Správa Komisie vrcholového športu 2018
SLOVENSKÁ KANOISTIKA
Sekcia Divokej vody
Zloženie Komisie vrcholového športu:
Vedúci KVŠ: R. Orokocký
Členovia: L. Giertl, T. Mráz, P. Ostrovský, S. Gejdoš, J. Martikán, P.
Cibák ml.
konzultácie: R. Galovič, P. Murcko, P. Šoška, R. Grigar
Výsledky RD seniori:

Výsledky RDM:

Výsledky OHM:

Najväčšie úspechyv roku 2018:
- víťazstvo v celkovom SP C1M – A. Slafkovský
- 8 x v rade zlato z 3 x C1M Slafkovský, Martikán, Beňuš
- dve medaile na OHM – E. Luknárová
- Zlato v C1ž do 23 rokov – M. Škáchová
- 3 x striebro pre S. Stanovskú z MEJ a MSJ
- titul MS do 23 rokov v 3 x K1ž pre Mintálová, Murzová, Haššová
Slovenská kanoistika sekcia divokej vody mala aj napriek týmto
výsledkom v roku 2018 jednu z najhorších sezón v histórii. Za týmito
výsledkami je niekoľko faktorov:
- Vyradenie kategórie C2M a absencia J. Dukátovej na štarte
vrcholných podujatí (z 5 lodí potencionálnych medailistov
štartovali iba 3).
- Našim vlajkovým lodiam sa nedarilo a stále ich nemá v prípade
neúspechu kto nahradiť.
- Projekt TSM, ktorý nám mal dodať nové talenty zlyháva. Ak by sa
aj niekomu z tých všetkých mien, ktoré sa v projekte objavili
podarilo získať seniorskú medailu (čo je šanca do 10%), tak táto
medaila bude mať hodnotu cez milión Eur v investícii do tohto
projektu !
- Do reprezentácie prichádzajú napriek veľkému objemu financií,
ktoré do výchovy mládeže investujeme amatérski športovci (česť
2-3 výnimkám), bez profesionálnych návykov.
- Napriek tomu, že máme okrem RDM financované dva stupne
vývoja mládeže nemáme reálne nástroje aby sme mohli trénerov v
týchto strediskách usmerniť prípadne sankciovať.
- Seniorskí reprezentanti sú na akciách do 60 dní v roku. Zvyšné dni
však musia pracovať v oddieloch, strediskách atď. Tzn., že hlavnú
prácu s pretekármi odvádza oddiel. My však nedokážeme vstúpiť
do tejto prípravy. Ak nieje správna, má to vážny dopad na
reprezentáciu.
- V projekte SVŠ máme vážne personálne problémy s obsadením
trénerskych postov skúsenými odborníkmi.

Aj keď máme veľa varovných signálov snažíme sa naďalej naplňať
stratégiu smerom k OH 2020 a 2024. Bohužiaľ táto stratégia je vo veľkej
miere postavená len na našich dlhoročných ikonách:
Rok 2018 – donominácia do OH A tímu
Rok 2019 – vyjazdenie OH miesteniek
Rok 2020 – uzavretie internej nominácie na OH s vôľou vyštartovať na
OH s potencionálnymi medailistami.
Smerom k 2024 sa paralelne snažíme vytvárať priestor pre vývoj nových,
mladých talentov, čo je ale v nastavenej schéme hnutia veľmi obtiažne.
Pokiaľ hnutie od nás očakáva riešenia a my s nimi vo forme projektov a
rôznych strategických nastavení prichádzame, aj my očakávame, že
budeme môcť tieto projekty kontrolovať. To sa ale v občianskom
združení robí veľmi ťažko, pretože pri akejkoľvek kritike zo strany
manažmentu sa dostávame do konfliktu z hnutím.
Pri napredovaní novej generácie považujem využitie “know-how”
úspešných trénerov a manažmentu za kľúčové, v opačnom prípade nám
budú vyrastať športovci systémom “pokus-omyl”, čo ale stojí našu
federáciu množstvo času a strácame tým výhodu, že my vlastne
vedomosti ako byť úspešný doma máme, len ich nechceme využívať.

V Bratislave 1.5.2019

Robert Orokocký
Vedúci KVŠ

