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SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE PRE NE OH DISCIPLÍNY ZA ROK 2017
Komisia pracovala v zložení :
Predseda komisie:
Peter Slašťan st.
Členovia komisie :
Jaroslav Slúčik / zjazd a šprint /
Peter Csonka / Freestyle /
Peter Šoška / zjazd a šprint / prizvaný na podnet VV
Komisia sa zamerala na účasť na najdôležitejších súťažiach v roku 2017 a to ME SR v zjazde
a šprinte –Skopje Macedónia , MS JR a U23 v zjazde a šprinte Murrau –Rakúsko a MS SR v šprinte
PAU – Francúzsko , ako aj MS-kayak Freestyle- San Juan – Argentína . Na ME a MS J a U23 boli
nominované len lode podľa platnej a ukončenej nominácie , ktorá bola schválená na VV .
Komisia vychádzala zo schváleného rozpočtu pre ne OH disciplíny pre rok 2017 a to vo
výške 20 000 eur na všetky športové podujatia .Pre zjazd a šprint bola vyčlenená finančná čiastka
15 000 eur a pre kayak cross a freestyle 5 000 eur.
Vzhľadom na rozpočet mohla zjazdová reprezentácia seniorov a juniorov absolvovať len
majstrovské súťaže a to len MS a ME a už vôbec nie Svetové poháre a čo je na škodu ani
predmajstrovský pretek na rieke Mota vo Švajčiarsku , kde sa budú konať MS v zjazde a šprinte
v roku 2018.
K vystúpeniu našich športovcov na ME v Skopje :
reprezentovalo nás 5 športovcov
v kategóriách K1W, C2W,a C1M .
Na ME sa dosiahli nasledujúce výsledky : klasický zjazd
K1W -12.m Kortišová
C1M -15.m Medveď , 18m. Zuzik a v 3xC1M 6.m
C2W -4.m Kortišová –Kopúnová
-Zjazdový šprint do finále postúpili :
C1M – 5.m Beňuš a v 3xC1M 6.m
C2W -4.m Kortišová – Kopúnová
Akcia bola v pláne RD a bol dodržaný rozpočet na akciu . Negatívom tejto akcie bolo
nevhodné reprezentačné oblečenie a zlý technický stav zväzového mikrobusu.
Druhou akciou boli MS JR a U23 v zjazde a šprinte v Rakúskom Murrau .
Na takej súťaži ako sú MS sme mali problém obsadiť všetky kategórie a štartovali tu len 3 lode
v kategórii K1W , C2W a C1M .
Klasický zjazd:
Dosiahnuté výsledky K1 W 21m. Kortišová
C1M 18m Zuzik
C2 W 4m Kortišová-Kopúnová
Zjazdový šprint : do finále postúpili v C2W Kortišová –Kopúnová 4 miesto
v C1W Kopúnová 7 miesto
Na MS sme už mali nové reprezentačné oblečenie a akcia bola v pláne RD J a bola v súlade
s rozpočtom.
Tretia akcia boli MS kajak Freestyle San Juan Argentína , kde sa nominovali dve lode .
Túto akciu si riešil P.CSONKA sám v spolupráci s našim zvazom a usporiadateľom MS a našou
agentúrou Magic travel. Akcia bola v pláne RD a schválený rozpočet sa prekročil cca o 100 eur.
Umiestnenie na MS Csonka Peter 10 miesto a Csonková Nina 11 miesto.
Bohužiaľ skončili za postupovými miestami do finále
Štvrtá akcia MS v šprinte vo Francúzskom Pau :

Tejto akcii predchádzala na žiadosť člena VV nová donominácia na obsadenie niektorých miest
v kategóriách K1M , C1M ako aj K1W . Celá donominácia skončila nakoniec ako nová nominácia ,
ktorá nebrala v úvahu hlavnú ukončenú a schválenú nomináciu VV pre rok 2017!! Týmto sa vniesol
chaos a nekompetenčnosť komisie pre ne OH disciplíny. Je smutné , že akcia a nová nominácia
nebola oficiálne schválená všetkými členmi VV , a ako predseda tejto komisie som k dnešnému dňu
nedostal ani správu o akcii , ako aj to, že vyúčtovanie akcie a výška čerpania finančných prostriedkov
je pre mňa neznáma aj k tomuto dátumu 26.2.2018 ! Dúfam ,že takáto situácia sa už nebude
opakovať !
K výsledkom na MS v šprinte :
C1M - 2.m/20 Beňuš
K1M – 25.m Sedláček , 27.m Málek , 39.m Kaniščák
K1W – 13.m Kortišová
C2M – 18.m Zuzik –Macúš
C2W – 3.m Kortišová –Kopúnová
C1W – 11.m Kopúnová
C1M – 24.m Zuzik , 29.m Daník , 31.m Macúš
Celkovo sa z MS priniesli dve medaile za čo chcem poďakovať hlavne športovcom , ktorí medaile
získali.
Ako nový člen nášho VV som žiadal o vypracovanie kompetenčnej smernice pre komisiu ne
OH disciplín, aby bola jasná náplň práce ,úlohy a povinnosti komisie , hlavne zodpovednosť , ale aj
právomoci členov v rozhodovaní tejto komisie, aby nedochádzalo k priamym zásahom a svojvoľnému
riadeniu RD a RD J bez výberového konania , ako tomu bolo v roku 2017 .Bohužiaľ nedočkal som sa
tejto smernice , a som si vedomý svojich chýb v práci komisie , možno aj zlyhania v tejto funkcii , ale
nepredstavoval som si prácu ako neustálu kritiku a nekompetenčnosť v akomkoľvek rozhodovaní.
Na VV bol predložený návrh akcií pre RD a RD J ako aj rozpočtet na rok 2018.Bol predložený
aj návrh nominačných kritérií pre zaradenie do RD a RD J pre rok 2018. Preto že tieto návrhy neboli
pre niektorých členov VV akceptovateľné a vzhľadom k situácii v našej komisii VV rozhodol a poveril
predsedu komisie vrcholového športu R.Orokockého o vyriešenie vzniknutých problémov
a vypracovaním novej koncepcie ako aj nových nominačných kritéríí pre rok 2018 pre zjazd a šprint.
Ďakujem....
Peter Slašťan st.

