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SPRÁVA PREDSEDU SEKCIE DIVOKÝCH VÔD SLOVENSKEJ KANOISTIKY ZA 

KALENDÁRNY ROK 2020 

 
 
Termín: 1. máj 2021 
Miesto: Online, valné zhromaždenie sekcie DV-SK 
  
HODNOTENÉ ZLOŽKY: 
• Vonkajší partneri Slovenskej kanoistiky 
• Slovenská kanoistika a spolupráca so Sekciou HV-SK 
• Sekretariát sekcie DV-SK 

 
 Rok 2020  bol pre našu organizáciu vzhľadom na globálnu pandémiu SARS-COVID 19 rokom 
veľmi náročných logistických rozhodnutí, ktorých jediným motívom bolo uchrániť najvyššie hodnoty 
individuálnych členov nášho hnutia a minimalizovať zdravotné riziká športovcov do času zvýšenej 
kontroly nad pandémiou a opätovného uvoľnenie podmienok pre bezpečné športovanie. Pre 
dosiahnutie týchto cieľov sme prijali množstvo nepopulárnych rozhodnutí a žiaľ len čas ukázal, že pri 
krízovom manažmente našej organizácie sme neurobil žiadne pochybenia a po skončení prvej vlny 
pandémie sme sa stali prvým športovým odvetvím v krajine, ktoré obnovilo plnohodnotný tréningový 
a súťažný proces. Nemožnosť relevantnej medzinárodnej konfrontácie ktorá vyvrcholila presunom 
olympijských hier Tokio 2020 do roku 2021 bola systémovo využitá na podporu klubov, základných 
článkov našej organizácie a najvýznamnejšie infraštruktúrne projekty v posledných desaťročiach, keď 
sa nám podarilo spustiť projekty rekonštrukcie našich najvýznamnejších športových stánkov 
v Liptovskom Mikuláši a Bratislave-Čunove v celkovej hodnote 5 miliónov Eur. 
 
V týchto súvislostiach mi dovoľte poďakovať mojim kolegom vo Výkonnom výbore našej sekcie ako aj 
všetkým profesionálnym pracovníkom za odvedenú prácu, rovnako ďakujem naším športovcom a ich 
trénerom za energiu, ktorú v týchto ťažkých časoch vložili do športovej prípravy s vyjadrením nádeje, 
že už čoskoro budeme mať opäť viac šťastia. Rovnako sa treba poďakovať organizátorom našich 
podujatí, rozhodcom ku ktorým máme veľký morálny dlh a tiež rodičom našich detí, že si v tom pretlaku 
negatívnych emócii vybrali náš šport a že nám mnohí z nich ochotne pomáhajú. 
 
1. HODNOTENIE SPOLUPRÁCE S MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, SLOVENSKÝM OLYMPIJSKÝM VÝBOROM A STREDISKAMI 
ŠTÁTNEJ ŠPORTOVEJ REPREZENTÁCIE 
 Spolupráca s našimi najbližšími „vonkajšími“ partnermi bola v uplynulom období veľmi náročná. 
Sekcia divokých vôd v zastúpení prezidentom SK a predsedom sekcie DV-SK v uplynulom období 
komunikovala s odbornými pracovníkmi sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a strešnej organizácie Slovenským olympijským a športovým výborom. 
Pozitívnym momentom je rozšírenie našej účasti v orgánoch tejto najdôležitejšej športovej organizácie. 
Prezident SK Ivan Cibák, pôsobí v Športovej rade a jej Komisii pre športovú infraštruktúru, pre ktorú 
sme vypracovali všetky potrebné podklady pre nevyhnutnú rekonštrukciu areálov nadnárodného 
významu v Bratislave-Čunove a Liptovskom Mikuláši, ako aj výstavbu nového moderného areálu 
v Košiciach. 
Predseda sekcie DV-SK Richard Galovič je členom Športovej rady Slovenského olympijského 
a športového výboru s pôsobnosťou pri projektoch riadenia vrcholového športu a špeciálne 
podporného projektu Top Tím, pri ktorom bol autorom nových kritérií pre zaradenie športovcov do 
projektu a rozširenia projektu na podporu elitných trénerov. 
 
2. HODNOTENIE SPOLUPRÁCE SO SEKCIOU HLADKÝCH VÔD SLOVENSKEJ 
KANOISTIKY A PREZÍDIOM SLOVENSKEJ KANOISTIKY 
 Sekciu DV-SK zastupovala v roku 2020 v Prezídiu SK, našej strešnej organizácie, jej predseda 
Richard Galovič a členovia výkonného výboru Richard Grigar a Róbert Orokocký. Prezídium pod 
vedením prezidenta SK Ivana Cibáka zasadá priebežne 4x do roka a venuje sa predovšetkým agende 
súvisiacej s Medzinárodnou kanoistickou federáciou, vonkajšími partnermi organizácie a činnosťou 
spoločných zložiek sekretariátu. 
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 Vzájomne korektná a progresívna spolupráca je postavená na vysokej miere samostatnej 
akceptácie našich športových odvetví. Po stabilizácii činností jednotlivých sekcií budeme spoločne 
pracovať na posilnení značky Slovenská kanoistika a riadenej mediálnej komunikácie potrebnej pre 
zvýšenie parametrov popularity nášho športu s cieľom zvýšiť štátnu dotáciu. 
 
 
3. HODNOTENIE ČINNOSTI SEKRETARIÁTU 
 Činnosť sekretariátu výrazne ovplyvňovali stále sa meniace reštrikčné protipandemické 
opatrenia a obrovské množstvo duplicitnej práce spôsobenej stále nefunkčným Informačným systémom 
športu v správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Napriek všetkým 
komplikáciam generálna sekretárka sekcie Lucia Antolová zvládla so svojím pracovným mikro-tímom, 
tvoreným Ninou Pavelkovou a Libušou Miškayovou, všetky úlohy na vysokej profesionálnej úrovni 
nielen v oblastiach priamo súvisiacich s vnútornou a vonkajšou agendou sekretariátu, ale aj pri 
mediálnej komunikácii a podpore organizačných výborov podujatí organizovaných našou sekciou, za 
čo by som im chcel týmto verejne poďakovať. Rovnako sa chcem poďakovať za skvelú prácu nášmu 
projektovému manažérovi a právnemu poradcovi Matúšovi Štulajterovi, ktorý stojí za všetkými 
technickými činnosťami súvisiacimi s projektami rekonštrukcie našich areálov a prípravnými prácami 
Majstrovstiev sveta 2021, ktoré budeme organizovať v Bratislave-Čunove.   
 
 
V posledných rokoch som na tomto mieste hovoril o tom, že ma trápi nízka spolupatričnosť 
a vzájomná úcta v našom hnutí a to napriek stále vyšším finančným zdrojom na našu činnosť. Hovoril 
som o tom, že by sme si mali uvedomiť, že si žijeme tak dobre predovšetkým vďaka výsledkom 
niekoľkých super  výnimočných športovcov, ich rodín a najbližších mikrotímov. Zdôrazňoval som, že je 
absolútne neakceptovateĺné, aby sme sa medzi sebou vzájomne urážali, vytvárali intrigy a cielene 
zvyšovali napätie medzi členskou základňou pre čoraz jasnejšie osobné ciele ľudí, ktorí už dlhú dobu 
ničim výnimočným pri rozvoji našej organizácie neprispeli, pretože takýmto spôsobom určite 
nenadviažeme na tradície najúspešnejšieho olympijského športu v našej krajine.  
 
Prešiel ďalší rok a ja musím konštatovať, že naša situácia sa v horeuvedených parametroch vôbec 
nezlepšila. Ako predseda SDV-SK a konateľ našej organizácie nesiem plnú zodpovednosť nielen za jej 
riadenie, ale aj za našu úspešnosť. Som vodák rovnako ako vy, som profesionálny športový manažér                        
a predpokladám, že ste si ma pred rokmi dobrovoľne zvolili pre to, aby sme boli predovšetkým úspešní, 
nakoľko na úspech sme všetci absolútne odkázaní. Nezvyknem hodnotiť svoje schopnosti, ale myslím 
že z pohľadu ekonomických prínosov a športovej úspešnosti sú moje manažérske schopnosti 
výsledkovo podložené vo všetkých projektoch, v ktorých som sa v posledných dvadsiatich rokoch 
angažoval. Spoločne so svojimi kolegami pracujem pre našu organizáciu bez nároku na honorár a 
zodpovedáme za najvyšší rozpočet v našej histórii vo výške takmer 2 miliónov Eur.  
 
Samozrejme som si vedomý aj mnohých chýb. Musím však povedať, že ak by som mohol riadiť našu 
organizáciu ako súkromnú firmu, bola by to organizácia oveľa efektivnejšia a podpora pre naše projekty 
oveľa adresnejšia. Myslím, že nepotrebujeme hĺbkovú analýzu výsledkov, aby sme si vedeli priamo 
povedať, komu sa za posledných 10 rokov, od kedy sa snažíme intenzívnejšie smerovať finančné 
zdroje do výchovy nových hviezd nášho športu darilo viac a komu menej, kto prispel reálnymi 
športovými výsledkami a kto aspoň popularizáciou a rozvojom nášho športu v jednotlivých regiónoch 
našej krajiny. 
 
V tejto situácii musím povedať, že som rezignoval z toho, kam smerujeme a priznať, že už nemám 
kapacitu na ďalšie kompromisy ktoré nás vzďaľujú od merateľných cieľov. Prestávam veriť nášmu 
spoločnému projektu až tak, že v prípade že nedôjde k systémovým zmenám v ďalšom olympijskom 
cykle nebudem vedieť niesť zodpovednosť za naše výsledky. 
 
Vyzývam týmto naše hnutie na konsolidáciu a zasadnú zmenu vnútornej klímy s cieľom zabezpečiť 
najlepšie možné podmienky nielen pre kluby, našich najtalentovanejších mládežníckych športovcov, 
ale v tomto najcitlivejšom období aj pre športovcov nášho olympijského tímu. 
Celkom určite sa pomaly končí jedno zo športovo najúspešnejších období našej organizácie. Vyzývam 
preto hnutie na systematické zmeny podľa najmodernejších trendov. 
 
 
Mgr. Richard Galovič 
predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 
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