Zápisnica zo zasadnutia trénersko-metodickej
komisie konaného dňa 22.1.2014 v Novákoch
Prítomní: P.Sirotný, R.Kaid, M.Henkrich, P.Nižný, O.Gajdáč,
Ospravedlnení: D.Holas, K.Bačo, C.Ragussa, M.Cipov
1. Návrh trénerov jednotlivých kategórií CTM – Mokrá lopta na rok 2014

U 12
U 13
U 14
U 15
U 16
U 19

Muži
- P.Tkáč
- H.S. Eschwig
- K.Bačo
- R.Kaid
- P.Nižný
- D.Holas

Ženy
U 14 - J.Baranovič
U 16 - M.Henkrich

TMK navrhuje, aby kategória U19 muži zahŕňala 3 ročníky (19-roční a mladší). V kategórii
U11 navrhne TMK trénera na najbližšom zasadnutí. TMK navrhuje VV SZVP na schválenie
trénerov jednotlivých kategórií CTM – Mokrá lopta na rok 2014 ako je to vyššie uvedené.
Plán prípravy a návrh realizačného tímu tréneri CTM zašlú predsedovi TMK do 12.2.2014.
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

2. Aktualizácia plánov prípravy reprezentačných družstiev
Plány prípravy reprezentačných družstiev boli prejednané a schválené na zasadnutí TMK
dňa 17.9.2013.
Tréner A družstva mužov P.Sirotný určil zraz pred stretnutím svetovej ligy proti Čiernej hore
a kvalifikačným stretnutím proti Chorvátsku v Novákoch na 9.2.2014 a ukončenie 15.2.
Navrhuje, aby sa prípravy na kvalifikačné stretnutie zúčastnilo 16 hráčov.
U 19 muži
Tréner družstva D.Holas predložil aktualizovaný plán prípravy pozostávajúci z dvoch častí –
príprava na kvalifikáciu na ME a príprava na ME ./viď.príloha/
U 16 muži
Asistent trénera P.Nižný potvrdil, že prioritou prípravy tejto kategórie je MT v Nemecku.
U 15 muži
Tréner R.Kaid predložil aktualizovaný plán prípravy družstva. /viď.príloha/
TMK berie na vedomie predložené plány prípravy bez pripomienok a navrhuje VV SZVP ich
schválenie.
Za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

Reprezentační tréneri predložia návrh na zloženie realizačných tímov a návrh širšej nominácie
hráčov (resp. ich aktualizáciu) do 12.2.2014 predsedovi TMK.

3. Hlavné úlohy TMK na rok 2014
1. Analýza súčasného stavu mládežníckych kategórií
2. Vypracovanie metodiky tréningového procesu
Úlohy budú rozpracované na najbližšom zasadnutí TMK.
Rôzne:
1. TMK dáva na zváženie zjednotiť platbu na VT v rámci CTM – Mokrá lopta. Uvedenú
problematiku navrhujeme prejednať na najbližšom zasadnutí.
2. Najbližšie zasadnutie TMK bude uskutočnené dňa 15.2.2014 v Novákoch za účasti
všetkých trénerov CTM – Mokrá lopta.

V Novákoch 22.1.2014

Ondrej Gajdáč
predseda TMK

U 15
Pre vekovú kategóriu U-15 rok narodenia 1999 pred medzinárodným turnajom „DARKO CUKIC“
13-17.08 2014 absolvovať minimálne dva výcvikové tábory na náklady SZVP (cca 5.000€).
V tejto vekovej kategórii je to prvá medzinárodná konfrontácia s vodnopólovou špičkou v Európe.
(SRB,CRO,MNG,HUN,ITA,GER) Je vhodné, aby sme mali obraz-zistili (aj do budúcna)na akej
výkonnostnej úrovni sa nachádza táto veková kategória a predišli úvahám či danú vekovú kategóriu
pustiť alebo nepustiť na kvalifikáciu ME poprípade samotné ME čo stojí SZVP nemalé peniaze.
PLÁN PRÍPRAVY U-15
3x VT v rámci ML
2x VT na náklady SZVP-1 v počte 18 hráčov+ realizačný tím(3 osoby)
Predpokladaný termín:28.07-02.08.2014
2 v počte 15 hráčov+ realizačný tím(3 osoby)

