Zápisnica zo zasadnutia trénersko-metodickej komisie SZVP,
konaného dňa 27.11.2011 v Novákoch
Prítomní: P.Sirotný, R.Kaid, P.Nižný, K.Bačo, D.Holas, C.Ragussa, O.Gajdáč
Hostia: J.Kula, J.Karabáš, P.Mihalkovič, J.Bohát, M.Cipov
Neprítomní: M.Henkrich
1. Prezident SZVP Juraj Kula privítal všetkých prítomných a oznámil zloženie trénerskometodickej komisie. Oboznámil prítomných so situáciou v SZVP a slovenskom
vodnom póle z pohľadu Výkonného výboru SZVP. Jozef Karabáš oboznámil
prítomných s predstavami o práci TMK, predložil členom TMK informácie
predovšetkým z ekonomickej oblasti v SZVP a v slovenskom vodnom póle. Členovia
TMK zobrali na vedomie ustanovenie TMK výkonným výborom SZVP v počte 8
členov.
2. TMK si zvolila za predsedu O. Gajdáča.
3. TMK prerokovala návrhy na zmeny v disciplinárnom poriadku, rozpise súťaží
a výklade pravidiel nasledovne:
3.1 TMK podporuje, aby sa tréneri v kategóriách 11-ročných, ml. žiakov, st. žiakov
a dievčat kat.U-14 mohli počas stretnutí pohybovať po celej vlastnej polovici
ihriska, keď má ich družstvo v držbe loptu. Tréner sa nesmie pohybovať pred
rozhodcom, ale až za úrovňou jeho pohybu minimálne 3 m od rozhodcu.
3.2 TMK podporuje, aby v súťažiach 11-ročných, ml. žiakov a dievčat kat.U-14
nebolo možné vykonať voľný hod priamou strelou na bránu spoza 5 m línie.
3.3 TMK súhlasí s dĺžkou ihriska pre súťaže 11-ročných a ml. žiakov 20-25 m.
Súhlasí, že starší žiaci a dievčatá kat. U-14 môže hrať na 25 m bazéne.
3.4 TMK súhlasí, aby v kategóriách 11-ročných, ml. žiakov, st. žiakov a dievčat kat.
U-14 žltá karta nezastavila činnosť trénera.
4. Prítomní navrhli rámcovú náplň práce TMK nasledovne:
a) Dávať návrhy na vypracovanie športového kalendára reprezentačných družstiev
b) Dávať návrhy na obsadenie postov reprezentačných trénerov
c) Dávať návrhy na modely, resp. systém súťaží jednotlivých kategórií
d) Metodické usmerňovanie trénerskej práce v kluboch
e) Metodické usmerňovanie práce reprezentačných trénerov
f)
Konzultovanie nominácií hráčov reprezentačných družstiev na vrcholné
podujatia.
5. TMK berie na vedomie ustanovenie resp. potvrdenie reprezentačných trénerov
na jednotlivých postoch uznesením Výkonného výboru SZVP č.3/09 zo dňa
18.12.2010 (zápis č. 9/2010) nasledovne:
Muži:
Ženy:
U-20 Peter Tkáč
seniorky
Cinzia Ragussa
U-17 Dušan Holas
U-20
Cinzia Ragussa
U-15 Ondrej Gajdáč
U-17
Milan Henkrich
U-15
Ján Baranovič
Tréneri reprezentačných družstiev nahlásia zloženie realizačných tímov jednotlivých
kategórií.
Z: tréneri reprez. družstva
T: 10.1.2012

6. Návrh na vymenovanie reprezentačného trénera seniorov - A družstvo. Z poverenia
Výkonného výboru SZVP riešila TMK obsadenie postu reprezentačného trénera
A družstva. Jediným navrhnutým na obsadenie tohto postu bol Pavol Sirotný.
Priebeh hlasovania: za 7, proti 0, zdržalo sa 0.
TMK navrhuje Výkonnému výboru SZVP vymenovať na post reprezentačného trénera
A družstva Pavla Sirotného.
Tréner A družstva predloží TMK:
a) Návrh širšej nominácie (20 hráčov)
Reprezentační a kluboví tréneri dajú návrhy na vytvorenie hráčskej základne reprez.
trénerovi A družstva do 15.12.2011
b) Návrh plánu prípravy A družstva
ba) krátkodobý na rok 2012
bb) dlhodobý na rok 2012-2015
bc) Návrh na zloženie realizačného tímu
T: do najbližšieho zasadnutia TMK
7. Systém (model) centra talentovanej mládeže pre rok 2012
Z poverenia Výkonného výboru SZVP TMK prejednala možnosti realizácie
jednotlivých systémov CTM pre obdobie od 1.1.2012. Pre krátkosť času TMK
odložila rozhodnutie na najbližšie zasadnutie.
8. Najbližšie zasadnutie TMK je plánované na 11. Januára 2012 (streda) o 15 hod. v KP
Nováky.
Predbežný program:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Upresnenie športového kalendára reprezentačných družstiev
3. Návrh na realizáciu modelu CTM od 1.1.2012
4. Rozdelenie úloh na vypracovanie koncepcie rozvoja vodného póla (trénerskometodickú stránku, vypracovanie úloh v súlade s bodom 4d)e)
5. Organizácia a uskutočňovanie školení a seminárov trénerov (každoročne).

Nováky 27.11.2011

Ondrej Gajdáč
predseda TMK SZVP

