Zápisnica zo zasadnutia trénersko-metodickej komisie
konaného dňa 18.2.2013 v Novákoch
Prítomní: P.Sirotný, P.Nižný, O.Gajdáč, D.Holas, M.Cipov,C.Ragussa, K.Bačo, R.Kaid, J
Ospravedlnení: M.Henkrich,
Hostia: P.Mihalkovič, J. Karabáš ,P.Tkáč, H.S.Eschwig, A.Nagy, J.Baranovič
Na zasadnutie TMK boli pozvaní všetci tréneri CTM-Mokrá lopta.
1. Vyhodnotenie činnosti CTM-Mokrá lopta za rok 2012.
Tréneri jednotlivých kategórií vyhodnotili činnosť v rámci CTM za uplynulý rok.
MUŽI
U-11 H.S.Eschwig, boli uskutočnené 3 zrazy, z toho jeden v Maďarsku.
Vyskytol sa problém vo vzájomnej informovanosti. V čase konania VT CTM
sa niektoré kluby zúčastnili iných podujatí. V budúcnosti je potrebné zaviesť
mechanizmus aby sa takýmto situáciám predišlo.
U-12 K. Bačo, boli uskutočnené 3 zrazy, základ všetkých členov CTM tvoria hlavne
hráči z Košíc a Novák.
U-13 R.Kaid, boli uskutočnené 3 zrazy s účasťou nebol problém.
U-14 P.Nižný, v r. 2012 boli uskutočnené 2 zrazy. Tretí zraz bol uskutočnený
začiatkom roku 2013, všetky zrazy boli v Novákoch.
U-15 A.Nagy, bol uskutočnený len jeden zraz, hlavnou príčinou bolo, že v Novákoch
nebol voľný termín.
U-16 O.Gajdáč, boli uskutočnené 3 zrazy, jeden v Novákoch, dva v Žiline.
Špecifikum tejto kategórie od septembra 2012 je že viacerí hráči hrajú súťaž
ml. dorast, juniori a seniori.
U-17 D.Holas, nebol uskutočnený žiadny zraz.
U-19 P.Tkáč, nebol uskutočnený žiadny zraz.
Súhrnné správy a výsledky testovania za jednotlivé kategórie za r.2012 zaslali tréneri
na sekretariát SZVP.
A.Nagy uskutoční 2 VT za rok 2012 do 30.6.2013.
D.Holas vypracuje metodický materiál pre trénerov, do ktorého zapracuje výsledky
testovania jednotlivých kategórií CTM .

ŽENY
U-14 J.Baranovič, v r. 2012 boli uskutočnené 2 zrazy v Piešťanoch, tretí zraz bol
uskutočnený v januári 2013 v Novákoch.
U-16 M.Henkrich, správu podal P.Mihalkovič. V tejto kategórii bolo uskutočnených 7 zrazov Mokrá lopta a 3 reprezentačné podujatia. Začalo sa
pracovať s 30-timi dievčatami. Od druhého polroka bol káder zúžený
na 18.

2. Návrh na doplnenie trénera CTM kat. 11 roční.
TMK navrhuje za trénera CTM - Mokrá lopta P. Tkáča.
Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0
3. Predbežné plány práce CTM – Mokrá lopta na r. 2013 pre jednotlivé
kategórie
Predbežné plány jednotlivých podujatí na r. 2013 zašlú tréneri do 30.3.2013 na
sekretariát SZVP a predsedovi TMK
4. Informácie o pripravovanom školení trénerov
D.Holas informoval prítomných, že na školenia trénerov je prihlásení dostatočný počet záujemcov. Záujemcovia budú vyrozumení o presných termínoch a
všetkých podrobnostiach týkajúcich sa školenia prostredníctvom sekretariátu
SZVP
5. Návrhy na doplnenie a zmeny v realizačných tímoch reprezentačných
družstiev
P.Sirotný dal návrh na zloženie realiz. tímu seniorov nasledovne:
Asistenti: 1. O. Gajdáč
2. R. Kaid
Vedúci družstva: M. Dabrovský

D. Holas, realizačný tím juniorov:
Asistent: M. Hudec
Vedúci družstva: M. Giba, G. Gyurcsi
Lekár: MUDr. Holas
O. Gajdáč, realizačný tím U-17:
R. Zibolen – asistent
M. Fábian – asistent, vedúci dr.
P. Nižný, realizačný tím U-15:
Miroslav Gogola – asistent
Michal Gogola – vedúci. dr.
6. Návrhy na zmeny v plánoch prípravy jednotlivých kategórií reprez.družstiev
P. Sirotný predložil aktualizovaný plán prípravy dr. seniorov do 1.kvalif. turnaja:
25. 03. – 30.03 2013 VT SVK
02.-07. 04. 2013 zraz a 1. kvalifikačný turnaj
.

Nováky, 18. 2. 2013

Ondrej Gajdáč
predseda TMK

