
	
	

Správa	Komisie	vrcholového	športu.	
SLOVENSKÁ	KANOISTIKA	
Sekcia	Divokej	vody	

	
	
	
Zloženie	Komisie	vrcholového	športu:	
	
Vedúci	KVŠ	–	R.	Orokocký	
	
členovia	–	L.	Giertl	
	 -	T.	Mráz	
	 -	J.	Ontko	
	 -	P.	Ostrovský	
	 -	S.	Gejdoš	
	 -	J.	Martikán	
	 -	P.	Cibák	ml.	
	
konzultácie:	
	 -	I.	Ižo	
	 -	R.	Galovič	
	 -	A.Slafkovský	
	 -	P.	Murcko	
	 -	P.	Šoška	
	
Chronologické	vypichnutie	základných	udalostí	KVŠ.	
	
február		2017	
Vrcholili	 prípravy	 na	 VZ	 a	 jednou	 z	 tém	 bola	 tvorba	 rozpočtu.	
Nakoľko	 som	 mal	 každoročne	 problémy	 zo	 zaúčtovaním	 Top	 tím	
športovcov,	žiadal	som	o	zavedenie	rozpočtu	a	takej	účtovnej	osnovy	
kde	by	sa	jednoduchým	spôsobom	mohli	pretekári	aj	tréneri	dostať	k	
svojim	dátam	a	zároveň	by	sa	ľahko	odhalilo	ak	niekto	prečerpal	svoj	



Toptím	–	čo	je	dôležité	z	hladiska	finančnej	ochrany	sekcie.	To	sa	mi	
aj	 podarilo.	 Bohužiaľ	 samotné	 uvedenie	 učtovníctva	 do	 života	
neprebehlo	 (kvôli	 zmenám,	 ktoré	 sme	 prechodom	 na	 Slovenskú	
kanoistiku	museli	podstúpiť	)	ideálne.	
	
marec	2017	
Po	 15	 rokoch	 vo	 funkcii	 Športové	 riaditeľa	 som	 sa	 rozhodol,	 že	
nebudem	 ďalej	 kandidovať	 na	 túto	 funkciu.	 	 Na	 moju	 funkciu	 bol	
vybratý	 L.Giertl.	 S	 Lukášom	 Giertlom	 sme	 sa	 zaviazali,	 že	 musíme	
spolupracovať	 tak,	 aby	 reprezentácia	 zmenu	 tesne	 pred	 sezónou	
nepocítila	a	tím	mohol	pokračovať	v	stabilnej	atmosfére	aj	naďalej.		
Rozdelili	 sme	 si	 úlohy	 kde	 L.Giertl	 bol	 zodpovedný	 za	 komplet	
logistiku	akcií,	komunikáciu	s	pretekármi,	zúčtovaniami	atď	a	ja	som	
sa	naďalej	venoval	strategickému	vývoju	vrcholového	športu,	zbieral	
informácie	atď.	
	
apríl	–	máj	2017	
Zo	 súťažnou	 komisiou	 sme	 koordinovali	 priebeh	 a	 nastavenie	
nominačných	 pretekov	 aby	 prebehli	 v	 súlade	 s	 pravidlami.	 Po	
uzavretí	nominácie	bolo	treba	na	základe	výsledkov	doladiť	logistiku	
výjazdov	reprezentácie.	V	spolupráci	s	L.Giertlom	sme	sa	snažili	o	to	
aby	 reprezentácia	 pokračovala	 v	 nastavenom	 štandarde	 a	mohla	 sa	
výlučne	venovať	športu	a	riešenia	ostatných	problémov	ponechať	na	
nás.	To	sa	nám	viacmenej	podarilo.	
	
máj	–	september	2017	
Po	 rozbehnutí	 sezóny	 už	 nieje	 čas	 na	 vážne	 strategické	 plánovania.	
Všetky	 rozhodnutia	 už	 postupujú	 v	 rámci	 schválených	 kritérií	 a	
nastavených	 pravidiel.	 TR	 mala	 niekoľko	 stretnutí	 kde	 sme	 riešili	
hlavne	 nomináciu	 na	 druhú	 časť	 sezóny.	 Okrem	 toho	 nám	 vznikol	
problém	ako	zareagovať	na	účasť	na	majstrovstvách	sveta	v	C2mix.	
Riešenie	sme	našli	a	túto	kategóriu	sme	na	MS	obsadili	8.miestom.	V	
sumári	sa	dá	sa	povedať,	že	 táto	sezóna	prebehla	bez	“škandálov”	v	
reprezentácii	a	bola	za	posledné	roky	najmenej	turbolentná.		
	
Aj	 výsledkovo	 skončila	 sezóna	 vynikajúco	 (Priloha	 A).	 	 Z	 MS	 sme	
priniesli	 toľko	medailí	 ako	 za	 celý	minulý	 OH	 cyklus.	 Na	 SP,	ME	 	 a	
mládežníckych	podujatiach	sme	začali	4ročné	obdobie	v	podobných	
umiestneniach	 ako	 po	 minulé	 roky	 –	 čo	 znamená	 žiadny	 ústup	 z	
pozícií.	Počas	 sezóny	 som	mal	niekoľko	 stretnutí	 s	Chairman	Canoe	
slalom	J.M.	Pronom	a	novozamestanným	členom	ICF	Ciryl	Niveu	aby	



som	získal	 informácie	o	ďalších	stratégiách	ICF,	ktoré	sme	následne	
využili	pre	tvorbu	našej	stratégie	do	OH	2020.	
	
október	2017	
Trénerska	rada	výraznou	mierou,	prispela	do	naštartovania	projektu	
SVŠ,	 ktorý	 by	 sa	 bez	 intervencie	 TR	 asi	 nespustil.	 	 U	 mládežníkov	
začalo	 prebiehať	 komplet	 testovanie	 pre	 potreby	 SVŠ.	 Rovnako	
Predseda	 sekcie	 absolvoval	 stretnutia	 s	 rezortnými	 strediskami,	
pretože	 vzájomná	 spolupráca	 SVŠ	 a	 rezortných	 stredísk	 zohráva	
významnú	úlohu	v	úspechu	SVŠ.		
Pred	 začiatkom	 jesenných	 zasadaní	 sme	 do	 TR	 pribrali	 ďalších	
členov.	Začali	sa	niekoľkodňové	stretnutia	TR	na	nastovanie	plánu	na	
ďalšie	obdobie.		
	
november	2017	
Absolvovali	 sme	 výjazd	 do	 Japonska	 na	 stretnutie	 o	 posilnenie	
spolupráce	 s	 japonskou	 federáciou	 a	 zisk	 informácií	 o	 OH	 2020.	
Okrem	 toho	 sme	 absolvovali	 kľúčový	 výjazd	 na	 ICF	 Coach	
symposium.	 Najdôležitejším	 bodom	 symposia	 bolo	 prinavrátenie	 4.	
miestenky	pre	Slovensko	v	C1M	na	svetových	pohároch	(čo	pre	nás	
zohrávalo	 kľúčovú	 úlohu	 pri	 tvorbe	 nominačných	 kritérií	 na	 ďalšie	
obdobie).	 Táto	 úloha	 sa	 podarila	 aj	 vďaka	 šikovnej	 koordinácii	 s	
ostatnými	 krajinami	 a	 Slovensku	 sa	 podarilo	 prinavrátiť	 4.	
miestenku.	Toto	hodnotím	ako	veľký	úspech,	pretože	 ICF	málokedy	
prizná	 chybu	 a	 spätne	 mení	 svoje	 rozhodnutia.	 Okrem	 toho	 bolo	
dôležité	 reagovať	 na	 ďalší	 vývoj	 C2M	 (čo	 má	 na	 našu	 federáciu	
závažný	 dopad)	 a	 usporiadanie	 mládežníckych	 MS	 na	 jar	 2019	 v	
Brazílií	(logisticky	a	bezpečnostne	náročná	akcia).	
	
december	2017	
V	 spolupráci	 s	 SOV	 sme	 sa	 začali	 pripravovať	 YOG	 2018	 kde	 sme	
vybavili	 dotáciu	 6000.-USD	 na	 kvalifikáciu	 v	 Barcelone.	 Absolvovali	
sme	 bolo	 niekoľko	 stretnutí	 s	 rýchlostnými	 kanoistami,	 ktorí	 sa	 na	
poslednú	 chvíľu	 rozhodli	 štartovať	na	 kvalifikácii	 na	YOG	–	 čo	nám	
ovplyvnilo	 a	 zbrzdilo	 tvorbu	 našich	 kritérií.	 Bolo	 treba	 nájsť	
organizátora	internej	kvalifikácie	v	Bratislave.	
	
V	decembri	mala	TR	množstvo	stretnutí	až	kým	sme	definitívne	pre	
VV	nepripravili:	
- NK	na	YOG	2018	
- NK	a	stratégiu	SVŠ	
- NK	do	reprezentácie	2018,	čiastočne	2019	



- Pripravili	 sme	 návhr	 na	 zmeny	 pravidiel	 kanoistiky	 na	
Slovensku	

- V	 spolupráci	 so	 súťažnou	 komisiou	 sme	 pripravili	 kalendár	
slov.	pretekov	

- Okrajovo	sme	sa	zaoberali	ďalšiemu	fungovaniu	TSM	
	
Pri	tvorbe	stratégie	sme	vo	veľkej	miere	využívali	informácie	z	ICF	a	
základný	pohľad	na	vývoj	slovenskej	kanoistiky	na	DV.	(Priloha	B)	
	
Bolo	 zorganizované	 sústredenie	 na	 Štrbskom	 plese	 kde	 sme	
naštartovali	edukatívnu	činnosť	reprezentácie	formou	každodenných	
seminárov	 s	 tímom.	 Okrem	 toho	 bolo	 zorganizované	 stretnutie	 s	
pretkármi	C2M	o	ich	budúcnosti.	Toto	stretnutie	bolo	obzvlášť	citlivé,	
pretože	 bohužiaľ	 ako	 sme	 sa	 v	 novembri	 dozvedeli	 táto	 kategória	
zaniká.	
	
Začiatok	roka	2018:	
Prebehli	 schválenia	 jednotlivých	materiálov.	 Nakoľko	 vznikli	 určité	
trenice	 ohľadom	NK	 a	 SVŠ	 rozhodli	 sme	 sa	 zorganizovať	 seminár	 s	
trénermi	kde	sme	hĺbkovo	predstavili	 stratégiu	 tvorby.	Na	seminári	
sa	zúčastnilo	17	trénerov.	
	
Okrem	toho	už	dlhšiu	dobu	deklarujeme,	že	nestačí	aby	len	Komisia	
vrcholové	 športu	 fungovala	 dobre.	 Odznelo	 to	 na	 programovej	
konferencii	 a	 pretože	 náprava	 prichádzala	 pomaly	 a	 čas	 nás	 tlačí,	
trénerská	 rada	 zaslala	 VV	 Memorandum	 v	 ktorom	 upriamila	
pozornosť	na	5	bodov.	(Príloha	C)	
	
Okrem	toho	sme	dostali	na	vypracovanie	agendu	neOH	športov	aby	
sme	 pripravili	 základnú	 stratégiu	 ďalšieho	 postupu.	 Táto	 bola	 v	
posledných	dňoch	predstavená	VV	na	ďalšie	spracovanie.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



PRILOHA	A	–	výsledky:	SENIORI	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



PRILOHA	A	–	výsledky:	JUNIORI	
	
	

	
	
	
	
	
	
PRILOHA	B:	TVORBA	STRATÉGIE		a	PRIORITY	KVŠ:	
	
A)	V	roku	2019	vybojovanie	miesteniek	na	OH	2020	
B)	 V	 roku	 2020	 úspešné	 OH	 a	 štart	 na	 OH	 len	 s	 potencionálnimi	
medailistami.	
C)	Do	roku	2021	mať	pripravenú		náhradu	nástupcov	na	OH	2024	
	
	



	
	

	
	
Toto	hnutie	sa	vezie	na	zlatej	vlne	tých	istých	lodí	už	dve	desaťročia.	
Medaile	 a	 veľkosť	 osobností	 týchto	 športovcov	 nám	 roky	 prinášali	
stabilné	 finančné	 zázemie	 a	 rešpektované	 spoločenské	 postavenie.	
Toto	obdobie	či	chceme	alebo	nie	končí	a	nahradí	ho	nové	obdobie.		
Aké	 bude	 záleží	 na	 našich	 strategických	 rozhodnutiach	 a	 od	 kvality	
práce	pretekárov	a	trénerov.		
Zámerne	 hovoríme	 o	 lodiach,	 ktoré	 nosili	 medaile	 nie	 priniesli.	
Vážime	 si	 všetky	 medaile	 ale	 pre	 tvorbu	 stratégie	 nám	 náhodné	
medaile	nepomôžu.		
	



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Prečo	sa	 tomu	tak	venujeme	?	Pretože	sa	snažíme	predvídať	dianie,	
porovnávame	 to	 s	 aktuálnou	 výkonostnou	 situáciou	 u	 nás	 a	
pripravovanými	zmenami	zo	strany	ICF.	
	
Štatistika	 za	 posledných	 5	 rokov	 nám	 hovorí	 že	 Slovensko	 má	
úspešnosť	zisku	medaile	na	seniorských	vrcholných	podujatiach:			
	

26%	
	
	
Tzn.,	že	ak	vyštartujeme	na	vrcholnom	podujatí	so	7	potencionálnymi	
medailistami	 prinesieme	 2-3	 medaile.	 Keď	 sa	 ale	 pozrieme	 do	
predpokladu	roka	2021	vidíme	tam	Beňuša	+	SVŠ.	Čiže	ak	chceme	aj	
po	 roku	 2021	 zachovať	 podobný	 scenár	 ako	 bol	 doteraz,	
potrebujeme	 k	 Beňušovi	 ešte	 5	 –	 6	 lodí,	 ktorí	 budú	 na	 pretekoch	
potencionálnymi	medailistami.	Opakujem	náhodní	medailisti	 sú	 fajn	
ale	my	potrebujeme	ozajstných	potencionálnych	medailistov.	To	bolo	
našim	 základným	 mottom	 pri	 rozhodovaní	 či	 a	 s	 akými	 nárokmi	
naštartovať	SVŠ.	
	
Samozrejme	vieme	aj	o	tom,	že	naše	úspechy	boli	veľakrát	postavené	
na	 individualizme	 a	 mikrotímoch.	 Musíme	 však	 povedať,	 že	 nám	
tento	individualizmus	prerástol	až	do	najnižších	vrstiev	a	mládežníci	
s	 priemernými	 seniorskými	 výsledkami	 začali	 mať	 “maniere”	 ako	
naši	najlepší	seniori.		
	
Výsledkom	 spracovania	 názorov	 bolo	 nakoniec	 SVŠ	 –	 kombinácia	
oboch	 systémov	 ale	 pod	 kontrolov.	 Ako	 vidíte	 je	 to	 naša	 posledná	
možnosť,	nič	iné	-	systémové	už	do	roku	2021	nestihneme	urobiť.		
	
	
	
PRILOHA	C	MEMORANDUM	časť	A.	
	
	

Memorandum	Trénerskej	rady.	
	
	
Sekcia	 Divokej	 vody	 prežila	 v	 roku	 2017	 jeden	 z	 výsledkovo	 najúspešnejších	
rokov.	Napriek	týmto	pozitívnym	číslam	by	Trénerská	rada	chcela	upozorniť,	že	
zaostávame	 v	mnohých	 aspektoch	 fungovania	 sekcie,	 ktoré	majú	 priamy	 alebo	



nepriamy	dopad	na	športové	výsledky.		Tento	list	nieje	osobnostnou	kritikou,	iba	
upozorňuje	na	fakty,	ktoré	nás	brzdia	v	ďalšom	rozvíjaní	športu.	Trénerska	rada	
vykonáva	počas	roka	veľký	objem	práce	a	 je	podrobovaná	celoročnou	kritikou.	
Mnohé	rozhodnutia	a	konania	musíme	sústavne	argumentovať.	Preto	nevidíme	
dôvod	 aby	 sme	 nemohli	 pomenovať	 aj	 ostatné	 časti	 sekcie	 v	 ktorých	 vidíme	
nedostatky,	pretože	ich	zlepšením	sa	posunieme	dopredu	aj	v	športovej	činnosti.	
Za	kľúčové	a	aktuálne	problematické	považujeme	týchto	5	oblastí.	
	
a)	 Fungovanie	 sekretariátu.	 TR	 vyžaduje	 zjednodušenie	 systému	 účtovania.	 V	
skratke	 chceme	 stav	 v	 ktorom	 by	 	 tréneri	 trénovali	 a	 účtovníci	 účtovali.	 Ďalej	
žiadame	 aby	 sekretariát	 bol	 v	 čase	 sezóny	 	 (vrcholných	 pretekov)	 dostupný	
24/7.	 Okrem	 toho	 by	 	 sme	 od	 sekretariátu	 radi	 dostávali	 korektné	 a	 včasné	
informácie	o	čerpaní	RD,	RDM,	TT	atď.		
	
b)	PR	nášho	športu.	V	tejto	oblasti	zaostávame	asi	najviac.	Všeobecne	je	náš	šport	
nedocenený	a	nemáme	žiadnu	komunikačnú	stratégiu	čo	má	negatívny	dopad	na	
vnímanie	 nášho	 športu	 verejnosťou,	 politikmi	 aj	médiami.	 Jedným	 zo	 signálov	
nefungujúceho	 PR	 je	 vyhlasovanie	 športovca	 Slovenska	 kde	 výsledky	 našich	
pretekárov	 sú	 podceňované	 a	 znehodnocované.	 Ďalším	 ukazovateľom	 nášho	
slabého	PR	je	nízky	počet	partnerov	sekcie.		
	
c)	Vzdelávanie	trénerov	a	pretekárov.	Metodika	športu	sa	posúva	vpred	ale	naši	
tréneri	nedokážu	samostatne	reagovať	na	tieto	nové	trendy.	Pokiaľ	sa	oni	sami	
nedokážu	vzdelávať	(príčínou	môže	byť	aj	 jazyková	bariéra),	mali	by	sme	ich	v	
záujme	sekcie		vzdelávať	celoplošne.	Preto	musíme	čo	najrýchlejšie	naštartovať	
intenzívnu	edukáciu	trénerov	a	pretekárov	vo	všetkých	vekových	kategóriách	od	
RD	cez	SVŠ	až	po	TSM.	
	
d)	Vzťahy	s	 ICF	a	ovplyvňovanie	vývoja	smerovania	nášho	športu	v	 intenciách,	
ktoré	 budú	 pre	 našich	 pretekárov	 výhodnejšie.	 Posledným	 negatívnym	
príkladom	 bolo	 neudelenie	 4.	 kvôty	 pre	 Slovensko	 napriek	 tomu,	 že	 sme	 si	 ju	
vyjazdili.	
	
e)	 Nerešpektovanie	 hierarchie	 zväzu	 a	 zmätočný	 spôsob	 komunikácie	 v	 hnutí.	
Vidíme	 systematické	 obchádzanie	 zodpovedných	 osôb	 a	 každá	 maličkosť	 sa	
okamžite	 dostáva	 až	 na	 predsedu	 sekcie	 prípadne	 prezidenta	 zväzu.	
Komunikačné	kanále	sú	chaotické.	Aj	z	malého	problému	sa	stáva	celoslovenská	
výmena	názorov.	To	samozrejme	brzdí	vývoj	hnutia	a	investovaný	čas	a	energia	
je	tým	pádom	presunutá	na	menej	dôležité	záležitosti.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Záverom:	
	
KVŠ	bude	pri	svojich	strategických	úvahach	vždy	smerovať	vývoj	tak	
aby	sme	dosahovali	medailové	umiestnenia.	Prioritne	na	vrcholných	
podujatiach	 seniorov	 ako	 vrchol	 športového	 snaženia.	 Následne	
samozrejme	 aj	mládežnícke	medaile,	 najmä	 v	 kategórii	 do	 23rokov	
ktorá	už	naznačuje	vývoj	v	dospelosti.	
	
Na	základe	skúseností	zo	sezóny	2017	a	vzhľadom	k	objemu	práce	a	
pribratiu	niektorých	kompetencií	navyše	sa	 trénerská	rada	na	 jeseň	
dohodla,	 informovala	 VV	 a	 vytvorila	 tím	 o	 zložení	 R.Orokocký,	
L.Giertl	a	P.Cibák	ml..	V	tomto	tíme	sú	jasne	rozdelené	kompetencie.	
Hnutie	 tak	 bude	 vedieť	 s	 ktorým	 problémom	 sa	 môže	 na	 ktorú	
kompetentnú	 osobu	 obrátiť.	 Kvôli	 lepšej	 operatívnosti	 a	
pružnejšiemu	 riadeniu	 resp.	 riešeniu	 problémov	 sa	 táto	 trojica	 ludí	
začala	 stretávať	 na	 týždennej	 báze	 kde	 si	 vymieňajú	 informácie	 a	
aktuálne	 riešime	 vzniknuté	 situácie.	 Samozrejme	 veľké	 strategické	
rozhodnutia	bude	aj	naďalej	vykonávať	kompletná	Trénerská	rada.	
	
Budeme	 naďalej	 pokračovať	 v	 seminároch	 s	 hnutím.	 Najbližšie	
stretnutie	plánujeme	počas	Liptovských	slalomov	na	témy:	
- SVŠ	2019	
- PR	kanoistiky	
- MSJ,	MS23	2019	v	Brazílii.	
- odborný	seminár	o	tréningu	

	
	
	
	
	
V	Prahe	9.3.2018	 	 	 Robert	Orokocký	
	 	 	 	 	 Predseda	komisie	vrcholového	športu	


