Zápisnica zo zasadnutia trénersko – metodickej komisie
konaného dňa 05.11. 2013 v Bratislave.
Ptítomní: P. Sirotný, D. Holas, R. Kaid, P. Nižný, M Henkrich, O. Gajdáč
Ospravedlnení: M. Cipov, K. Bačo, C. Ragussa
Hostia: P. Mihalkovič, J. Karabáš, S. Vaňo
Program: 1. Aktualizácia plánov prípravy reprezentačných družstiev.
2. Stav prípravy v jednotlivých kategóriách CTM – Mokrá lopta
3. Rôzne
1. Aktualizácia plánov prípravy reprezentačných družstiev
VV SZVP požiadal TMK o aktualizáciu plánov prípravy reprezentačných družstiev
z ekonomických dôvodov.
Muži
A družstvo
Tréner družstva P. Sirotný – v rámci prípravy na zápasy kvalifikácie ne ME a zápasy
svetovej ligy je ťažké uskutočniť výcvikové tábory pred týmito podujatiami. Prax ukázala
a pravdepodobne to bude tak aj v budúcnosti, že pred týmito podujatiami nebudeme
vedieť uskutočniť VT odsúhlasené v pláne prípravy.
Navrhuje ďalej ponechať v pláne prípravy MT Dunajský pohár 13.–15. 06. 2014 a MT
Rumunsko 26.–29.06. 2014.
V prípade postupu resp. nepostupu na ME môže byť plán A družstva aktualizovaný.
U – 19
Družstvo U – 19 absolvuje prípravu vrátane MT len v prípade, ak bude odsúhlasená jeho
účasť na ME.
Poradie dôležitosti MT v prípade účasti na ME:
1. MT Slovakia Cup – 14.-17.08. 2014
2. MT Nemecko
– 01. 03. 08. 2014
3. MT Rumunsko – termín neuvedený
Plán prípravy bude aktualizovaný po rozhodnutí, že sa družstvo zúčastní ME a po
ustanovení trénera družstva do funkcie.
TMK odporúča preveriť možnosť, že na účasť finančne prispejú hráči resp. rodičia.

U -16
V príprave ponechať len MT v Nemecku 27.-29. 08 2014, účasť na tomto turnaji finančne
vykryť prispením hráčov (rodičov).
U - 15
Účasť na MT Darko Cukic 99, 13.-17. 08. 2014, Srbsko, účasť riešiť v rámci CTM –
zaplatia rodičia.

U - 11 až U – 14
Tieto kategórie môžu organizovať podujatia len ak ich finančne vykryjú rodičia (CTM –
Mokrá lopta).
SZVP nebude v roku 2014 finančne prispievať na prípravu uvedených kategórií.
Ženy
U-14 a U-16
Uvedené kategórie môžu organizovať podujatia len ak ich finančne vykryjú rodičia
(CTM- Mokrá lopta).
U – 19
Účasť družstva na ME 2014 je podmienená analýzou štátnej dotácie pre rok 2014.
O účasti resp. neúčasti družstva na ME rozhodne VV SZVP. Plán prípravy družstva bude
aktualizovaný v súlade s týmto rozhodnutím.
TMK odporúča preveriť možnosť, že na účasť prispejú hráčky resp. rodičia.
A-družstvo
Plán prípravy bol prejednaný na TMK 17. 09. 2013 a predložený VV SZVP.
Plán prípravy bude aktualizovaný po rozhodnutí o výške pridelených finančných
prostriedkov.
Hlasovanie:

za 6

proti 0

zdržali sa 0

2. Stav prípravy v jednotlivých kategóriách CTM – Mokrá lopta
Muži

Ženy

U-11 P. Tkáč
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

U-15 J. Baranovič - 3 VT
U-17 M. Henkrich - 4 VT

- 3 VT
- 3 VT
- 3 VT
- 2 VT
- 2 VT
- 0 VT
- 2 VT

V kat. U 12 H. S. Eschwig požiadal o možnosť započítať štvrtý VT kt. zrealizuje v roku
2013 do roku 2014 z dôvodu, že v budúcom kalendárnom roku by bolo z časových
dôvodov obtiažne zrealizovať viac ako 2 VT.
TMK súhlasí a odporúča VV SZVP aby uznal uvedenú požiadavku.
Hlasovanie:

za 6

proti 0

zdržali sa: 0

V kategórii U-17 boli zrealizované 2 VT. Tréner O. Gajdáč požiadal o započítanie
absolvovaných podujatí s reprezentačným družstvom U-17 (MT Bukurešť, MT Nováky,
VT a Kvalifikačný turnaj na ME) z dôvodu, že ako tréner reprezentačného družstva U-17
nepoberal odmenu.
TMK súhlasí a odporúča VV SZVP aby uznal uvedenú požiadavku.
Hlasovanie:

za 5

proti 0

zdržali sa 1

V kategórii U-16 nebol uskutočnený žiadny VT. VV SZVP zastavil vyplácanie odmeny
trénerovi A. Nagyovi od októbra 2013.
Po telefonickom rozhovore a výzve predsedu TMK A. Nagy prisľúbil neprávom
obdržanú odmenu vrátiť SZVP.
TMK odporúča vstúpiť do jednania s A. Nagyom o dohodnúť spôsob vrátenia odmeny.
Hlasovanie:

za 6

proti 0

zdržali sa 0

V kategóriách U-14 a U-15 boli uskutočnené 2 VT. Tréneri uvedených kategórií majú
v pláne zrealizovať tretí VT do konca roka 2013.
TMK berie ne vedomie uvedenú skutočnosť.
Hlasovanie:

za 6

proti 0

zdržali sa 0

V kategórii U-15 ženy boli uskutočnené 3 VT, ale jeden VT bol uskutočnený za
kalendárny rok 2012. V tejto kategórii bude potrebné zrealizovať ešte jeden VT v roku
2013.
TMK berie na vedomie uvedenú skutočnosť.
Hlasovanie: za 6
proti 0
zdržali sa 0

3. Rôzne
P. Mihalkovič predniesol návrh na nové ekonomické podmienky realizácie projektu CTM
– Mokrálopta.
Tréneri CTM – Mokrá lopta nebudú mať za svoju činnosť honorár.
Tréner si bude môcť účtovať za vykonané pracovné cesty preplatenie cestovného vo
výške max 150,- eur za mesiac nasledovne:
a) Ak bude uskutočnený 1 zraz za rok – cestovné za 1 mesiac
b) Ak budú uskutočnené 2 zrazy za rok – cestovné za 6 mesiacov
c) Ak budú uskutočnené 3 zrazy za rok – cestovné za 12 mesiacov
TMK súhlasí s uvedeným návrhom a odporúča VV SZVP realizovať projekt CTM –
Mokrá lopta po ekonomickej stránke v súlade s uvedeným návrhom.
Hlasovanie:

za 4

proti 0

zdržali sa 2

TMK navrhuje, aby výberová komisia stanovená VV SZVP navrhovala reprezentačných
trénerov na rok 2014 na schválenie VV SZVP v nasledovných kategóriách:
Muži – A družstvo, U-19 a U-16
Ženy – A družstvo, U-19
Ostatné kategórie by naďalej spadali do projektu CTM – Mokrá lopta a trénerov
jednotlivých kategórií by na schválenie VV SZVP predkladala TMK.
Hlasovanie:
za 6
proti 0
zdržali sa 0

V Bratislave 05. 11. 2013

Ondrej Gajdáč
Predseda TMK

