SPRÁVA O PRÁCI A ČINNOSTI KOMISIE MLÁDEŽE ZA ROK 2017

Komisia mládeže (KM) pracovala od svojho zvolenia v zložení: predseda P. Murcko a členovia
L. Pašek a Kovár Oldrich st., Vajda Matej. Na príprave materiálov sa aktívne podieľali Vojtech Potočný
a Uram Jozef. Príprava materiálov prebiehala e-mailom, telefonicky a aktuálne úlohy sme riešili na
súťažiach a sústredeniach. Prácu a činnosť KM za rok 2017 sme rozdelili do niekoľkých bodov:
1. Príprava smernice útvaru Tréningového strediska mládeže (TSM)
V prvých mesiacoch prebehli elektronicky príprava novej smernice TSM v ktorej sme sprísnili
kritéria pre zaradenie športovcov do útvaru TSM. Na základe hodnotení trénerov po sezóne sa tréneri
k náročnosti zaradenia vyjadrujú kladne. Negatívne je hodnotené kritérium pre zaradenie žiakov
mladších vyštartovať na divokej vode v LM, alebo Čuňove.
Rozhodnutím Valného zhromaždenia sekcie SKDV 2017 sa pristúpilo k zriadeniu siedmeho
útvaru TSM pri klube Univerzita Komenského Bratislava.
2. Dotácia na športovo – talentovanú mládež TSM v roku 2017
Predložili sme návrh na rozdelenie dotácie a menný zoznam zaradených športovcov TSM na
jednotlivé útvary mládeže, ktorý bol následne Výkonným výborom SKDV schválený.
3. Slovenský pohár žiakov 2017
Slovenské poháre žiakov vychádzajú z dlhoročnej tradície organizovania pretekov v poradí
Zvolen, Košice, Dolný Kubín, Žilina, Liptovský Mikuláš. MSR žiakov sa striedavo organizuje v Dolnom
Kubíne a Žiline. SLP žiakov je miesto, kde sa stretávajú najmladší od prípravky až po starších žiakov.
Z 10 SLPž sa zúčastňovalo v priemere 100 žiakov a prípravkárov. Upozorňujeme na počty žiakov,
kde nám z 5 víkendov organizovania SLPž, minimálne 3 víkendy (6 štartov) SLPž absolvovalo:
C1 žiaci C1 žiačky K1 žiaci K1 žiačky -

Celkovo v SLP žiakov: 20 ž.
Celkovo v SLP žiakov: 16 ž.
Celkovo v SLP žiakov: 87 ž.
Celkovo v SLP žiakov: 48 ž.

/
/
/
/

Min. 6 štart:
Min. 6 štart:
Min. 6 štart:
Min. 6 štart:

13 ž.
10 ž.
42 ž.
22 ž.

4. Projekt Hľadáme OH víťazov
Ďalšou snahou komisie mládeže bolo zrealizovať náborové preteky v regiónoch po celom
Slovensku. Hlavným cieľom projektu je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja
pohybových schopností v podobe pravidelnej športovej aktivity. Deti od 5 do 12 rokov sú potenciálni
mladí športovci, na ktorých chceme upriamiť svoju pozornosť. Je to veková skupina, ktorej sa
v kanoistike na divokej vode venovala doposiaľ minimálna pozornosť. Dlhodobým cieľom projektu je
poskytnúť rodičom tú možnosť, že v každom „našom“ kúte Slovenska nájdu v prípade záujmu
„kajakársku prípravku“ práve pre svojho potomka a práve vo svojom regióne. Organizovaním
nenáročných súťaží pre všetkých záujemcov v tejto kategórií im dá možnosť stretnúť sa so svojimi
rovesníkmi priamo na vode.
Počet športovcov do 23 rokov, ktorý sa zúčastnili súťaží v projekte HOV 2017 je celkovo 449.
Za komisiu mládeže:
Peter Murcko

