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Činnosť komisie klubov a vzdelávania VV Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky pre
rok 2017-2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prenáša požiadavky a námety klubov na jednanie VV a tu ich zastupuje.
Zbiera pripomienky a podnety klubov k činnosti SZKDV, jeho orgánov a informuje VV-SZKDV.
Prostredníctvom svojich členov zabezpečuje prenos informácií do jednotlivých klubov o činnosti a novinkách SZKDV.
Analyzuje potreby a požiadavky klubov, predkladá návrhy a napomáha pri riešení otázok orientovaných na vnútornú a
vonkajšiu činnosť klubov.
Predkladá koncepciu rozvoja klubov a možnosti rozširovania klubov v „nevodáckych“ regiónoch – nové kluby.
Predkladá návrhy na rozširovanie členskej základne + využitia masových podujatí na rozširovanie členskej základne.
Smeruje kluby k propagácii a prezentácii vodného slalomu a zjazdu, k zviditeľneniu klubu a regiónu v duchu
pôsobnosti SZKDV.
Úzko spolupracuje s komisiou mládeže.
Monitoruje činnosti športovej prípravy mládeže, (metodickú, pedagogickú a tréningovú prácu v kluboch)
Podieľa sa na príprave smerníc sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky a iných dokumentov tlmočením stanovísk
doporučených klubmi.

Zloženie komisie klubov a vzdelávania VV Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky pre
rok 2017-2020
Predseda komisie:

Richard Grigar

Členovia podľa regiónov:
Bratislava :
Žilina:
Zvolen :
Liptovský Mikuláš :
Dolný Kubín :
Košice – Pieniny :

Ľuboš Pašek
Oldřich Kovář st.
Imrich Vida
Grigar Richard
Stanovský Martin
Peter Murcko

Koncepcia komisie klubov a vzdelávania VV Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky pre
rok 2017-2020
1.

2.

3.

Podpora fungujúcich klubov v regiónoch a investície v regiónoch zamerané na zlepšovanie tréningových podmienok:
1.1. Transparentný spôsob rozdeľovania financií klubom
1.2. Podpora rekonštrukcie existujúcich slalomových tratí, participácia na projektoch vytvárania nových slalomových tratí
1.3. Podpora pre budovanie a rekonštrukcie zariadení pre športovú prípravu (zázemie, posilňovne, šatne, ihriská, sociálne
zariadenia)
1.4. Materiálna podpora klubov pre zabezpečenie lodí, pádiel, oblečenia a ostatného pomocného materiálu hlavne pre
začiatočnícke a mládežnícke kategórie ( na základe inventúry zväzového majetku a majetku jednotlivých klubov)
1.5. Finančná a materiálová pomoc pri organizácii letných vodáckych kempov a prázdninových denných vodáckych
táborov
Informatika: dopracovať internetovú stránku SDV Slovenskej kanoistiky so zvýraznením odkazom na kluby v jednotlivých
regiónoch. (spracovať stránku o každom jednotlivom klube (história, súčasnosť, fotogaléria, partneri, podporovatelia,
kontakty - možnosti prihlásenia nových mládežníkov do našej základne)
Rozšírenie členskej základne:
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- výber talentovaných detí do prípraviek,
- ponúknuť členstvá v kluboch partnerom a podporovateľom ako vďaku za podporu a súčasne to prezentovať ako
členstvo v klube vodného slalomu, ktorý je najúspešnejší olympijský šport na Slovensku (vypracovať „farebné“
prihlášky)
4. Propagácia: tlačoviny na podporu a zviditeľnenie klubov, projektov SDV Slovenskej kanoistiky
- informačné materiály pre školy v daných regiónoch
- aktívna propagácia pretekov v danom regióne cez regionálne médiá, informačné tabule, informačné centrá mesta,
propagácia v základných školách a Centrách voľného času so zámerom rozširovania členskej základne, propagácia v
regionálnych firmách z účelom a zviditeľnenia vodného slalomu
5. Vybudovať koncepciu spolupráce a podpory klubov s mestami v sídlach klubov, ako aj so samosprávnymi krajmi a tým
zabezpečiť lepšiu finančnú situáciu klubov.
6. Spolupráca klubov a SDV Slovenskej kanoistiky so školami „ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ STREDISKÁ“ (zlúčené športové triedy
s iným športom)
7. Dohľad nad efektívnym využívaním finančných prostriedkov poskytnutých klubu z SDV Slovenskej kanoistiky.
8. Vytvárať naďalej „spoločné projekty“ pre kluby (Hľadáme Olympijských víťazov)
9. Úzka spolupráca s komisiou mládeže pri napĺňaní bodov 1.4., 1.5.,3.,6.
10. Podieľať sa na zlepšovaní vzťahov medzi klubmi
11. FAN KLUB
- podpora fan klubu SDV Slovenskej kanoistiky založeného pri KTK Liptovský Mikuláš
- podpora založenia aj v inom regióne – vzájomná spolupráca. – (člen fan klubu je členom klubu pri SDV Slovenskej
kanoistiky)
- fan klub podporuje športové záujmy, vytvára spoločensky priaznivú atmosféru, propaguje činnosť športu
- účasť fan klubu na vrcholných podujatiach aj mimo

Koncepcia vzdelávania pre rok 2017-2020
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Koordinovať, zintenzívniť a skvalitniť vzdelanostnú úroveň trénerov a športovcov formou kvalitných vzdelávacích
foriem cez školenia, semináre a kurzy v oblasti v oblasti fyziológie, anatómie, psychológie, pedagogiky, prípravy
tréningového procesu a pod, zabezpečovať prenos progresívnych trénersko-metodických trendov doma aj
v zahraničí.
Nadviazať kontakty so vzdelávacími inštitúciami za účelom vytvorenia prístupu k plánom školení a odborných
prednášok, ako aj využitie kontaktov na odborných lektorov, za účelom organizácie vlastných školení.
Pripraviť harmonogram školení na základe aktívneho sledovania a vyhľadávania ponuky odborných školení na trhu
vzdelávania.
Komunikovať s Antidopingovou agentúrou za účelom organizácie pravidelných školení vo forme „sprievodcu“
v množstve pravidiel, informácii a noviniek v oblasti antidopingu pre športovcov, trénerov, fyzioterapeutov
a ostatných ľudí , pohybujúcich sa v prostredí nášho športu.
Na základe aktuálneho záujmu spracovať v dostatočnom predstihu rozpočet na jednotlivé vzdelávacie akcie
a predložiť VV na prerokovanie možnosti financovania.
Vytvoriť na webovej stránke sekciu vzdelávania s komplexnou ponukou vzdelávacích aktivít na aktuálny rok.
Aktívne vyhľadávať metodické materiály, odborné články, odbornú literatúru, bakalárske, diplomové a dizertačné
práce, vedecko-výskumné práce a zabezpečiť prístup členov hnutia k týmto materiálom.
V rámci vzdelávania mládežníckych trénerov a športovcov priamo v kluboch využiť znalosti a skúsenosti našich
profesionálnych dlhoročných reprezentačných trénerov, ako aj vrcholových športovcov a umožniť im odovzdať svoje
poznatky členom hnutia formou krátkych seminárov, ktoré môžu zároveň slúžiť na zatraktívnenie účasti napr. na
pretekoch Slovenského pohára, či Majstrovstiev Slovenska.

Predkladateľ: Richard Grigar, predseda komisie klubov a vzdelávania SDV Slovenskej kanoistiky dňa 10.01. 2017

