
Správa o činnosti komisie vrcholového športu za rok 2020 
 
 
Sezóna 2020 bola poznačená pandémiou SARS-COVID 19. Prvé problémy nastali v 
marci keď sme mali v zahraničí množstvo pretekárov a bolo treba ich dostať do 
bezpečia domova na Slovensko. To sa v kooperácii všetkých nakoniec úspešne 
podarilo. Nasledovalo obdobie čakania, keď sme sledovali dianie a vyčkávali na 
rozhodnutia ICF ako ďalej. Postupne sa rušili všetky preteky a bolo treba reagovať 
na meniace sa skutočnosti. Najväčšou otázkou však bolo či sa olympijské hry 
uskutočnia alebo nie. To malo samozrejme najväčší dopad na akékoľvek strategické 
rozhodnutia.  
 
Rušenie pretekov nebol jediný problém. S pandemickými opatreniami bola zastavená 
aj príprava na vode. Našťastie, forma nášho športu umožňovala za prísnych 
hygienických opatrení od polovice apríla pokračovať v tréningu. Iné športy ako 
plávanie alebo hokej takéto šťastie nemali. 
 
Postupne sa situácia stabilizovala, mohli sme trénovať, vedeli sme ktoré 
medzinárodné preteky sú definitívne zrušené a ktoré sa budú konať. Trénerská rada 
musela prijať stanovisko ako pokračovať v rozbehnutej nominácii na OH v Tokiu, 
ktoré sa preložili na rok 2021. VV SK následne na svojom zasadnutí zastavil z 
dôvodu ochrany športovcov akékoľvek výjazdy a účasť reprezentácie na 
zahraničných podujatiach. Zároveň VV prijal stratégiu výlučne domácej prípravy v 
koordinovanom bezpečí domova a pretekov v domácom prostredí.  
Všetky nominácie, reprezentácie, TT, SVŠ atď. boli viac menej zmrazené a sezóna 
2020 sa takmer do ničoho nepočítala. Po jesennej prestávke všetci športovci 
naštartovali prípravu na sezónu 2021 a my sme mohli s radosťou skonštatovať, že 
vírus dramaticky nezasiahol žiadneho z našich reprezentantov a môžeme teda 
očakávať, že žiadna zo špičkových lodí nebude mať dlhodobé následky, ktoré by 
limitovali ich výkonnosť. V tomto čase ešte nie je možné zhodnotiť, či boli 
rozhodnutia KVS a VV správne. Ale minimálne ako už bolo spomenuté, všetci naši 
športovci sú zdraví a to je asi najpodstatnejšie.  
 
Okrem toho sa na jeseň definitívne spustila prestavba oboch našich kanálov - čo je 
mimochodom najpodstatnejšia a najpozitívnejšia z posledných udalostí v rozvoji 
kanoistiky na Slovensku. Bohužiaľ rekonštrukcia výrazne obmedzí prípravu 
reprezentantov, ktorí budú musieť v príprave dosť improvizovať.  Rovnako zasiahne 
aj do organizácie nominačných pretekov, ktoré budú menené na poslednú chvíľu. 
Čiže popri pandémii nám do prípravy vstúpil ďalší nestabilný faktor, ktorý môže alebo 
nemusí ovplyvniť maximálnu výkonnosť pretekárov. 
 
 
Za KVS SDV SK – Róbert Orokocký 
Bratislava, 20. 4. 2021 


