Zápisnica zo zasadnutia trénersko-metodickej komisie SZVP,
konaného dňa 19.01.2012 v Novákoch
Prítomní: P.Sirotný, R.Kaid, P.Nižný, C.Ragussa, M.Henkrich, O.Gajdáč
Ospravedlnení: D.Holas, K.Bačo
Hostia: J.Karabáš, M.Cipov
1. P.Sirotný dal návrh na zaradenie M.Cipova za riadneho člena TMK.
Hlasovanie: za: 6 proti:0
zdržali sa: 0
TMK žiada Výkonný výbor SZVP zaradiť M.Cipova za člena TMK
Ženská zložka
2. C.Ragussa a M.Henkrich vypracujú analýzu súčasného stavu a metodické pokyny
na prípravu hráčok v kluboch pre jednotlivé vekové kategórie a metodické pokyny
na prípravu jednotlivých kategórií reprezentačných družstiev.
Termín: základné princípy do 31.3.2012
Z: C.Ragussa
vypracovaný materiál do 31.5.2012
M.Henkrich
3. Doplnenie realizačných tímov
Seniorky a U-20 nahlási trénerka do 31.1.
U-17 - P.Mihalkovič – vedúci dr. a asistent v jednej osobe
U-15 - M.Gužík – asistent
4. Plán prípravy kadetiek (predbežný)
a) hrajú 2.maďarskú ligu
b) účasť na MT OH nádeje (16-ročné)
c) MT Topoľčany
d) je naplánovaný jeden výcvikový tábor
5. Vzdelávanie trénerských kádrov
O.Gajdáč navrhol aby koordinátorom a zodpovedným za vzdelávanie trénerských kádrov
bol P.Sirotný.
Hlasovanie: za: 6
proti:0
zdržali sa: 0
TMK ustanovila P.Sirotného za koordinátora vzdelávania trénerských kádrov.
Úlohy v oblasti vzdelávania pre najbližšie obdobie:
a) Stanoviť koncepciu vzdelávania trénerov vodného póla
b) Aktualizovať lektorský zbor
c) Určiť tím pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať vzdelávanie po všeobecnej, odbornej,
technickej a administratívnej stránke
d) Zistiť záujem o školenia trénerov v jednotlivých kluboch
e) V prípade záujmu dať návrh SZVP na uskutočnenie školení (vypracovať organizačné
zabezpečenie vrátane rozpočtu)
Termín: neodkladne
Z: P.Sirotný
Mužská zložka
6. Zloženie realizačných tímov – doplnenie
Seniori – asistent trénera – O.Gajdáč, tréner môže rozhodnúť o prizvaní iného alebo
ďalších asistentov na podujatie
- vedúci družstva a lekár budú určení dodatočne v prípade

potreby
U-20 – asistent trénera - P.Nižný
vedúci družstva – M.Peciar
U-18 – asistent trénera - M.Hudec
vedúci družstva – M.Giba
U-16 – asistent trénera – R.Zibolen
vedúci družstva – M.Fabian

lekár – MUDr. D.Holas

7. Tréner seniorov P.Sirotný opätovne vyzval všetkých členov TMK a trénerov extraligových
klubov, aby dali návrhy na širšiu nomináciu hráčov A-družstva.
Termín: do 29.2.
Z: tréneri CTM, členovia TMK a
tréneri extraligových klubov
8. Návrh systému (modelu) CTM pre rok 2012 a na ďalšie obdobie
Členovia TMK prejednali možnosti realizácie jednotlivých systémov (modelov) CTM.
Najširšiu podporu získal model na báze súčasného fungovania „Mokrej lopty“.
a) CTM bude zahŕňať 7 vekových kategórií od 11-ročných po 17-ročných.
b) Každý ročník má stanoveného trénera CTM, asistenta trénera a vedúceho družstva,
ktorí tvoria realizačný tím.
c) Je stanovená funkcia hlavného trénera CTM, ktorý dohliada a zodpovedá za činnosť
CTM a činnosť jednotlivých kategórií.
d) Každý ročník (veková kategória) absolvuje minimálne 3 výcvikové tábory v kalendárnom roku.
e) Z konania výcvikového tábora podáva tréner CTM správu predsedovi TMK, ktorý
prejedná správy na zasadnutiach TMK a postúpi ich na sekretariát SZVP a hlavnému
trénerovi CTM.
f) Ekonomické zabezpečenie
1. Výcvikové tábory vrátane dopravy do miesta konania hradia účastníci (resp.zákonný
zástupca).
2. Zo stanoveného poplatku sa uhrádza ubytovanie a stravovanie účastníkov vrátane
členov realizačného tímu, prenájom bazénu, posilňovne popr. iných objektov,
odmena asistentovi trénera a vedúcemu družstva nasledovne:
asistent trénera
- 2 € za každého účastníka
vedúci družstva - 2 € v prípade ak je zároveň aj asistentom trénera (za každého
účastníka)
- 1 € v prípade ak vykonáva len funkciu vedúceho
g) Tréneri CTM budú odmeňovaní z prostriedkov MŠVVaŠ SR určených pre CTM.
Hlasovanie za uvedený model CTM: za: 6
proti: 0 zdržali sa: 0
TMK žiada Výkonný výbor SZVP realizovať od januára 2012 uvedený model CTM.
Návrh obsadenia trénerských postov CTM od januára 2012 – vychádza zo súčasného stavu
„Mokrá lopta“.
Hlavný tréner - P.Sirotný
11-ročný
H.Sz.Eschwig
12-ročný
K.Bačo
13-ročný
R.Kaid
14-ročný
P.Nižný
15-ročný
A.Nagy
16-ročný
O.Gajdáč
17-ročný
D.Holas

Náplň práce trénera CTM
a) Každý ročník (kategória) musí absolvovať v každom roku minimálne 3 výcvikové tábory.
b) Povinnosťou trénera je zúčastňovať sa na tvorbe metodických materiálov v rámci TMK.
c) Tréneri sú povinní plniť spojené úlohy spojené s koncepciou rozvoja vodného póla v SR.
- aplikovať koncepciu v oblasti rozvoja – techniky
- taktiky
- stratégie
d) Podávať správu z výcvikových táborov a turnajov, prispievať objektívnymi údajmi
do hráčskej databázy SR (testy a merania).
e) Podať správu za uplynulú sezónu o svojej kategórii a zhodnotiť výkonnosť hráčov.
f) Informovať klubových trénerov o výkonnosti ich hráčov zo svojho pohľadu (klady,
nedostatky)
Náplň práce hlavného trénera
Hlavný tréner CTM plní nasledovné úlohy:
a) Fyzicky kontroluje činnosť trénerov CTM
- zúčastňuje sa VT jednotlivých kategórií (min.1x ročne v každej kategórii)
- odbornými radami napomáha skvalitňovaniu práce trénerov CTM
- dohliada na plnenie povinností trénera CTM vyplývajúcich z ich náplne práce
b) Vyhodnocuje prácu trénerov CTM
c) Predkladá správu o svojej činnosti za uplynulý rok na TMK
Správa obsahuje – postrehy a hodnotenie práce jednotlivých trénerov CTM
- postrehy a hodnotenie výkonnosti jednotlivých vekových kategórií
- návrhy na zlepšenie
Členovia TMK prejednali vykonávanie testovania a merania hráčov zaradených do CTM
nasledovne:
a) merania a testovania sa budú uskutočňovať každý rok v mesiacoch február až máj
v každej vekovej kategórii okrem 11-ročných
b) každoročne sa meria výška a váha hráčov
Súbory testov budú definitívne určené na najbližšom zasadnutí TMK.
9. Tréneri CTM odovzdajú plán činnosti (termíny VT a MT) svojej kategórie predsedovi
TMK do 29.2.2012.
Hlavný tréner CTM odovzdá plán činnosti predsedovi TMK do 10.3.2012.

Nováky 19.1.2012
Nasledujúce zasadnutie je plánované na 1.polovicu marca.

Ondrej Gajdáč
predseda TMK

