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A) Na základe stretnutí pracovnej skupiny navrhujeme: 
 

- Vedúci komisie je na základe výsledkov hlasovania Valného zhomaždenia:  
R.Orokocký 

- Členovia komisie s hlasovacím právom sú: T.Mráz, P.Ostrovský, P.Cibák ml., 
J.Minčík, S.Gejdoš. 

- Členovia komisie prizývaní podľa potreby na jednotlivé stretnutia bez 
hlasovacieho práva ako poradný členovia: A.Slafkovský, J.Martikán, 
R.Galovič, I.Ižo, P.Murcko 

- vypísať konkurz pre miesto - Športový riaditeľ 
- vypísať konkurz pre miesto – Hlavný tréner mládeže 
- vypísať konkurz pre miesto – tréneri kategórie seniori K1M, C1M, C2M, C1ž, 

K1ž (5 ludí) 
- navrhnúť výberovú komisiu pre jednotlivé konkurzy 
 

B) Pre súťažnú komisiu navrhujeme: 
- súhlasíme s dátumami 1-6. SLP v Slalome 
- 7 – 8. SLP doporučujeme prehodnotiť 
- doporučujeme neorganizovať Bratislava open pred pretekmi MSJ (robíme tým 

službu konkurencii) 
- M-SR dospelých zorganizovať  6.-8.oktober v Čunove  
- MTS budú dvojdňové preteky 13. – 14.máj 
- skrátiť trate pretekov v Čunove aj v L.Mikuláši tak aby víťaz K1M mal čas cca 

90 sekúnd. 
- zmeniť postup do finále na NP a SLP v kategórii C2M na 3 lode. 
- videoservis na NP rozšíriť tak aby sa k videomateriálu dostali aj oddieli. 
- Na NP odizolovať HR od trénerov. Komunikáciu s trénermi postúpiť na 

kontaktnú osobu bez kompetencií. 
- HR na všetky NP doporučujeme J.Piaček 
- Losovanie stavitelov na NP ihned po poslednom slovenskom treningu pred 

pretekmi z pritomnych trenerov (podla NK 2017) 
- Možnosť podľa potreby meniť štartové časy resp. všeobecne prehodnotiť štart 



o 10.00 hod a posunúť ho na 9.30 hod. To isté aj poobede. 
- Doporučujeme na NP predjazdu vždy deň pred pretekmi tzn. v Piatok resp. 

Sobotu 
 
C) V rámci komisie mládeže doriešiť situáciu okolo TSM a CTM. Následne vypísať 
konkurz na zmluvných trénerov a navrhnúť výberovú komisiu. 
 
D) Či budú a aké budú odmeny pre pretekárov za plnenie sponzorských zmlúv zväzu 
za rok 2016. 
 
E) Body z hladiska stratégie fungovania, ktoré niesú zachytené v nominačných 
kritériách. 
- C2mix nebudeme robiť nominačné a na pretekoch môžu štartovať iba pretekári už 
prihlasení v ostatných kategóriách. 
- Kayak cross nebudeme robiť nominačné a na pretekoch môžu štartovať iba 
pretekári už prihlasení v ostatných kategóriách. 
- Na všetky SP sa pokúsime cestovať so 4 loďami C1ž, tak aby mohli trénovať na 
rôznych tratiach. Neštartujúca loď bude jazdiť predjazdu a forerunners. 
- Navrhujeme aby za náš zväz bol do medzinárodnej komisie staviteľov tratí 
prihlásený J.Martikán. 


