
Hodnotiaca správa SVŠ a RDM za rok 2018-2021 
 
 

 
 
I. SVŠ  
 
 
Stredisko vrcholového športu nám v rokoch 2018 – 2021 slúžilo ako útvar, v ktorom 
sme predsezónom cykle zarad’ovali potencionálnych reprezentantov pre potreby RDM. 
Vo výbere mládežníkov a cez komplexné nastavenie nominačných kritérií (80% 
výsledky, 20% testovacia bateriá a vek) sa nám podarilo v predsezóm období zachytiť 
všetkých potencionálnych mládežníkov s 99% úspešnostou, čo znamená, že všetci 
mládežníci, ktorý nasledovný kalendárny rok vstúpili do reprezentácie RDM (juniorka, 
U23) mohli v prípravnom období čerpať prostredieky, ktoré boli primárne určené na 
prípravu. V rokoch 2019 a 2020 sa nám taktiež podarilo odfinancovať mládežníkov cez 
materiálne zabezpečenie a to nákupom najdôležitejšieho máterálu, lodí. Konkrétne sme 
tak pomohli kategóriám C1Ž a K1M nákupom 16 lodí. 
            
Testovacia batéria pre jednotlivé vekové kategórie je nastavená vo veľmi dobrom stave 
a reflektuje reálnu pripravenosť našich športovcov v predprípravnom a prípravnom 
období, čo sa nám priamo odzrkadľuje (negatívne aj pozitívne 
) na výsledkoch počas vrcholných podujatí MSJ a MEJ a U23. Najväčším nedostatkom 
vidím v nízkej aplikovateľnosti nadobudnutých dát z testovania do tréningového procesu 
v spolupráci s metodikom.  Z výsledkov testovania sa nám ukazujú veľmi veľké rozdiely 
medzi pretekármi v jednotlivých vekových kategórií a to hlavne medzi športovcami, 
ktorí dosiahli medailové umiestnenia a ostatnými športovcami. 
 

Odporúčanie: väčšia informovanosť jednotlivých pretekárov od svojich osobných 
trénerov, kde sú ich najväčšie nedostatky a vyššia miera zamerania sa na ich odstránenie. 

 
Navrhujem aby nasledovnom období,hlavný metodik v spolupráci s trénermi v 

strediskách vrcholového športu SVŠ LM a BA spolupracoval a bol prítomný v 
tréningovom procese počas prípravného obdobia Október-November-December-Január.  

 
Finacovanie projektu SVŠ v rokoch 2018 – 2021 oproti dotáciam cez projek Top tím 
alebo stredísk VŠC Dukla BB, ŠCP BA bolo nastavené primárne cez princíp solidarity 
v zmysle, že pri rozdelovaní finančnej dotácie sa prihliadalo na celkové pridelené 
finančné zdroje zo všetkých dostupných projektov. V prípade, že pretekári pri vstupnom 
prefinancovaní cez project SVŠ si v nasledovnom kalendárnom roku vyjazili projekt Top 
Tím, spolu s finačnými zdrojmi s VŠC Dukla BB, ŠCP BA a nadobudli tak dostatočné 
zdroje (A skupina 15 000 Eur, B skupina 10 000, C skupina 5000) , bol uplatnený princíp 
solidarity a zdroje sa presuváli na rozbehnutie nových pretekárov v projekte SVŠ. Takto 
sa nám podarilo udržať stabilné financovanie mládežníkov v rámci rozpočtových 



nárokov Slovenskej kanoistiky. Ďalším krokom, ktorý hodnotím veľmi pozitívne, bolo 
že aj pretekári s minimálnou dotáciou (2500 Eur) dokázali odfinancovať prípravu v 
tréningových kempoch  a to spôsobom, že sa každoročne zriaďoval tréningový kemp 
(15-20 športovcov SVŠ, 4 tréneri, 1 fyzioterapeut) v Spojených Arabských Emirátoch, 
čím došlo k zefektívneniu, výraznej finančnej úspore a dostupnosti aj pre pretekárov s 
nedostatočnými finančnými zdrojmi. Tréningové kempy v teplých podmienkach tak 
výrazne pomohli v príprave a stali sa dostupmými pre všetkých potencionálnych 
športovcov v projekte SVŠ, ktorý sa uchádzali o miestenku v RDM. 

 
 
 
 
 
II. RDM 
 

 
Výsledková bilancia za roky 2018 – 2021 MS a ME 
 
2018 

  MSJ Hliadky MEJ Hliadky   Celkovo 
Medaila 2 1 3 4   10 
Finale 4   11     15 

 
2019 

  MSJ Hliadky MEJ Hliadky   Celkovo 
Medaila 1 2 3 5   11 
Finale 6   14     20 

 
2020 

  MSJ Hliadky MEJ Hliadky   Celkovo 
Medaila 2 3 4 3   12 

Finale 8   11     19 
 
 
 

celkové výsledky viď. tabuľka príloha: výsledky RDM 2018 – 2021 
 
Aj napriek tomu, že reprezentácia RDM za roky 2018 – 2021 sa v medailovej bilancii 
umiestňovala každoročne v top 3 krajinách s počtom získaných medailí, vidím tu 
obrovsky nevyužitý potenciál, ktorý naša reprezentácia má. Z celkového počtu 23 
reprezentantov, ktorí každoročne tvoria RDM, nám medaile bolo schopných priniesť za 
obdobie 2018 - 2021 iba 8 reprezentantov, čo tvorí 35% podiel. Tento nízky 
percentuálny podiel na medailách tvorí veľmi nízky potenciál a základňu na prepojenie 
mládežníkov pre potreby seniorskej reprezentácie, kde sa za roky 2018 – 2021 dokázali 
zaradiť do top 10 (World Cup Standing 2021) iba 3 pretekári a top 20 (ICF World Cup 
Standing 2018-2021) tak isto iba 3 pretekári. 
 
 



Pri finálnom sumári finančných prostriedkov (Top tím, VŠC Dukla BB, ŠCP BA, SVŠ, 
OH štipendách, RDM a RDM), ktoré boli vynaložené na mládežníkov od 15-24 rokov 
za obdobie 2018-2021 sa celkový sumár finančných prostriedkov pohybuje vo výške 
2 146 934 Eur viď. príloha Financovanie mládeže SK 2018 – 2021. Z finančného 
pohľadu, ktorý bol poskytnutý našim športovcom spolu s existujúcou infrakštruktúrou, 
ktorou Slovenská kanoistika disponuje nedostatočne využívame dostupný potenciál. 
 
nedostatky: 
 

• Prílišná a skorá individualizácia v mikrotímoch cez projekt Top tím a tým pádom 
nízka centralizácia prípravy  

• Nedostatočné vzdelanie a nadobúdanie nových poznatkov a implementácia zo 
strany trénerov smerom k vrcholovému športu 

• Nevyužitie dostupnej infraštruktúry u mládežníckych reprezentantov, ktorí 
pôsobia mimo stredísk LM a BA (prechod do stredísk SVŠ LM a BA 
s celoročným pôsobením) 

• Absencia evidencie športovej prípravy, ktorá môže napomáhať k  definovaniu 
nedostatkov a presnejšiemu nastaveniu prípravy  

• Nízke nároky na celkové kondičné parametre mládežníkov vstupujúcich do 
RDM a následne pri prechode do RDS 

• Nízke alebo nedostatočné sociálne zabezpečenie mládežníkov na prechode do 
seniorskej reprezentácie (18-23 roku) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vypracoval: Peter Cibák ml.                                                                          10.11.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


