Zápisnica zo zasadnutia trénersko-metodickej
komisie konaného dňa 5.12.2012 v Novákoch
Prítomní: P.Sirotný, P.Nižný, R.Kaid, O.Gajdáč, D.Holas
Ospravedlnení: M.Cipov, C.Ragussa, K.Bačo, M.Henkrich
Hostia: P.Mihalkovič, P.Tkáč
1. Prejednanie správ z podujatí reprezentačných družstiev uskutočnených v roku 2012.
Seniori – P.Sirotný
Bolo uskutočnených 5 podujatí
- VT v Paríži spoločný s reprezentačným družstvom Francúzska 8.-15.júla, 8 dní,
herné sústredenie
- VT Nováky 8.-12. august spoločný s juniormi Francúzska, súper nebol na našej
výkonnostnej úrovni, ale VT splnil účel
- MT v Egypte 23.- 30. september, dobre obsadený turnaj sme vyhrali
- 22.- 24. október VT v Budapešti, odohrali sme jedno stretnutie s Honvédom
Budapešť a 3 stretnutia s ENKA Istambul
- VT v Egypte 4.- 11.novembra, oficiálny zápas s Gezira Káhira sme vyhrali 8:6,
každý deň bol dvojfázový tréning, poobede sme hrali priateľské tréningové
stretnutia
Obe akcie v Egypte boli výhodné aj z ekonomického hľadiska, pretože sme mali
hradenú cestu a pobytové náklady. Hradili sme len transport na letisko. Všetky
uskutočnené VT splnili účel.
Tréner seniorov doloží chýbajúce písomné správy do 14.12.2012.
- spokojnosť s prípravou v tom, že sme mali dostatočný počet prípravných stretnutí
- v príprave bolo veľa hráčov bez dostatočných herných skúseností, s ktorými
môžeme počítať až o 2-3 roky
- ani na jednom podujatí sme neboli v kompletnej zostave, čo bolo veľkým negatívom
P.Mihalkovič – nevieme hráčov motivovať finančne, preto to musíme kompenzovať aspoň
komunikáciou s hráčmi a snažiť sa upevniť reprezentačný kolektív
- očakáva sa od realizačného tímu systematické informovanie hráčov
U-19 – juniori
- príprava na ME bola z pohľadu kvantity dobrá, do budúcna tréner odporúča zabezpečiť
kvalitnejšiu regeneráciu počas prípravy
- nedostatkom z pohľadu trénera bolo, že sme mali počas prípravy málo kvalitných súperov
Hodnotenie ME
Prvé stretnutie proti domácim Francúzom sme v ich domácom prostredí nevedeli vyhrať.
S Chorvátmi sme nemali šancu na výhru. Víťazstvom s Nemeckom 5:4 sme si zabezpečili
postup zo skupiny. Dôležitý zápas s Grékmi sme zvládli a postúpili sme do prvej osmičky.
Druhé stretnutie proti Chorvátom bolo už lepšie, ale zvíťaziť sa nám nepodarilo. Proti
Maďarom sme nemali šancu na víťazstvo, ale potešujúce bolo víťazstvo proti Holandsku
o 7.miesto.
P.Sirotný – vyjadril iný pohľad, ako pozorovateľ na ME
- taktika a nominácia je vecou trénera a nemá k tomu pripomienky
- položil viacero otázok a pripomienok, ktoré sa prediskutovali
P.Tkáč sa vyjadril, že v budúcej sezóne by chcel pracovať naďalej s družstvom juniorov
do MS.
7.miesto na ME hodnotí TMK ako dobrý výsledok a splnenie stanoveného cieľa.

Ženy – správu podal P.Mihalkovič
C.Ragussa za ženy a juniorky dodá správu písomne do 14.12.2012
- uskutočnili sa 2 akcie reprezentačného družstva žien
1. 29.6. – 1.7. – VT Nováky
2. 27.- 30.9. – VT Nováky – sparing klubové družstvo z Talianska
- práca bola zameraná na budovanie nového družstva
- juniorky nemali samostatnú akciu, hrali v družstve žien
U 16 – kadetky, správu podal P.Mihalkovič, tréner M.Henkrich
- pracovať sa začalo s 30-timi dievčatami
- na jar boli uskutočnené 3 podujatia – Mokrá lopta
- v lete 2 podujatia + reprezentač.družstva
- na jeseň 3 podujatia – Mokrá lopta
- do 2.polroka bol zúžený káder na 18 hráčok
- písomné správy dodá M.Henkrich do 14.dec.2012
U 14 – tréner J.Baranovič, správu podal p.Mihalkovič
- uskutočnili sa 2 podujatia Mokrá lopta
29.6. – 1.7. – Piešťany
7.- 9.9. – Piešťany
písomné správy dodá J.Baranovič do 14.12.2012
2. Prejednanie návrhov na aktualizáciu plánov prípravy reprezentačných družstiev a návrhy
na zmeny v kalendári súťaží.
- seniori – plán prípravy bude upresnený po vyžrebovaní kvalifikačných turnajov, tréner „A“
družstva predloží aktualizovaný plán prípravy dňa 14.12.2012 na VV SZVP
- juniori U 21 a U 17 – plán prípravy bude upresnený po predložení plánu prípravy seniorov
3. Predbežné vyhodnotenie činnosti CTM – Mokrá lopta
Hlavný tréner CTM P.Sirotný + absolvoval 9 zrazov v rámci projektu Mokrá lopta
- zatiaľ nie je ukončené testovanie, po obdržaní záverečných správ vypracuje správu
T: 31.1.2013
Úlohy pre trénerov CTM – Mokrá lopta
a) Zaslať správy zo všetkých zrazov CTM (emailom) M.Čechovi, O.Gajdáčovi a na
sekretariát SZVP T: 15.1.2013
b) Vypracovať záverečnú správu za kalendárny rok 2013 T: 15.1.2013
Záverečnú správu musí obsahovať:
1. Počet uskutočnených zrazov
2. Výsledky testovania
3. Hodnotenie jednotlivých hráčov
4. Postrehy a odporúčania pre klubových trénerov a pre TMK.
Počet uskutočnených zrazov CTM – Mokrá lopta za kalendárny rok 2012
U 11 H.S. Eschwig - 3
U 12 K.Bačo
-3
U 13 R.Kaid
-3
U 14 P.Nižný
-2
U 15 A.Nagy
-1
U 16 O.Gajdáč
-3
U 17 D.Holas
-0
U 19 P.Tkáč
-0

dievčatá
U 14 J.Baranovič
U 16 M.Henkrich

-2
-6

P.Nižný s U 14 uskutoční tretí zraz za rok 2012 v januári 2013.
A.Nagy U 15 z dôvodu častých zmien kalendára súťaží vedel uskutočniť len 1 zraz. TMK
navrhuje v tomto prípade nevyplatiť odmenu za posledný KV 2012.
D.Holas U 17 – pre nezáujem hráčov nebol schopný uskutočniť ani jeden zraz. TMK navrhuje
ako kompenzáciu za vyplatenú odmenu:
a) D.Holas vypracuje metodický materiál pre trénerov, v ktorom zohľadní aj výsledky
testovania jednotlivých kategórií CTM
T: 30.6.2013
b) Prevezme organizovanie školenia trénerov od P.Sirotného a v spolupráci so sekretariátom
SZVP zorganizuje školenie trénerov. T: 30.6.2013
P.Tkáč – U 19 – s kategóriou juniorov nebolo možné uskutočniť ani jeden zraz, pretože hráči
boli vyťažení v príprave na ME a niektorí sa zúčastnili aj VT seniorov
TMK navrhuje odmenu vyplatenú v rámci CTM trénerovi ponechať (absolvovanie
prípravy U 19 na ME a dosiahnutý výsledok na ME).
J.Baranovič – U 14 dievčatá uskutoční 3.zraz v januári 2013.
Návrh na obsadenie jednotlivých kategórií CTM na rok 2013
U 11 – na nasledujúcom zasadnutí TMK
U 12 - H.S. Eschwig
U 13 - K.Bačo
U 14 - R.Kaid
U 15 - P.Nižný
U 16 - A.Nagy
U 17 - O.Gajdáč
dievčatá
U 14 - J.Baranovič
U 16 - M.Henkrich
Vzhľadom na skúsenosti z roku 2012 TMK v rámci CTM v kategórii chlapcov U 18 a starší
nenavrhuje pracovať doterajším spôsobom.
Rôzne
1. TMK navrhuje od 1.1.2013 vytvoriť kategóriu U 15 – reprezentačné družstvo chlapcov.
Za trénera navrhuje vymenovať P.Nižného.
Hlasovanie: za:3
proti:0 zdržalo sa:2
2. Za reprezentačného trénera U 17 navrhuje O.Gajdáča.
Hlasovanie: za:3
proti:0 zdržalo sa:2

Nováky 5.12.2012

Ondrej Gajdáč
predseda TMK

