
Zápisnica zo schôdze komisie mládeže a vzdelávania, a komisie klubov, konanej dňa 
7.2.2010 v L. Mikuláši. 

 
1. Vedúci tréneri CTM upresnili zoznamy zaradených športovcov 
 
2. Boli navrhnutí členovia novej komisie mládeže, v komisii sú vedúci tréneri CTM a ďalší 

zástupca regiónu, alebo klubu. Keďže komisia mládeže a vzdelávania bola totožná s komisiou 
klubov, navrhuje sa i zmena zloženia tejto komisie. Nové komisie budú predložené na 
schválenie VV SZKDV 17.2.2010 

 
predseda komisie mládeže a vzdelávania: 
Zdeněk.Kůs 

Predseda komisie klubov: Peter Machaj 

KE + región východ- Peter Murcko KE + región východ- Peter Murcko 
L.M.- Stanislav Gejdoš L.M.- Stanislav Gejdoš 
ŽA- Alexander Simon ŽA- Alexander Simon 
D.K.- Martin Stanovský D.K.- Martin Stanovský 
ZV- Dušan Muhl ZV- Dušan Muhl,  
BA- Juraj Halama + ďalší zástupca bude 
navrhnutý z Bratislavských oddielov 

BA- Juraj Halama + ďalší zástupca bude 
navrhnutý z Bratislavských oddielov 

zástupca pre vzdelávanie- Vojtech Potočný  
 

3. V diskusii vystúpil prezident SZKDV I. Cibák, ktorý vysvetlil finančnú stratégiu financovania 
nášho mládežníckeho športu  

 
4. Bod po bode bola prebraná pôvodná koncepcia rozvoja mládežníckeho športu  v kanoistike na 

divokej vode, ako aj smernica o činnosti CTM, a dohodli sa návrhy úprav, ktoré budú 
predložené na schválenie VV SZKDV 17.2.2010 

 
5. Bol odsúhlasený návrh, aby sa všeobecné testy, vzhľadom k neregulérnosti rôznych 

podmienok vykonávania,  nebrali do bodovania pre rozdelenie financií na mládež, aj so 
spätnou platnosťou pre rok 2009, ale ako jedno z kritérií pre zaraďovanie športovcov do CTM 
a určenie ich výkonnostného poradia v CTM, a pravidelné sledovanie ich fyzickej zdatnosti, 
testy CTM by sa mali vykonávať 2x ročne, v prvej pol. októbra a druhej polovici februára, do 
budúcna sa treba zaoberať štandardným testovacím vybavením v rámci CTM,  

 
6. Z.Kůs, na základe svojich skúseností a terajsieho spôsobu testovania kanoistov v ČR, vybral a  

navrhol novú testovaciu batériu, zameranú na vek 15-18 rokov, komisia navrhuje tieto testy 
odskúšať a s odstupom času pripomienkovať, pre žiacke kategórie sa doporučujú klasické 
testy všeobecnej zdatnosti 

 
7. Smernice o zúčtovaní financií pre jednotlivé finančné zdroje by mali byť k dispozícii       

každému, kto robí zúčtovania akcií   
 
8. Návrh- možnost čerpania financií pre CTM aj na SLP a SLP ž  
 
9. Pravidelné zasielanie dochádzky na tréningy a odtrénovaných objemov jun. repr. SR a Future 

Tímu, zaradených  v CTM,  Z.Kůsovi, 1x za 2 mesiace /zodp. tréneri CTM/ 
 

10.  Pravidelné lekárske sledovania športovcov v CTM, /zodp. tréneri CTM/ 
 

11. Ďalšie stretnutie komisie je navrhnuté počas 1.SLP v D. Kubíne, 17.-18.4.2010 
 
 
V L. Mikuláši, 9.2.2010      Zdeno Kůs 
        Predseda KMaV 


