schváleniu ICF boardom, ktoré sa bude konať koncom marca 2018. O zmenách na nasledujúcu se-
zónu budem samozrejme informovať našich športovcov 

7, zapájal som sa ako konzultant do tvorby nominačných kritérií pre nasledujúce sezóny 

8, vo februári som sa zúčastnil zasadania komisie zástupcov športovcov ICF v Austrálii, kde sme preberali 
viacero tém, ktoré budú prezentované na boarde koncom marca. Jednou z hlavných tém bola aj forma ko-
munikácie a posúvanie informácií smerom od komisie k športovcom. Tento problém vidím aj v našom zväze, 
pracujem na spôsobe zefektívnenia komunikácie a informovanosti. 

8, v roku 2018 mám v pláne zapojiť viacerých športovcov do tvorby návrhov a celkového diania v našom 
zväze, avšak sa stretávam väčšinou s ľahostajnosťou zo strany športovcov. 
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