Správa o činnosti Komisie mládeže SDV SK za rok 2019
Prácu a činnosť KM za rok 2019 sme rozdelili do niekoľkých bodov:
1. Tréningové strediská mládeže (TSM)
V roku 2019 útvary talentovanej mládeže TSM pracovali pri športových kluboch ŠKP Bratislava,
ŽKV Žilina, KTK Liptovský Mikuláš, ŠKP Dolný Kubín a TJ Slávia UVLF Košice. Základné informácie
o činnostiach pre útvary TSM sú komunikované na web stránke SDV SK a formou informačných
emailov pre profesionálnych trénerov TSM. Zaradenie vybraných mládežníckych športovcov do
TSM prebehlo na základe Smernice o činnosti TSM pre rok 2019.
2. Smernica o činnosti TSM na roky 2020 – 2021
Na základe rozhodnutia VV v novembri 2019 (Číslo zápisnice: SDV SK 11/2019), bola schválená
nová smernica pre sezónu 2020-2021 s hlavným cieľom aktivizovať činnosť trénerov a klubov
pre prácu v kategórii C1 žiaci a C1 žiačky. Kvantitatívne parametre hodnotenia žiackych
kanoistických kategórií sú v počte štartov na divokej vode najnižšie v histórii.
3. Program rozvoja kategórie C1
Na základe rozhodnutia, VV SDV SK schválil požiadavku komisie mládeže o zakúpení 14 lodí C1
od výrobcu lodí Vajda. Objednávky a individuálne špecifikácie jednotlivých modelov boli
komunikované a dohodnuté priamo s trénermi TSM. V mesiaci máj 2020 bude výroba lodí
ukončená a pripravené na expedovanie do klubov.
4. Dotácia na talentovanú mládež TSM v roku 2019
Predložili sme návrh na financovanie a zoznam športovcov na jednotlivé TSM a bol Výkonným
výborom SDV SK schválený. V roku 2019 boli profesionálni tréneri TSM odmeňovaní z rozpočtu
SDV SK z rozpočtovej kapitoly talentovaná mládež. Financovanie športovej prípravy mládeže
TSM prebiehalo z rozpočtu klubov SDV SK. Dlhoročný problém s prípravou pracovných zmlúv
pre trénerov a vyplácaním odmien, bol komunikovaní a prebieha v predpísaných termínoch.
5. Slovenský pohár žiakov a Majstrovstvá Slovenska žiakov 2019
Slovenské poháre žiakov vychádzajú z dlhoročnej tradície organizovania pretekov v regiónoch, v
poradí Zvolen, Košice, Dolný Kubín, Žilina, Liptovský Mikuláš. SLP žiakov v Košiciach bol zrušený
z dôvodu následkov povodne v mesiaci apríl na rieke Hornád. Majstrovstvá Slovenska žiakov
v Žiline mali vysokú úroveň a organizácia pretekov každoročne stúpa. Ďakujeme každému, kto
organizuje SLP žiakov v kanoistike na divokej vode.

Za Komisiu mládeže, Peter Murcko
v Liptovskom Mikuláši, 8.5.2020

