



Hodnotiaca správa RDS za olympijský cyklus 2017-2021

Do pozície športového riadeteľa som nastúpil v roku 2017, kde som prebral miesto tím 
lídra po vtedajšom športovom riaditeľovi Róbertovi Orokockom. Nakoľko štandard a 
zabezpečovanie akcií boli na veľmi vysokej úrovni, bola to pre mňa osobne veľká výzva, 
aby, som pokračoval a vylepšil systém v ktorom naši športovci fungovali dlhé roky. 

Prioritou pre mňa ako človeka, ktorý má nastarosti najúspešnejších športovcov v histórii 
nášho športu bola rovnosť pre všetkých členov reprezentačného tímu (športovcov a 
trénerov). Nikdy som nerobil rozdieli medzi športovcami, ku každému som pristupoval 
osobitne a snažil sa vyhovieť požiadavkám v rámci možností systémových ako aj 
zväzových. Počas sezóny 2017, môžem povedať, že sa naštartovala spolupráca, ktorá 
bola na vysokej úrovni a za touto spoluprácou je za posledných 5 rokov, aj veľa 
vynikajúcich výsledkov, ktoré dosiahli naši športovci a tréneri.

Za obdobie posledných 5 sezón sme boli svedkami, mnohých zmien, ktoré postihli náš 
šport. Jedna z prvých takýchto zmien bolo zrušenie jednej z našich najúspešnejších 
kategórií C2 muži, v ktorej Slovensko patrilo jednoznačne k najlepším na svete zásluhou 
olympijských víťazov, bratov Hohcschornerovcov, bratrancov Škantárovcov, Kučera s 
Bátikom, Kubáň s Olejníkom a ďaľší úspešní reprezentanti, ktorí hájili farby Slovenska na 
medzinárodnom poli. Preto prirodzene došlo aj k prepadu výsledkov, čo sa týka počtu 
získaných medailý na vrcholných podujatiach.
Túto kategóriu nahradila kategória C1 ženy a stala sa novou olympijskou disciplínou. V 
tejto disciplíne sme v danom čase zaspali za ostatnými krajinami a boli sme si vedomí, že 
nás čaká veľmi veľa práce, aby sa naši športovci ustálili vo svetovej špičke. Dovolím si 
tvrdiť, že hlavne na základe tlaku, ktorý zväz vyvinul na rozvoj tejto kategórie a na základe 
úsilia samotných športovcov a ich trénerov, môžeme dnes povedať, že sme nabrali dobrý 
smer, ktorý potvrdzujú aj výsledky našich dievčat na medzinárodnom poli ako v 
juniorských kategoriách , tak aj v seniorských, hlavne posledná sezóna 2021.
(Viď tabuľka výledkov )

Ďaľším z miľníkov nielen v našom športe, je pandémia Covid-19, ktorá ovplyvnila náš šport 
celosvetovo a príprava na najdôležitejsie preteky v kariére každého športovca, olympijské 
hry, bola miestami čistou improvizáciou a nie systematickou prípravou. Museli sme sa 
prispôsobovať obmedzeniam, nastaveniam. Akcie , ktorých sme sa zúčastňovali, boli pod 
prísnymi opatreniami, ktoré mali vplyv aj na rozpočet, ktorý nebol pripravený na takéto 
radikálne zmeny. Celé fungovanie tímu sa muselo zmeniť, prispôsobiť na dané okolnosti, s 
ktorými sme v minulosti nemali žiadne skúsenosti. 
Zväz zaujal v roku 2020 jasné, možno pre niektorých veľmi prísne obmedzenia/zákaz 
štartu reprezentačných družstiev na medzinárodných podujatiach. Z odstupom času to 
hodnotím, ako velmi dobrý krok, ktorým sa nám podarilo a spolu aj ďalšími opatreniami 
udržať našich športovcov zdravých na všetkých medzinárodných podujatiach, odkial sa 



vždy všetci vrátili zdraví narozdiel od našich konkurentov, ktorí čelili menej závažným ale 
aj závažnejším problémom po prekonaní tejto choroby.

Poslednou , ale v neposlednom rade dôležitou zmenou bolo zaradenie Canoe Extrém 
slalomu do programu OH Paríž 2024.
V našich pomeroch to opätovne vnímam podobne ako pri kategórii C1Ž za ťažko 
akceptovatelný jav, že sa musíme adaptovať na niečo nové. Myslím si však, že naši 
športovci majú potenciál byt na nasledujúcich OH Paríž 2024 úspešní aj v tejto kategorii, 
avšak, tak ako pri slalome, aj v tejto novej disciplíne musíme nastaviť metodiku, systém 
tréningu v spojení so slalomovou prípravou a s výhľadom na OH LA2028 , už teraz 
implementovať túto disciplínu aj do programu pretekov pre našich najmladších členov.
. Preto je nesmierne doležité nastaviť do budúcich sezón seriál pretekov v Canoe Extrém 
slalome spolu s pretekmi slalomu v presne v takom štandarde, ako je to vyžadované aj na 
medzinárodných podujatiach, veľmi pozorne sledovať stratégiu ICF a kvalifikačných 
klúčov, od ktorých sa musí odraziť aj naša stratégia.

Nakoniec by som prešiel k poslednej sezóne 2021, ktorá bola v olympijskom cykle 
najdôležitejšou z pohľadu troch vrcholov pre seniorskú reprezentáciu. Donominácia OH 
Tokyo 2020 v Talianskej Ivrei, OH Tokyo 2020 a domáce majstrovstvá sveta v Čunove.
Ako som už spomínal vyššie, ako reprezentácia (juniorská, seniorská) sme čelili veľkým 
prekážkam, ktoré mali negatívny vplyv na samotnú prípravu našich reprezentačných 
družstiev. Či už to bolo spôsobené nejasnými informáciami, prerábkami našich dvoch 
areálov atď. Takéto veci , boli vždy neprípustné v ktorom koľvek olympijskom cykle a 
nemožu sa opakovať ani v budúcnosti, pokial chceme zachovať pokoj a nerušené 
prostredie v príprave samotných športovcov, ktorí nás reprezentuju na najdôležitejších 
pretekoch. Na druhej strane rozumiem, že realizovať takéto veľké projekty je veľmi 
náročné a som vďačný za to, že môžeme mať novú, lepšiu infraštruktúru, pre samotnú 
prípravu.
Aj napriek týmto prekážkam sa nám podarilo vrátiť z každého vrcholného podujatia z 
individuálnou medailou , ku ktorým naši sportovci pridali aj cenné kovy z tímových súťaží.

Ak ste sa dostali až sem, rád by som prešiel k záveru hodnotiacej správy, kde by som 
chcel vyzdvihnúť prácu a vytrvalosť všetkých športovcov a trénerov, realizačných tímov, 
vedeniu SK-SDV ktorí sa podieľali za úspechmi v poslednom olympijskom cykle. 
Poďakovať im za vynikajúcu atmosféru, ktorá bola súčasťou väčšiny podujatí, ktoré sme 
spolu absolvovali a aj napriek niektorým nezhodám, ktoré sú súčasťou každého !
pracovného” vzťahu našli spoločné riešenia, ako sa posúvať vpred a dosahovať tie 
najlepšie výsledky na medzinárodnom poli.
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