Zápisnica zo zasadnutia trénersko-metodickej komisie
konaného dňa 13.6.2013 v Novákoch
Prítomní: O.Gajdáč, R. Kaid, P.Sirotný, P.Nižný, D.Holas
Ospravedlnení: K.Bačo, M.Cipov, H.Henkrich,C.Ragussa
Hostia: P.Mihalkovič, J.Karabáš, J.Bohát
1. P.Sirotný podal správu z MT v Istambule
Reprezentačné družstvo seniorov sa zúčastnilo turnaja 7.-9.6. za účasti družstiev
TUR, ROU a GEO v rámci prípravy na kvalifikáciu na ME. Pre zranenie sa
vopred ospravedlnili M.Kratochvíl, J.Zaťovič a G Gyurcsi. Postupne sa
ospravedlnilo ďalších sedem pozvaných hráčov L.Kozmér-dovolenka, Marek
Tkáč, L. Ďurík-zranenie,M. Kolárik-brigáda v GB, A.Kašper,S.Baláž –skúšky
v škole, Maroš Tkáč nemôže vymeškať zo školy.
Podľa vyjadrenia trénera, na to v akej zostave sme na turnaji hrali boli výsledky
prijateľné. Proti ROU a GEO sme hrali dobre, proti TUR sme podali slabší výkon.
TMK berie na vedomie
2. Aktualizácia plánu prípravy dr. seniorov-P.Sirotný
Najbližší VT 18.- 22. 6- Bratislava , zameraný na nácvik herných kombinácií
a taktiku. 25.- 30. 6. VT a MT Dunajský pohár. 1.- 7. 7. VT a MT Oradea.
TMK berie na vedomie
3. Správa z kvalifikačného turnaja na ME U 17 – O.Gajdáč
Členovia TMK obdržali písomnú správu v ktorej sú uvedené všetky informácie.
Napriek tomu že sme mali jednu z najťažších skupín a bojovali sme s nepriazňou
rozhodcov nás od postupu delil jediný gól v poslednom zápase proti Nemecku.
TMK berie na vedomie
viď. príloha č.1
4. Aktualizovaný plán prípravy
U 17 3.- 5. 7. VT Nováky
17.-21.7. MT Bukurešť
13.-18.8. VT a MT Slovakia Cup Nováky
U 15 10.-14.7.
18.-21.7.
26.-28.7.
7.-11.8.
14.-11.8.

VT Nováky
VT Nováky
LEN MT Stuttgart (GER)
VT Nováky
LEN MT „Darko Cukic“ (SRB)

5. Správy z podujatí – ženy
Za ženskú zložku podal správu P. Mihalkovič.
TMK berie na vedomie

viď.príloha č.2-6

6. Aktualizované plány prípravy – ženy, P. Mihalkovič

Aktualizovaný plán prípravy reprezentačných výberov SVK – ženy , 2013
U 15 – tréner J.Baranovič





29.-31.3.
4.-7.7.
August
september

VT Strakonice – spoločná príprava s tímom ČR
VT Piešťany – testy + spoločná príprava s tímom ČR
VT Piešťany + prípravné zápasy
VT Piešťany

U 17 – tréner M.Henkrich
 17.1. -19.1.
VT Nováky + II. ML Budapešť
 4. – 9.2.
zimný VT
 4.-6.4
VT Nováky + II. ML Budapešť
 20.4
II. ML Vác
 11.-12.5.
II. ML Debrecen
==================================================================
 17. – 26.7.
VT Piešťany
v tom 19.-21.7
MT Praha
 30.7 – 4.8.
VT Vrútky






Alt.1 7.-12.8
15.-18.8.
Alt.2 7.-10.8
12.-18.8.



21-25.8.

VT Madarsko (alt. Slovensko so sparingom)






Alt.1 28.-31.8
31.8.-8.9.
Alt.2 28.-29.8
29.8.-10.9.

VT Bratislava
ME Istanbul
VT Bratislava
ME Istanbul






4. – 6. 4.
31.8-2.9.
27.-29.9
október

VT Nováky, Bratislava resp. Madarsko
VT + MT Bratislava
VT Nováky, Bratislava resp. Madarsko
VT + MT Bratislava

Ženy+juniorky – trénerka Ragusa

jún 2013

VT Nováky
VT Nováky
VT Nováky
VT Nováky + Taliansko

7. Systém súťaží
TMK navrhuje pre nasledovný súťažný ročník nasledovné vekové kategórie:
11 – roční
Ml. žiaci
St. žiaci
Juniori

2003
2001 a ml.
1999 a ml.
1996 a ml.

Systém súťaže:
11 – roční, oblastné súťaže a majstrovstvá SR
ml. a st. žiaci
- zimné majstrovstvá
po zimných majstrovstvách prvá 6-ka 6 turnajov
- ostatné družstvá turnaje podľa počtu družstiev
juniori – 2 oblasti – západ, východ po 5 družstiev
- oblasť sa hrá systémom, že u usporiadateľa sa stretnú všetci a odohrajú dve
kolá podľa kľúča
- takto sa usporiada hrací deň u každého a v základnej časti odohrá každý
s každým 2 zápasy
- prví traja postupujú do prvej šestky a odohrajú 2 turnaje u víťazov oblastí
- štvrtý a piaty z oblasti odohrajú 2 turnaje vo štvorke, usporiadateľmi sú
družstvá umiestnené na 4. mieste v oblastnom kole
.
Seniori
Systém extraligy
Séria A – 6 družstiev
Základná časť – každý s každým doma vonku.
Po základnej časti pokračuje prvá štvorka dvomi turnajmi, body zo základnej časti
sa prenášajú do turnajov.
Po turnajoch nasleduje play off.
Body zo základnej časti sa prenášajú do play off.
Séria B
Sériu B hrajú 5. a 6. družstvo zo série A a ďalšie dve až štyri družstvá.
Turnajový systém podľa počtu účastníkov.
Prvé dva turnaje u 5. a 6. zo série A.
Prví dvaja majú právo štartovať v nasledujúcom ročníku v sérii A.

8. Rôzne
1.Predseda rozhodcovskej komisie J. Bohát sa obrátil na členov TMK
so žiadosťou o pomoc pri riešení problematiky nekultúrneho správania
niektorých trénerov počas zápasov.

-

malo by byť v záujme nás všetkých aby sa zamedzilo vulgárnym prejavom
pri bazénoch počas zápasov
niekedy k takýmto prejavom zo strany trénerov dochádza z dôvodu, že
nepoznajú dobre pravidlá
P. Mihalkovič – na trénerských seminároch by bolo dobré zaoberať sa touto
problematikou
O. Gajdáč – na seminár trénerov budú pozvaní zástupcovia rozhodcov

2.Bol uskutočnený pohovor s hráčmi Marekom Tkáčom, Marošom Tkáčom,
Patrikom Tkáčom a Patrikom Košianom, ktorí oznámili, že nebudú
reprezentovať SR v kategórii juniorov. Na otázku aký majú dôvod odpovedali:
Marek Tkáč - z osobných dôvodov, hlavný dôvod je, že po 7. mieste na ME
bol odvolaný tréner reprezentácie Peter Tkáč.
Maroš Tkáč - cestuje za mamou do Anglicka, v kategórii U 17 chce
reprezentovať.
Patrik Tkáč – má naplánovanú brigádu u strýka, v kategórii U 17 chce
reprezentovať.
Patrik Košian – potrebuje voľno
Členovia TMK vyjadrili názor, že takýto postoj hráčov nie je správny, je na škodu veci
a môže poškodiť aj im samotným. Hráči boli upozornení, že VV SZVP môže rozhodnúť,
že ak hráč odmietne reprezentovať v jednej kategórii, nebude môcť reprezentovať ani
v ostatných.
Bol uskutočnený aj pohovor s trénerom uvedených hráčov Petrom Tkáčom, ktorý sa
k uvedenému vyjadril, že on na také rozhodnutie hráčov nenahováral, ale ich ani
neodhováral. Je to ich slobodné rozhodnutie. Členovia TMK sa s takýmto postojom
trénera nestotožnili.
Ondrej Gajdáč

Správa z kvalifikačného turnaja na ME U17

Príloha č.1

Miesto: Tbilisi
Dátum: 9.-12.5.2013
Realizačný tím: Ondrej Gajdáč – tréner
Rastislav Zibolen – asistent trénera
Miroslav Fábian – asistent trénera a vedúci družstva
Na kvalifikačnom turnaji bol prítomný prezident SZVP Juraj Kula.
Hráči: Matej Šomšág a Šimon Zvolenský – brankári
Maroš Tkáč
Erik Haluška
Patrik Tkáč
Matej Dékány
Kristián Kováč
Peter Kulcsár Szabó
Martin Biben
Martin Rybnikár
Jakub Mečiar
Daniel Cabadaj
Juraj Dilý
Výsledky a priebeh stretnutí:
Slovensko – Holandsko
6 : 6 (2:2, 2:2, 0:2, 2:0)
Pomer vylúčených: 5 : 4
Góly: M.Tkáč 2, M.Dékány, J.Mečiar, P.Tkáč, K.Kováč
V úvodnom stretnutí kvalifikačného turnaja sme nezachytili začiatok zápasu a v tretej
minúte sme prehrávali 2 : 0. Nepriaznivý stav sa nám do konca štvrtiny podarilo
vyrovnať a v druhej štvrtine sme sa ujali vedenia 3 : 2. Po dvoch lacných góloch, ktoré
sme inkasovali a slabom brankárskom výkone za stavu 3 : 4 v polovici štvrtiny
M.Šomšága v bráne vystriedal Š.Zvolenský. V tretej štvrtine sme sa napriek vytvoreným
šancám strelecky nevedeli presadiť a do záverečnej štvrtiny sme nastupovali
s nepriaznivým skóre 4 : 6. V poslednej štvrtine sme sa skoncentrovali, podržal nás aj
brankár a po dvoch úspešných zakončeniach sa nám podarilo vyrovnať. V poslednej
minúte stretnutia sme sa ubránili v oslabení a stretnutie skončilo remízou.
Slovensko – Gruzínsko
5 : 13 (1:1, 2:3, 1:6, 1:3)
Pomer vylúčených: 11 : 6
Góly: J.Mečiar 2, M.Tkáč, P.Tkáč, M.Dékany
V tomto stretnutí sme zachytili úvod a koncentrovanom obranou sme vedeli držať súpera
v bezpečnej vzdialenosti od našej brány. Nechýbala nám vôľa a chlapci hrali
s maximálnym nasadením. Tlaku rozhodcov a stolíka sme však boli schopní odolávať len
polovicu zápasu. Napriek upozorneniu delegáta z našej strany, že počas nášho útoku

stolík po faule nezastavuje čas a naopak pri útoku súpera čas stál častokrát bezdôvodne
nedošlo k náprave. Tak isto pomer vylúčených 11 : 6 v náš neprospech hovorí za všetko.
Druhú polovicu stretnutia sme už tento nápor nezvládli a zápas bol rozhodnutý prakticky
po tretej štvrtine.

Slovensko – Moldavsko
19 : 7 (8:0, 4:4, 5:1, 2:2)
Pomer vylúčených: 6 : 9
Góly: M.Tkáč 5, M.Dékány 4, P.Tkáč 3, J.Dilý 2, J.Mečiar 2, K.Kováč, M.Biben,
D.Cabadaj
Hrali sme od prvej minúty veľmi dobre v obrane i v útoku. V prvej štvrtine sme využili
takmer všetky šance, ktoré sme si dobrou súčinnosťou v útoku vytvorili. Výsledkom bol
stav 8 : 0 a stretnutie bolo prakticky rozhodnuté po úvodnej časti hry. V druhej štvrtine sa
nám až tak nedarilo, ale stále sme mali zápas pod kontrolou. Z nepochopiteľných
dôvodov sa J.Dilý nechal súperom vyprovokovať a úplne zbytočne naznačil úder smerom
k súperovi. Rozhodca to posúdil ako brutalitu a náš hráč okrem 4 minútového trestu
dostal zákaz nastúpiť v nasledujúcom stretnutí. V tretej štvrtine sme súpera opäť predčili
po všetkých stránkach a v zápase sme zvíťazili rozdielom triedy .
Slovensko – Nemecko 6 : 6 (2:1, 0:2, 4:2, 0:1)
Pomer vylúčených: 9 : 4
Góly: M.Dékány 2, M.Tkáč 2, J.Mečiar, M.Biben
Proti výborne hrajúcim Nemcom sme nastúpili bez rešpektu a s odhodlaním zvíťaziť,
pretože na postup sme na rozdiel od nášho súpera potrebovali získať v tomto stretnutí
plný počet bodov. Od začiatku do konca stretnutia sme diktovali tempo a takmer počas
celého zápasu sa na nás musel súper doťahovať. Úvodná štvrtina patrila nám a do ďalšej
sme nastupovali s tesným skóre 2 : 1. V druhej štvrtine sme žiaľ nepremenili niekoľko
vyložených šancí
na rozdiel od súpera, ktorý nám vsietil dva góly a dostal sa do
vedenia. V tretej štvrtine sme sa opäť skoncentrovali a dokázali sme štyri šance premeniť,
hoci niekoľko sme opäť vynechali. Žiaľ v poslednej štvrtine sme jednogólové vedenie
stratili, keď sme inkasovali gól v oslabení. Podarilo sa nám minútu pred koncom zápasu
ubrániť presilovú hru súpera, žiaľ víťazný gól sme nedokázali streliť ani s vypätím
všetkých síl. V závere sa ukázalo, že vynechať niekoľko vyložených gólových šancí
v takomto stretnutí môže byť osudné. Jednoznačne chýbal aj obranca centra Dilý. I keď
ho K.Kováč plnohodnotne nahradil, oslabená však bola lavička a striedajúci hráči neboli
adekvátnou náhradou.
Ďalším faktorom bolo nekorektné rozhodovanie francúzskeho rozhodcu, čo do veľkej
miery ovplyvnilo výsledok stretnutia. Zrkadlom je pomer vylúčených 9 : 4 v náš
neprospech v zápase, v ktorom sme my udávali rytmus hry. Rovnaký zákrok na jednej
a druhej strane bol častokrát posudzovaný opačne.

Ďalšie výsledky: Nemecko – Holandsko
Gruzínsko – Moldavsko
Nemecko – Moldavsko
Holandsko – Moldavsko
Gruzínsko – Nemecko
Gruzínsko – Holandsko

Konečná tabuľka 1. Gruzínsko
2. Nemecko
3. Slovensko
4. Holandsko
5. Moldavsko

11 : 4
16 : 6
12 : 3
6:5
7:7
10 : 9

10
8
5
4
0

Tabuľka strelcov
Meno
E.Haluška
P.Kulcsár Szabó
K.Kováč
P.Tkáč
M.Tkáč
M.Rybnikár
D.Cabadaj
J.Mečiar
M.Dékány
M.Biben
J.Dilý

NED
1
1
2
1
1
-

GEO
1
1
2
1
-

MOL
1
3
5
1
2
4
1
2

GER
2
1
2
1
-

Spolu
2
5
10
1
6
8
2
2

Hodnotenie hráčov:
M.Šomšág - V prvom stretnutí podal slabý výkon a v druhej štvrtine bol vystriedaný.
Príležitosť dostal už len v stretnutiach, keď bol stav už prakticky
rozhodnutý. Očakával som lepšiu formu a lepšie výkony.
Š.Zvolenský – Podržal družstvo v dôležitých stretnutiach proti Holandsku a Nemecku.
V zápase proti Gruzínsku za väčšinu inkasovaných gólov nemohol. Svojimi
výkonmi pozitívne prekvapil.
M.Tkáč – Podľa očakávania bol jednou z opôr družstva. Vedel sa presadiť strelecky
vo všetkých zápasoch, strelil najviac gólov. V ťažkých stretnutiach striedal

málo. Bol platný v obrane aj v útoku. Často mal sťaženú situáciu, pretože
súperi
ho bránili pozornejšie.
M.Dékány – Prakticky jediný center v družstve. Svojimi výkonmi pozitívne prekvapil.
Vedel sa v centri postaviť, viazať na seba obranu a vyrobiť vylúčenia.
Strelecky sa presadil aj proti silným súperom a kondične zvládol celý turnaj
dobre. Žiaľ nemali sme za neho adekvátne striedanie. Tak isto bol oporou
družstva.
P.Tkáč –

Nastupoval v základnej zostave. Hral väčšinou v obrane, ale bol platný aj
v útoku. Je to inteligentný hráč, na ktorého sa dalo takmer vždy spoľahnúť.
Splnil očakávania.

J.Mečiar – Hráč základnej zostavy. Väčšinou hral na ľavom krídle. Fyzickú nevýhodu
oproti zdatnejším súperom kompenzuje rýchlosťou a obratnosťou. Dokázal
sa strelecky presadiť vo všetkých stretnutiach.
M.Biben – Hráč základnej zostavy. Väčšinou hral na pravom krídle. Svoju úlohu zvládol
pomerne dobre. Napriek tomu, že je pravák mohol sa aj na tomto poste viac
strelecky presadiť.
J.Dilý –

Obranca centra, nastupoval v základnej zostave. Obranu centra zvládal vcelku
uspokojivo. Problémom však boli nerozmyslené a neúčinne odstreľované
lopty v útoku v prvých dvoch stretnutiach. Neodpustiteľné je, že sa nechal
vyprovokovať v zápase, ktorý bol už rozhodnutý a oslabil tak družstvo
v rozhodujúcom stretnutí.
K.Kováč – Bol prvým striedajúcim hráčom. V zápase proti Nemecku nastúpil
v základnej zostave ako obranca centra. Výkonnosťou je na úrovni hráčov,
ktorí nastupovali v základnej zostave. Podával vyrovnané výkony, na ktoré
sa dalo spoľahnúť.
P.Kulcsár Szabó – Hral prevažne na pravom krídle, v prípade potreby na ľavom. Nerobil
zásadné chyby, ale ani nevynikal. Strelecky sa nepresadil napriek tomu, že
šance na to mal.
E.Haluška – Väčšinou striedal na poste centra. Nebol však adekvátnou náhradou
a strelecky sa nepresadil. Občas hral aj na obranných postoch. Na to, aby sa
vedel presadiť by potreboval byť dynamickejší a zosilnieť.
D.Cabadaj – Striedal hlavne na poste centra, ale aj v obrane. Chýbajú mu herné
skúsenosti a potrebuje fyzicky zosilnieť. V obrane žiaľ urobil viac
zásadných chýb a na niektoré sme doplatili aj gólom v našej bráne.
M.Rybnikár – Striedal hlavne v obrane, na poste posledného obrancu. Hral menej, nehral
vo všetkých zápasoch. Jeho výkonnosť, tak ako ani výkonnosť troch pred
ním menovaných hráčov nedosahuje úroveň výkonnosti ostatných.

S touto kategóriou sme začali pracovať pred dvomi rokmi v rámci projektu Mokrá
lopta. Musím však uviesť, že záverečná príprava na kvalifikačný turnaj zďaleka nebola
podľa našich plánov a predstáv. V roku 2012 sme mali dohodnuté dva spoločné VT
s reprezentačným družstvom Slovinska, ktoré Slovinci na poslednú chvíľu odriekli.
Vzhľadom na to, že mnohí hráči tejto vekovej kategórie hrali v tejto súťažnej sezóne
súťaž dorastencov, juniorov i seniorov bolo aj z časových dôvodov dosť obtiažne
zrealizovať prípravu na kvalifikáciu. Ďalším negatívom bolo, že na plánovaný MT
začiatkom apríla
do Žiliny nakoniec z pozvaných reprezentačných družstiev HUN,
CRO, ROM, SLO postupne odriekli všetci. I keď sme v rámci našich možností turnaj
uskutočnili, tak isto aj záverečný VT v Bratislave (poďakovanie patrí vedeniu a trénerom
uvedených klubov), chýbala konfrontácia na medzinárodnom poli.
Na prípravnom turnaji v Žiline sa už pre zlomeninu ruky nezúčastnil náš prvý
center Martin Hrivnák. Žiaľ nebolo možné s ním už počítať v kvalifikačnom turnaji,
čo bolo taktiež citeľným oslabením úzkeho hráčskeho kádra.
Účasť na kvalifikačnom turnaji potvrdila, že káder kvalitných hráčov je v tejto
vekovej kategórii skutočne úzky. Na kvalifikačnom turnaji však hráči vytvorili dobrý
kolektív, ktorý hral odhodlane a s nasadením. Je potrebné zobrať do úvahy, že sme boli
vylosovaní do jednej z najťažších skupín a prehrali sme len jeden zápas proti domácemu
družstvu. Relatívne dobre sme zvládli výkyvy vo výkonnosti, ktoré sú v tejto vekovej
kategórii ešte časté. (viď. výsledky stretnutí) Slabší výkon sme podali len v úvodnom
stretnutí proti Holandsku, ale aj v tomto stretnutí sme uhrali remízu.
Od postupu na ME nás v záverečnom stretnutí proti Nemecku delil jediný gól.
Okrem faktorov, ktoré som uviedol v komentári k tomuto zápasu a mali vplyv
na výsledok nám chýbal aj kúsok športového šťastia.

24. 5. 2013

Ondrej Gajdáč
tréner

Správa reprezentačného trénera

Príloha č.2

DRUŽSTVO : U 15 - ženy
CIELE : konsolidácia novo tvoriaceho sa tímu
PODUJATIE : výcvikový tábor
DÁTUM : 11. – 13.1. 2013
MIESTO KONANIA : Nováky
VÝSLEDKY :
Výcvikový tábor - tretí za rok 2012, sa mal pôvodne uskutočniť v novembri 2012, ale
vzhľadom na posunutie termínov zimných majstrovstiev žiakov v NCVP v Novákoch
a obsadenosť bazéna v Žiline sa termín VT posunul až na január 2013.
Zámerom VT bolo nadviazať na prácu z predchádzajúceho VT, ktoré sa konalo 7. - 9. 9.
2012.
Hráčky boli pozvané na základe nominácie klubových trénerov pred prvým VT v roku
2012 a doplnené o hráčky, ktoré sa ukázali ako perspektívne po súťažnom ročníku
2011/2012.
Cieľom bolo vzhľadom na prítomnosť trénerky žien C. Ragusi venovať dostatok
priestoru pre vysvetlenie a nácvik základných činností jednotlivca. Priestor dostala aj
streľba a hra.
Testovanie hráčok sa uskutočnilo len na suchu. Testy vo vode sme nerobili z dôvodu, že
testy v roku 2011 a 2012 sa robili na 50 m bazéne a výsledky z 33 m bazéna by neboli
porovnateľné.
MENNÝ ZOZNAM HRÁČIEK/ Z KLUBU
PRÍTOMNÉ HRÁČKY
1
Hrobáriková Eva
2
Pažická Simona
3
Urbaníková Marianna
4
Kirková Katarína
5
Šimeková Terézia
6
Strúčková Petra
7
Rybanská Nataša
8
Chrenková Viktória__________________
9
Kolárová Tamara
10 Kováčiková Beata
11 Ravingerová Alexandra
12 Majerníková Karin__________________
13 Juricová Laura_____________________
14 Monika Sedláková__________________
15 Štrpková Lea______________________
16 Bergerová Tereza___________________
17 Majláthová Ivana ___________________
POČET TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK :

KLUB
PVK VRÚTKY
PVK VRÚTKY
PVK VRÚTKY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
NCHZ NOVÁKY
NCHZ NOVÁKY
NCHZ NOVÁKY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
KVP Komárno
SLAVIA UK BRATISLAVA
SLAVIA UK BRATISLAVA
SLAVIA UK BRATISLAVA

počas podujatia 4
KRÁTKA TECHNICKÁ SPRÁVA O DRUŽSTVE:
Na VT bolo pozvaných 26 hráčok širšieho výberu. Pre chorobu sa ospravedlnila
Stankovianska (Vrútky), Kačková a Stehlíková (obe Vrútky), Horáčiková
(SláviaBratislava), Cariková, Basarová, Rusznáková, Genová, Krivdová, Ignáthová
a Kötelesová (všetky Košice) neuviedli presný dôvod neúčasti. Kurucová (Košice)
dlhodobo netrénuje pre zranenie ruky.
Dodatočne boli pozvané hráčky Stručková, Sedláková a Majerníková.
Vo výkonnosti hráčok už neboli také rozdiely v plaveckej pripravenosti ako v septembri
2012.
KRÁTKA
SPRÁVA
O INÝCH
PODSTATNÝCH
TECHNICKÝCH
ZÁLEŽITOSTIACH:
VT mal bezproblémový priebeh.
Tréningy, ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené v NCVP Nováky.
Všetky náklady spojené s VT si hradili účastníčky.
Pri neúčasti asistenta trénera a vedúcej družstva bola dohodnutá prítomnosť a trénovanie
s trénerkou žien SVK p.Cinziou Ragusa.
ZHRNUTIE PODUJATIA:
- pozitíva
Zlepšenie v plaveckej pripravenosti a tým väčšia výkonnostná vyrovnanosť (plávanie).
Účasť trénerky SVK ženy Cinzie Ragusa.
Nasadenie a súťaživosť.
Zaradenie nových prvkov (cvikov) do tréningového procesu.
- negatíva
Neúčasť ospravedlnených hráčok, hlavne tých, ktoré po úvodnom VT vyzerali, že by
mohli byť oporami tohto výberu – Krivdová, Kurucová, Horáčiková, Stankovianska,
Kačková, Stehlíková.
Brankársky post – v kluboch na úrovni žiačok chýbajú brankárky, pravdepodobne sa
tomu nevenuje dostatočná pozornosť.
NÁVRHY A ODPORÚČANIA DO BUDÚCNOSTI:
Aj napriek skutočnosti, že sú len štyri kluby je dostatok talentovaných hráčok
s predpokladom vyrásť na úspešné hráčky. Je potrebné vytvoriť v kluboch podmienky na
tréning a Budúcnosť zjednotiť základné tréningové činnostiach, aby to bolo na prospech
hráčkam i reprezentačnému výberu.
Dátum : 20.1.2013

Podpis :

Baranovič Ján, v.r.

Správa reprezentačného trénera

Príloha č.3

DRUŽSTVO : U 15 - ženy
CIELE : odohrať prvé prípravné medzinárodné zápasy
PODUJATIE : výcvikový tábor
DÁTUM : 29. – 31.3. 2013
MIESTO KONANIA : Strakonice, Česká republika
VÝSLEDKY :
Výcvikový tábor - úvodný v roku 2013 sa uskutočnil na základe ponuky zo strany
Českej reprezentácie do 17 rokov uskutočniť spoločný VT a odohrať prípravné zápasy.
Nakoľko ponuka Českej strany nezapadala do koncepcie prípravy U 17 využili sme
ponúkanú možnosť a spoločný kemp sme absolvovali s výberom U 15.
30.3.2013
CZE U 17 – SVK U 15 7 : 7 (1:2,3:3,2:0,1:2)
Strakonice – SVK U 15 23 : 9 (7:0,7:1,4:4,5:4)
CZE U 17 – SVK U 15 13 : 15 (1:2,4:7,6:5,2:1)
31.3.2013
CZE U 17 – SVK U 15 9 : 13 (0:1,4:3,2:3,3:6)
CZE U 17 – SVK U 15 4 : 16 (2:3,2:3,0:5,0:5)
MENNÝ ZOZNAM HRÁČIEK/ Z KLUBU
PRÍTOMNÉ HRÁČKY
1
Horáčiková Karolína
2
Štrpková Lea
3
Krivdová Patrícia
4
Kurucová Jana
5
Basarová Viktória
6
Rusznáková Barbora
7
Rybanská Nataša
8
Baranovičová Barbora________________
9
Kirková Katarína
10 Klampárová Michaela
11 Martinková Klaudia
12 Kaffková Vanda_____________________

KLUB
Slávia UK Bratislava
Slávia UK Bratislava
ŠKP Košice
ŠKP Košice
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY
KVP KÚPELE PIEŠŤANY

POČET TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK :
-

počas podujatia 5, 4 prípravné zápasy s reprezentáciou CZE U 17 a 1 prípravný
zápas s družstvom Strakonice-ženy
KRÁTKA TECHNICKÁ SPRÁVA O DRUŽSTVE:
Na VT bolo pozvaných 16 hráčok širšieho výberu. Pre chorobu sa nezúčastnili
Ravingerová a Šimeková (obe Piešťany) a z rodinných dôvodov (Veľkonočné sviatky) sa

ospravedlnili Stehlíková, Paická, Stankovianska, Hrobáriková, (všetky Vrútky)
a Majláthová (Bratislava).
Z pozvaných náhradníčok sa tiež z rodinných dôvodov (Veľkonočné sviatky)
ospravedlnili Kačková , Urbaníková (Vrútky), Bergerová (Bratislava), Majerníková
a Chrenková (Piešťany).
Dodatočne boli pozvané hráčky Martinková, Klampárová a Kaffková (Piešťany).
KRÁTKA SPRÁVA O INÝCH PODSTATNÝCH TECHNICKÝCH
ZÁLEŽITOSTIACH:
VT mal bezproblémový priebeh.
Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené v hoteli Švanda „ U Dudáka“. Náklady si
hradili účastníčky. Dopravu do miesta zrazu – Piešťany si hradili účastníčky.
Doprava do Strakoníc bola zabezpečená mikrobusom a osobným autom. Avizovaná
možnosť reciprocity z českej strany nebola možná.
Realizačný tím : tréner – Ján Baranovič, asistenta trénera – Shirley Lazarová , vodič
mikrobusu a zároveň rozhodca - Adam Czaszko.
ZHRNUTIE PODUJATIA:
- pozitíva
Prvé prípravné medzinárodné zápasy
Pozitívne vnímanie taktických pokynov
S pribúdajúcimi zápasmi rastúca kvalita hry
Správanie a vystupovanie dievčat
-

negatíva

Neúčasť ospravedlnených hráčok , t.j. nemožnosť vyskúšať optimálnu zostavu
Chýbajúca jednotná výstroj (aspoň tričká, prípadne plavky)
NÁVRHY A ODPORÚČANIA DO BUDÚCNOSTI:
Zabezpečiť pravidelnú, každoročnú možnosť medzinárodnej konfrontácie aj pre družstvo
U 15. Takéto zápasy jednoznačne pomôžu k zvyšovanie úrovne hry reprezentačného
výberu.

Dátum : 4. 4. 2013

Podpis : Baranovič Ján, v.r.

Správa reprezentačného trénera

Príloha č.4

DRUŽSTVO: U 17 - ženy
CIELE: nácvik herných situácii
PODUJATIE:výcvikový tábor
DÁTUM:17.-18.1. 2013
MIESTO KONANIA: NVPC Nováky
VÝSLEDKY:
Zámerom VT bola herná príprava, nácvik herných situácii a presilových hier.
MENNÝ ZOZNAM HRÁČIEK / Z KLUBU
VYBRANÉ HRÁČKY
KLUB
1. DAŇKOVÁ Tereza
Bratislava
2. HANUSOVÁ Anna
3. CHOCHULOVÁ Barbora
4. KOŤKOVÁ Mária
5. KOŤKOVÁ Petra
6. LENČÉŠOVÁ Martina
7. MAJLÁTHOVÁ Ivana
8. MIHALKOVIČOVÁ Martina
9. MORAVČÍKOVÁ Lucia
10. PAŽICKÁ Jeannette
11. PAŽICKÁ Simona
12. PECKOVÁ Natália
13. ŠKODNÁ Veronika

Vrútky
Topoľčany
Topoľčany
Topoľčany
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Bratislava
Piešťany

POČET TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK:
Počas podujatia 4
KRÁTKA TECHNICKÁ SPRÁVA O DRUŽSTVE:
Na VT bolo pozvaných 18 hráčok.. Pre chorobu sa ospravedlnili Šoltýsová ( ŠKP
Košice), Krivdová ( ŠKP Košice), Babjaková ( Vrútky ). Pre zranenie sa ospravedlnila
Krivdová (ŠKP Košice). Pre povinnosti v klube sa ospravedlnila Máteová ( Eger ).
KRÁTKA SPRÁVA O INÝCH PODSTATNÝCH TECHNICKÝCH ZÁLEŽITOSTIACH:
VT mal bezproblémový priebeh. Tréningy prebiehali na bazéne v Novákoch.
Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené v NVPC ( Nováky ).
ZHRNUTIE PODUJATIA:
- Pozitíva
VT sa uskutočnil v Novákoch, kde sme mali vytvorené veľmi dobré tréningové podmienky.
Hráčky pristupovali k tréningovým procesom zodpovedne.

-

Negatíva

Neúčasť ospravedlnených hráčok.
NÁVRHY A ODPODRÚČANIA DO BUDÚCNOSTI:
Príprava družstva U17 prebieha podľa plánu.
Tak ako na predchádzajúcich VT aj na VT v Novákoch chýbali hráčky z dôvodu
choroby. Preto odporúčam trénerom v domácich kluboch informovať hráčky o
dôležitosti stravovania a o doplnkovej výžive, hlavne v zimnom období.
Dátum:

22.1. 2013

Podpis: Ing. Pavol Mihalkovič,
Milan Henkrich

Správa reprezentačného trénera

Príloha č.5

DRUŽSTVO: U 17 - ženy
CIELE: -fyzická príprava a odolnosť
- prečistenie dýchacieho aparátu
PODUJATIE:výcvikový tábor
DÁTUM:3.-9.2. 2013
MIESTO KONANIA:Roháče, Habovka, Zuberec
VÝSLEDKY:
Zámerom VT bol rozvoj fyzických schopností, sily a obratnosti ako aj prečistenie
dýchacieho aparátu. Doplnkovým športom bolo lyžovanie.
MENNÝ ZOZNAM HRÁČIEK / Z KLUBU
VYBRANÉ HRÁČKY
KLUB
14. BRUŽEŇÁKOVÁ Jana
Košice
15. DAŇKOVÁ Tereza
16. HANUSOVÁ Anna
17. CHOCHULOVÁ Barbora
18. KOŤKOVÁ Petra
19. KRIVDOVÁ Patrícia
20. KURUCOVÁ Jana
21. LENČÉŠOVÁ Martina
22. MAJLÁTHOVÁ Ivana
23. MIHALKOVIČOVÁ Martina
24. MÁTEOVÁ Zuzana
25. MORAVČÍKOVÁ Lucia
26. PAŽICKÁ Jeannette
27. PAŽICKÁ Simona
28. PECKOVÁ Natália
29. ŠKODNÁ Veronika

Bratislava
Vrútky
Topoľčany
Topoľčany
Košice
Košice
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Košice
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Bratislava
Piešťany

POČET TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK:
Počas podujatia 14
KRÁTKA TECHNICKÁ SPRÁVA O DRUŽSTVE:
Na VT bolo pozvaných 18 hráčok.. Z družstva bola vyradená Katarína Babjaková
(Vrútky ), ktorú nahradila Jana Kurucová ( Košice ). Pre chorobu sa
ospravedlnilaMária Koťková ( Topoľčany ) a pre povinnosti v škole sa
ospravedlnilaŠoltýsová (Košice ).
KRÁTKA SPRÁVA O INÝCH PODSTATNÝCH TECHNICKÝCH ZÁLEŽITOSTIACH:
VT mal bezproblémový priebeh. Tréningy prebiehali v horskom prostredí
v Roháčoch. Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené: Hotel Osobitá, Roháče Spálená

ZHRNUTIE PODUJATIA:
- Pozitíva
VT sa uskutočnil v horskom prostredí v Roháčoch, kde tréningové jednotky
prebiehali v prírode. Podmienky boli sťažené snežením, ale napriek tomu hráčky
pristupovali k tréningovým procesom zodpovedne. VT splnil ciele.
-

Negatíva

Neúčasť ospravedlnených hráčok.

NÁVRHY A ODPODRÚČANIA DO BUDÚCNOSTI:
Príprava družstva U17 prebieha podľa plánu.
Podľa mužskej zložky sme do prípravy zahrnuli VT v horskom prostredí, kde sme sa
zamerali na fyzickú prípravu v prírode, čím sme preverili odolnosť hráčok v záťaži
a zároveň sa snažili prečistiť ich dýchací aparát. Tento VT je ďalším krokom
v príprave družstva na ME U17 žien v Istanbule. Odporúčame v budúcnosti zahrnúť
doprípravy reprezentačných družstiev v ženskej zložke aj zimné sústredenie.
Dátum:

15.2. 2013

Podpis: Milan Henkrich
Pavol Mihalkovič,

Správa reprezentačného trénera

Príloha č.6

DRUŽSTVO: U 17 - ženy
CIELE: nácvik herných situácii, testovanie
PODUJATIE: výcvikový tábor, tréningové zápasy s družstvom žien
DÁTUM: 4.-6.4. 2013
MIESTO KONANIA: NVPC Nováky
VÝSLEDKY:
Zámerom VT bola herná príprava, nácvik herných situácii a presilových hier
s družstvom žien.
MENNÝ ZOZNAM HRÁČIEK / Z KLUBU
VYBRANÉ HRÁČKY
KLUB
1. DAŇKOVÁ Tereza
Bratislava
2. HANUSOVÁ Anna
3. CHOCHULOVÁ Barbora
4. KRIVDOVÁ Patrícia
5. KOŤKOVÁ Petra
6. MAJLÁTHOVÁ Ivana
7. MIHALKOVIČOVÁ Martina
8. MORAVČÍKOVÁ Lucia
9. PAŽICKÁ Jeannette
10. PAŽICKÁ Simona
11. PECKOVÁ Natália
12. ŠKODNÁ Veronika

Vrútky
Topoľčany
Košice
Topoľčany
Bratislava
Bratislava
Vrútky
Vrútky
Vrútky
Bratislava
Piešťany

POČET TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK:
Počas podujatia 4 + 2 zápasy ML
KRÁTKA TECHNICKÁ SPRÁVA O DRUŽSTVE:
Na VT bolo pozvaných 18 hráčok. . Pre chorobu sa ospravedlnili Šoltýsová (
Košice), Bružeňáková ( ŠKP Košice), Kurucová ( Košice ), Lenčešová ( Bratislava ).
Pre povinnosti v škole sa ospravedlnila Koťková (Topoľčany). Pre povinnosti
v klube sa ospravedlnila Máteová ( Eger ).
KRÁTKA SPRÁVA O INÝCH PODSTATNÝCH TECHNICKÝCH ZÁLEŽITOSTIACH:
VT mal bezproblémový priebeh. Tréningy prebiehali na bazéne v Novákoch.
Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené v NVPC ( Nováky ).
ZHRNUTIE PODUJATIA:
- Pozitíva

VT sa uskutočnil v Novákoch, kde sme mali vytvorené veľmi dobré tréningové
podmienky. Odohrali sme 3 tréningové zápasy s družstvom žien. Hráčky
pristupovali k tréningovým procesom zodpovedne.
-

Negatíva

Neúčasť ospravedlnených hráčok.

NÁVRHY A ODPODRÚČANIA DO BUDÚCNOSTI:
Tento VT sa uskutočnil v suvislosti s kolom Madarskej ligy. Jeho rozsah sa však
prisposobil v suvislosti s pozvanim reprezentačného družstva žien a ako
sparingpartner sme odohrali 4 tréningové zápasy. Spolupráca s trénerskou dvojicou
reprezentačného družstva žien C. Ragussa a M. Cipova bola pozitívna a pre mladé
hráčky motivujúca v ich ďalšom tréningovom procese, aby sa v budúcnosti začlenili
aj do repre. družstva žien. V budúcnosti odporúčam aspoň raz ročne uskutočniť
spoločný VT.
Dátum:

10.4. 2013

Podpis: Ing. Pavol Mihalkovič,
Milan Henkrich

