Zápisnica zo zasadnutia trénersko – metodickej komisie
konaného dňa 14.3.2016 v Novákoch

Prítomní: R.Kaid, D. Holas, P.Nižný, C.Ragusa, M.Gogola, O.Gajdáč
Hostia: P.Mihalkovič, M.Gális
Ospravedlnení: M.Fábian
1. Asistent trénera reprezentačného družstva seniorov podal správu o priebehu MT Dunajský
pohár v Košiciach, MT Volvo Cup v Győri a účasti nášho družstva na ME v Belehrade.
viď.príloha
R.Kaid: Príprava na ME bola optimálna, družstvo sa v závere prípravy zúčastnilo dvoch
kvalitne obsadených medzinárodných
turnajov a výcvikového tábora v Novákoch.
V prípravných stretnutiach sme podávali dobré výkony. S výkonmi na ME a dosiahnutým
umiestnením však celkom spokojní nemôžeme byť. Najlepší výkon sme podali proti Srbsku,
ale proti takému súperovi sme na víťazstvo šancu nemali. Naopak proti Holandsku sme hrali
zle. V súboji s Nemeckom kde išlo o postup medzi najlepších 12 družstiev sme mali smolu
keď sme za stavu 4:1 nevyužili dve šance a súper naopak vzápätí znížil na 4:2. Aj v ďalšom
priebehu stretnutia sme nepoľavili, ale stretnutie skončilo v riadnom hracom čase nerozhodne
a žiaľ v súboji na päťmetrové hody sme ťahali za kratší koniec. O tom, že do olympijskej
kvalifikácie postupuje 13 družstiev z ME sme sa dozvedeli po 1. štvrtine stretnutia proti
Gruzínsku v ktorom sa nám podarilo zvíťaziť a zabezpečiť si účasť.
D. Holas: Za jednu z našich najväčších slabín považuje premieňanie presilových hier. Tento
postreh nie je ojedinelý a aj podľa vyjadrenia trénera bude nevyhnutné toto zefektívniť.
P.Nižný: Prečo nebol nominovaný Marek Tkáč a nie je nominovaný ani do prípravy
na olympijskú kvalifikáciu? R. Kaid na túto otázku nevedel odpovedať len toľko, že to bolo
a je rozhodnutie trénera.
O. Gajdáč: Bol prítomný na oboch MT v závere prípravy kde naši reprezentanti podávali aj
z jeho pohľadu dobré výkony, ktoré dávali nádej na dobré umiestnenie na ME. Na ME však
podľa jeho názoru družstvo nebolo v optimálnej forme. Pozitívne však je, že nebudeme
chýbať v olympijskej kvalifikácii.
Na otázku „prečo sa nezúčastňujú všetci hráči VT keď sú pozvaní“ odpovedal tréner,
že viacerí hráči často uprednostňujú iné povinnosti.
Členovia TMK navrhujú prijať opatrenia, ktoré by zabezpečili, aby si všetci hráči zodpovedne
plnili reprezentačné povinnosti. Navrhujú vytvoriť „štatút reprezentanta“, ktorý by stanovoval

práva a povinnosti nominovaných hráčov v kategóriách muži a ženy a „štatút mládežníckeho
reprezentanta“ pre mládežnícke kategórie.
2. R.Kaid predložil plán prípravy reprezentačného družstva do olympijskej kvalifikácie.
Uvedený plán prípravy bol prejednaný a schválený VV SZVP bez pripomienok. Podľa
trénerov je plánovaná príprava dobrá a spĺňa ich požiadavky. Členovia TMK nemali k plánu
prípravy žiadne pripomienky. viď. príloha
3. Tréneri seniorov predložili na VV SZVP širšiu nomináciu na prípravu na olympijskú
kvalifikáciu. Príprava začína 14.3.2016 VT v Novákoch. Na uvedenom VT bude určených
14 hráčov ktorí sa zúčastnia herného VT v Holandsku. Problémom sa javí hlavne brankársky
post. viď. príloha
Michal Gogola a Tomáš Hoferica sa vzdali reprezentácie. Problém druhého brankára tréneri
musia urýchlene riešiť.
P.Nižný má v súvislosti s programom a nomináciou požiadavku na VV SZVP preložiť kolo
juniorov, ktoré by sa malo konať 2.-3. 4. na iný termín. Nováky majú v širšom výbere dvoch
hráčov a bez nich je družstvo Novák značne oslabené.
4. Tréner reprezentačného družstva žien M. Gális informoval členov TMK o pláne, stave
prípravy a cieľoch reprezentačného družstva. viď. príloha
V širšom výbere je v súčasnosti zaradených 22 hráčok z ktorých dve hrajú v zahraničí.
Hráčky zaraďuje do troch kategórií a/ hráčky, ktoré majú zodpovedný, profesionálny prístup
b/ hráčky s častými zdravotnými problémami
c/hráčky, ktoré berú vod. pólo ako voľnočasovú aktivitu, hobby
Do každej z uvedených kategórií by mohol zaradiť asi sedem hráčok. Do výberu sú zaradené
aj mladšie hráčky. Veľkým problémom je nízka účasť hráčok na VT. Na prvom VT
v Novákoch 19. -21. 2. bolo 12 hráčok. Plánovaný VT na 11. – 13. 3. v Egri pre nízku účasť
a nezáujem zrušil. Aby sa súčasný stav zlepšil plánuje zvolať stretnutie s trénermi a požiadať
ich o spoluprácu.
Napriek uvedeným skutočnostiam by bol rád keby VV SZVP prihlásil družstvo žien
do kvalifikácie na ME 2018. Po absolvovaní MT v Prahe budeme mať lepší prehľad o našej
výkonnosti.
P. Mihalkovič: Podľa jeho názoru keby sme boli na ME v Belehrade, skončili by sme
pravdepodobne na 9. mieste.
C. Ragusa: Podporuje snahu zúčastniť sa ME 2018, potrebné bude zapojiť do prípravy aj
mladšie dievčatá, súčasné juniorky.

5. Tréner družstva junioriek P.Mihalkovič informoval členov TMK o pláne a stave prípravy
družstva junioriek na ME 2016. viď. príloha
Plán prípravy družstva bol schválený na VV SZVP bez pripomienok. V širšej nominácii je 23
dievčat, do augusta bude káder zúžený na 16 – 17 hráčok.
Prvé plánované podujatie – VT vo februári bol zrušený z dôvodu veľkej vyťaženosti hráčok.
6. M. Gogola a C. Ragusa pracujú na vytvorení metodického materiálu pre mládežníckych
trénerov. Za jeho vyhotovenie žiadajú 1500 .-€. Žiadajú vyjadrenie VV SZVP či súhlasí
s navrhnutou čiastkou.
7. TMK na návrh M. Gogolu prejednala potrebu minimálneho odborného vzdelania
pre trénerov reprezentačných družstiev.
Návrh č.1

Tréneri seniorov a žien

- 3.kvalifikačný stupeň

Tréneri mládežníckych kategórií - 2.kvalifikačný stupeň
Návrh č.2

Všetci tréneri reprezentačných družstiev – 3. kvalifikačný stupeň

Hlasovaním 3-za, 2-zdržali sa, 0 – proti prešiel návrh č. 1
TMK žiada VV SZVP aby od 1. 1. 2017 bolo podmienkou výberového konania na posty
reprezentačných trénerov splnenie podmienok v súlade s návrhom č. 1
Od 1. 1. 2019 by všetci reprezentační tréneri mali mať minimálne 3. kvalifikačný stupeň
8. TMK plánuje do 30. 5. 2016 predložiť na VV SZVP návrh systému súťaží na súťažné
obdobie 2016/2017.
Návrh systému súťaží jednotlivých kategórií vypracujú poverení tréneri do 30. 4. 2016. Tieto
TMK po prejednaní predloží na schválenie VV SZVP.
Vypracovaním návrhov sú poverení tréneri nasledovne:
Muži............R. Kaid

St. žiaci........M. Fábian

Juniori..........P. Tkáč

Ml. žiaci.......M. Cipov

Ml. dorast.....P. Nižný
Všetky kategórie žien.........J. Baranovič
TMK žiada poverených trénerov, aby návrhy vypracovali po predchádzajúcich konzultáciách
s ostatnými klubovými trénermi jednotlivých vekových kategórií.

9. Rôzne.
1. TMK navrhuje uznať trénerovi P. Tkáčovi , CTM Mokrá lopta U 13 VT uskutočnený
v januári 2016 ako tretí VT za rok 2015. Uvedený VT nevedel uskutočniť v pôvodnom
termíne z dôvodu že na KP v Novákoch nebol voľný termín.
Za 4

Zdržali sa 0

Proti 0

2. H.Sz.Eschwig žiada členov TMK a VV SZVP zistiť či by v mesiaci júl nebola možnosť
zúčastniť sa turnaja pre kategóriu U 15, pred MT Darko Čukič.
3. TMK žiada VV SZVP zabezpečiť pre všetky kluby malé vodnopólové brány z dôvodu,
aby sa všetky súťaže 11 - ročných mohli hrať za rovnakých podmienok.
4. TMK žiada VV SZVP zabezpečiť materiálno technické vybavenie na KP v Novákoch,
ktoré bude k dispozícii pre reprezentačné družstvá a VT CTM Mokrá lopta a asistent trénera
seniorov predkladá ďalšie požiadavky a návrhy súvisiace s reprezentačným družstvom
seniorov. viď. príloha
5. Asistent trénera reprezentačného družstva seniorov R. Kaid žiada upraviť kalendár
extraligy v súlade s plánom prípravy reprezentačného družstva. viď. príloha
6. P. Nižný dal návrh, aby prezident SZVP zaslal na školy ktoré navštevujú reprezentanti
nominačný list, aby riaditelia zohľadňovali neprítomnosť uvedených žiakov v škole.

Nováky, 14. 3. 2016

Ondrej Gajdáč
predseda

Správa asistenta reprezentačného trénera SR mužov.
VEDENIE DRUŽSTVA
Hlavný tréner: Esteller Antonio
Asistent trénera: Kaid Róbert
Vedúci družstva: Gyurci Gejza
Fyzioterapeut:Sýkora Zoltán
Akcia:VT-Novaky (14-17.12.2015)+ Dunajský pohár v Košiciach (18-20.2015)+
Herné sústredenie s národným tímom Rumunska (20-22.12.2015)
Širšia nominácia:
Brankári:1.Kozmér Lukáš,2.Gogola Michal,3.Hoferica Tomáš
Hráči:4.Zaťovič Juraj,5.Ďurík Lukáš,6.Seman Lukáš,7.Brúder Tomáš,8.Famera
Martin,9.Kolárik Martin,10.Bielik Tomáš,11.Baláž Samuel,12.Tkáč Maroš,13.Tkáč
Patrik,14.Polovic Kristián,15.Úradnik Michal,16.Furman Adam,17.Martanovič Róbert.
ZHODNOTENIE VT
Z tohto výcvikového tábora sa ospravedlnili hráči: Seman Lukáš a Famera Martin z dôvodu
ich kluby v tom čase hrali európske klubové súťaže. Furman Adam, vyberali mu krčné
mandle. Brúder Tomáš prišiel na zraz zranený(natiahnutá šľacha v pravom lakti),ale bol
predpoklad, že do majstrovstiev Európy sa jeho zranenie vylieči.
Výcvikoví tábor v Novákoch bol zameraný na obnovu plaveckej a silovej kondície, kde sa
kládol dôraz na dynamiku pohybu. Na tomto výcvikovom tábore sme absolvovali sedem
tréningových jednotiek. Štvrtok 17.12 po rannom tréningu a obede bol následne presun do
dejiska Dunajského pohára v Košiciach ,kde sme podvečer absolvovali jednu tréningovú
jednotku.
DUNAJSKÝ POHÁR:
Vo večerných hodinách z 18-teho na 19-teho sa k mužstvu pripojili hráči ,Famera Martin
a Seman Lukáš.
Na Dunajskom pohári sa zúčastnili výbery: Maďarska, Rumunska, Francúzka a Slovenska.
Turnaj sa hral systémom každý s každým jeden zápas v jeden deň .Slovenská reprezentácia
nastúpila postupne na turnaji v tomto slede zápasov, piatok 18.12-Rumunsko,sobota 19.12Maďarsko,nedeľa 20.12-Francúzko.

SVK - RUMUNSKO
12:5
ŠTVRTINY -(5:0)-(1:1)-(2:2)-(4:2)
GÓLY: Ďurík 4,Famera a Kolárik po 3, Baláž a Úradnik po 1.
Do zápasovej zostavy neboli nominovaný: Martanovič Róbert ,Hoferica Tomáš a Brúder
Tomáš.
Vstup do zápasu sme mali dobrý až nad očakávanie, hráči nastúpili veľmi koncentrovane
a disciplinovane. Plnili taktické pokyny a hlavne veľmi dobre zvládli prechod z presingu do
zónovej obrany. V ďalšom priebehu zápasu Rumunský tím pridal v nasadení a dôraze hlavne
v obrannej hernej činnosti čo vyústilo v podobe “iba“ troch strelených gólov počas dvoch

štvrtín z našej strany. V záverečnej štvrtine Rumunskému mužstvu evidentne došli sily a opäť
sme boli dominantným mužstvom vo vode.

SVK-MAĎARSKO
5-12
ŠTVRTINY: (0:2)-(1:3)-(3:2)-(1:5)
GÓLY: Famera a Polovic po 2,Ďurík 1.
Na zápas proti Maďarskému mužstvu došlo v našej zostave k jednej zmene a to Martanovič
Róbert vystriedal Tkáča Patrika a pauzovali ,Hoferica Tomáš a Brúder Tomáš.
Silu Maďarského vodného póla ani netreba komentovať .Tím Maďarska nastúpil do zápasu
s jasným cieľom a to tvrdá agresívna presingová obrana .Tento systém bránenia produkovali
prakticky celý zápas. Naše mužstvo sa proti agresívnej presingovej obrane presadzovalo len
veľmi ťažko o čom svedčí aj počet strelených gólov v tomto zápase z nášho pohľadu .Pri
agresívnej presing obrane je veľmi dôležité sa presadiť jeden na jedného čo nášmu mužstvu sa
v tomto zápase nedarilo.

SVK-FRANCÚZKO
10-8
ŠTVRTINY: (5:3)-(2:2)-(2:2)-(1:1)
GÓLY: Seman a Ďurík po 3,Famera a Bielik po 2.
V tomto zápase pauzovali Kozmér Lukáš ,Tkáč Patrik a Brúder Tomáš .Francúzky a
Slovenský tím sme kvalitou na jednej úrovni .Je to súper s ktorým sa stretávame často a to
hlavne v dôležitých momentoch keď sa jedná o postup z kvalifikácii. Mali sme ich aj
v kvalifikácii o postup na ME Budapešť 2014 a aj v kvalifikácii o postup na ME Belehrad
2016.Z tohto pohľadu bol pre nás tento zápas veľmi dôležitý a jednoznačne našim cieľom
bolo víťazstvo.(posledné zápasy, Košice 2013 (8:9), Francúzko september 2015 (9:10).
Základom úspechu v tomto zápase bola prvá štvrtina, ktorú sme vyhrali 5:2,keď sme
v útočnej fáze boli strelecky efektívny. Ďalší priebeh zápasu priniesol dominanciu obrán,a obe
mužstvá sa len ťažko presadzovali v útočnej hernej činnosti. Pri vyrovnanosti II. III. a IV
štvrtiny sme doviedli zápas do víťazného konca.
Hlavným cieľom tohto turnaja bolo, ako budú reagovať hráči na rôzne herné situácie pod
vplyvom únavy ,keďže na VT v Novákoch absolvovali sedem náročných tréningových
jednotiek.
TABUĽKA DP:
1.HUN 3-3-0-0 24:26
2.SVK 3-2-0-1 27:25
3.ROU 3-1-0-0 30:39
4.FRA 3-0-0-0 25:34
Ďalšie výsledky:
HUN-FRA 13:7
ROU-FRA 11:10
HUN-ROU 17:14

9b.
6b.
2b.
0b.

HERNÉ SÚSTREDENIE S NÁRODNÝM TÍMOM RUMUNSKA.
Po rozhovoroch s trénerom národného mužstva Rumunska sme sa dohodli ,že herné
sústredenie začneme v pondelok. Dôvod: veľká únava najviac vyťažovaných hráčov na oboch
stranách.
Pre večerný tréning Slovenského národného mužstva dostali voľno hráči: Gogola Michal,
Zaťovič Juraj, Seman Lukáš, Famera Martin, Kolarik Martin.
Počas herného sústredenia sme absolvovali štyri tréningové jednotky. Tréningové jednotky
boli zamerané na, tréningové zápasy, nácvik herných situácií v presilovke a v hre o jedného
hráča menej.
Celý tento prípravný blok hodnotím veľmi pozitívne, nikto nebol zranený ani chorý a počas
tohto bloku nevznikli žiadne mimoriadne situácie.

Správa asistenta reprezentačného trénera SR mužov.

VEDENIE DRUŽSTVA
Hlavný tréner: Toni Esteller
Asistent trénera: Kaid Róbert
Vedúci družstva: Gejza Gyurci
Akcia: VT Nováky-26-30.12.2015
Mužstvo po tripe VT Nováky-14-17.12.2015,Dunajský pohár v Košiciach-18-20.12.2015
a následnom hernom sústredení proti národnému družstvu Rumunska-20-22.12.2015 dostalo 2
dni voľno.
Výcvikový tábor v Novákoch mal charakteristiku technicko-taktickej prípravy kde boli naplánované aj dva priateľské zápasy s národným družstvom Ruska.(28 a 29.12.2015)
Na tento výcvikový tábor boli pozvaný hráči:
Brankári:1.Gogola Michal,2.Kozmer Lukáš.(Hoferica Tomáš po DP vypadol z nominácie)
Hráči:3.Zaťovič Juraj,4.Ďurík Lukáš,5.Brúder Tomáš,6.Famera Martin,7.Kolarik
Martin,8.Bielik Tomáš,9Baláž Samuel,10.Tkáč Maroš,11.Polovic Kristian,12.Tkáč
Patrik,13.Úradník Michal,14.Martanovič Róbert.
Z nominácie sa ospravedlnil Úradník Michal pre chorobu.
V tomto bloku sme absolvovali sedem tréningových jednotiek a dva priateľské zápasy proti
Ruskému národnému mužstvu.
Prvý priateľský zápas sme odohrali 28.12.2015 o 19:00
Druhý priateľský zápas sme odohrali 29.12.2015 o 12:00

Zápas č.1
SVK-RUS
11:12
ŠTVRTINY -(3:4)-(2:3)-(3:3)-(3:2)
GÓLY: Zaťovič, Seman, Tkáč Maroš a Kolarik po 2, Famera ,Ďurík a Baláž po 1.
Na zápas z dôvodu choroby nenastúpili Tkáč Patrik a Polovic Kristian .Zápas mal síce
nálepku „priateľský“ ale niesol sa v dobrom nasadení a plaveckom tempe, svedči o tom aj
fakt, že Ruský realizačný tím nás pred zápasom oslovil či môžu nastúpiť 15-sti hráči. V
tomto zápase sme si určili za prioritu a taktický zámer prechod z našej obrany do útočnej fázy
v systéme keď pozícia 1-2 preberá loptu a pozícia 6 sa snaží počas prechodu do útoku
pozične orientovať- presadiť na stranu pozície 1-2.Tento taktický zámer, ktorý sme si určili
nám aj z väčšej časti zápasu vychádzal.
Zápas č.2
SVK-RUS
4:5
ŠTVRTINY-(1:3)-(1:0)-(1:1)-(1:1)
GÓLY: Ďurík 2,Baláž a Seman
Pred týmto zápasom k už chorým Tkáč Patrik, Polovic Kristián pribudol Kolarik Martin.

V tomto zápase sme si dali prioritu aj vzhľadom k počtu zdravých hráčov ,odohrať maximálne
zodpovedne a s nasadením obrannú hernú činnosť ,v kombinácii tvrdý celoplošný presing
s rýchlim prechodom do zónovej obrany. Táto kombinácia obrannej hernej činnosti nám
v tomto zápase vychádzala o čom svedčí aj malý počet inkasovaných gólov.
Počas tohto sústredenia sme veľmi intenzívne komunikovali s hráčom Hrošík Jozef ,keď sme
sa dohodli, že bude nominovaný na ďalší zraz aby sme vedeli zhodnotiť jeho výkonnosť.
NEGATÍVA: mali sme veľa chorých hráčov a nebol k dispozícii žiadny lekár. Hráč Úradník
Michal po Dunajskom pohári keď aj vzhľadom k svojmu nízkemu veku(r.n.2000)presvedčil
svojou výkonnosťou a bol už istý v nominácii na Majstrovstvá Európy v Belehrade, zasiahli
rodičia ,ktorý nepustili syna na toto podujatie. Dôvod: pre 16-násť ročného chlapca
považujeme takéto seniorské podujatie za náročné.
Ďalší program prípravy bol VOLVO CUP v Maďarskom Györi, kde sme mohli nominovať na
základe pozvánky z Maďarskej strany 14 hráčov.
1.Gogola Michal
2.Kozmer Lukáš
3.Famera Martin
4.Zaťovič Juraj
5.Hrošík Jozef
6.Ďurík Lukáš
7.Baláž Samuel
8.Seman Lukáš
9.Tkáč Maroš
10.Bielik Tomáš
11.Polovic Kristián
12.Kolarik Martin
13.Brúder Tomáš
14.Martanovič Róbert

Správa asistenta reprezentačného trénera SR mužov.

VEDENIE DRUŽSTVA
Hlavný tréner: Toni Esteller
Asistent trénera: Kaid Róbert
Vedúci družstva: Gejza Gyurci
Lekár:Vecsey Štefan
Prezident SZVP:Kula Juraj
Akcia: VT Bratislava(2.1.2016) +MT Volvo Cup(3-5.1.2016)+VT Bratislava(6-8.2016).
Nominovaný hráči:
1.Gogola Michal
2.Kozmer Lukáš
3.Famera Martin
4.Zaťovič Juraj
5.Hrošík Jozef
6.Ďurík Lukáš
7.Baláž Samuel
8.Seman Lukáš
9.Tkáč Maroš
10.Bielik Tomáš
11.Polovic Kristián
12.Kolarik Martin
13.Brúder Tomáš
14.Martanovič Róbert
Mužstvo po VT v Novákoch(26-30.12.2015)dostalo dva dni voľno. Na zraz v Bratislave
2.1.2016 o 9:00 sa dostavili všetci nominovaný hráči, okrem Hrošík Jozef, ktorý pricestoval
z Chorvátskeho Dubrovníka priamo do Györu 2.1.2016 vo večerných hodinách .Mužstvo
absolvovalo v Bratislave jednu tréningovú jednotku, obed a následne odchod do dejiska
medzinárodného turnaja Volvo Cup v Maďarskom Györi. V dejisku medzinárodného turnaje
sme absolvovali jednu tréningovú jednotku.
Medzinárodného turnaja sa zúčastnili družstvá: Taliansko, Španielsko, Slovensko a domáce
Maďarsko.
Rozpis turnaja pre Slovensko bol nasledovný:
Nedeľa 3.1.2016-SVK-ESP
Pondelok 4.1.2016-SVK-ITA
Utorok 5.1.2016-HUN-SVK

SVK-ESP
5 :10
ŠTVRTINY -(0:2)-(2:3)-(1:4)-(2:1)
GÓLY: Zaťovič, Tkáč Maroš, Hrošík ,Brúder, Kolarik po 1.
Zápas mal špecifickú atmosféru, keďže aj náš hlavný tréner je Španiel. V tomto zápase boli
chlapci upozorňovaní aby sme v útočnej hernej činnosti hrali maximálne organizovane,

využívali plný(30s.) herný útočný čas, aby sme nestrácali zbytočne a hlavne z našich
nepresných nahrávok loptu, pretože Španielsky herný štýl je založený na rýchlych
protiútokoch. Tento taktický variant sme sa snažili dodržiavať ,v podstate nám to aj
vychádzalo, no v III .štvrtine sa ukázala väčšia kvalita Španielskeho tímu ,keď sme inkasovali
štyri góly.

SVK-ITA
8:12
ŠTVRTINY-(3:5)-(1:2)-(1:3)-(3:2)
GÓLY: Famera a Seman po 2,Ďurík,Bielik,Zaťovič a Hrošík po 1.
Tím Talianska patrí do prvej silnej osmičky v Európe .V tomto zápase sme boli Talianom
vyrovnaným súperom, hlavne v útočnej fáze sme mali aktívny pohyb ,ktorým sme vedeli
vytvoriť priestor pred centrom a následnou prihrávkou do centra vyprodukovať vylúčenie.
O lepší výsledok sme sa pripravili sami a to slabým využívaním presilových hier.

HUN-SVK
13:9
ŠTVRTINY: (5-3)-(2:1)-(3:3)-(3:2)
GÓLY :Seman 3,Bielik,Famera a Ďurík po 2, Zaťovič.
Aj v tomto zápase sme hrali z Maďarmi vyrovnanú partiu, no opäť sme sa pripravili
o prijateľnejší výsledok a doplatili na malú efektivitu využívania presilových hier.
Tabuľka po turnaji:
1.ITA 3-3-0-0 31:16
2.ESP 3-2-0-1 24:27
3.HUN 3-1-0-2 25:24
4.SVK 3-0-0-0 22:35

6b.
4b.
2b.
0b.

Ďalšie výsledky:
HUN-ITA 4:5
HUN-ESP 8:10
ESP-ITA 4:14

VT Bratislava-6-8.1.2016
Program prípravy pokračoval výcvikovým táborom v Bratislave. Stredu 6 januára bol jeden
tréning, štvrtok 7 januára dva tréningy a v piatok 8 januára odchod na Majstrovstvá Európy do
Belehradu.

Správa asistenta reprezentačného trénera SR mužov.

VEDENIE DRUŽSTVA
Prezident Szvp :Kula Juraj
Hlavný tréner: Toni Esteller
Asistent trénera: Kaid Róbert
Vedúci družstva: Gejza Gyurci
Lekár: Vecsey Štefan
Fyzioterapeut: Sýkora Zoltán
Video- strih: Kočiš Karol
Reportér :Pavelka Patrik
Akcia: ME Belehrad 8-23.1.2016
Nominácia:
1.Gogola Michal
2.Kozmer Lukáš
3.Famera Martin
4.Zaťovič Juraj
5.Hrošík Jozef
6.Ďurík Lukáš
7.Baláž Samuel
8.Seman Lukáš
9.Tkáč Maroš
10.Bielik Tomáš
11.Polovic Kristián
12.Kolarik Martin
13.Brúder Tomáš
Do dejiska Majstrovstiev Európy v Belehrade sme dorazili 8 januára 2016.Samotný turnaj mal
začiatok 10 januára 2016.Hrali sme v skupine „A“ v zložení :Čierna Hora, Španielsko,
Holandsko a Slovensko. V skupine sme sa postupne stretli zo súpermi v tomto zápasovom
slede:
Nedeľa 10 január 2016 o 9:30 hod. Španielsko- Slovensko
Utorok 12 január 2016 o 9:30 hod. Slovensko- Holandsko
Štvrtok 14 január 2016 o 18:45 hod. Čierna Hora -Slovensko

ESP-SVK
13:4
ŠTVRTINY -(4:0)-(6:2)-(2:1)-(1:1)
GÓLY: Famera 2, Zaťovič a Ďurík po 1.
Zápas sme začali v takom zvláštnom rozpoložení až v kŕči. Bol to po ôsmich rokoch prvý
oficiálny zápas na Majstrovstvách Európy. V prvých dvoch štvrtinách sme sa nevedeli
presadiť proti veľmi pohyblivým a agresívne hrajúcim Španielom ako v útoku tak aj v obrane.
Jednoznačne sa ukázala kvalita Španielskeho tímu.

SVK-NED
5:6
ŠTVRTINY-(1:2)-(1:2)-(1:0)-(2:2)
GÓLY: Seman 3,Famera,Zaťovič
Holandský tím je na tej istej výkonnostnej úrovni ako naše mužstvo ,preto sme očakávali
veľmi vyrovnaný zápas ,čo sa aj potvrdilo .Hráči príkladne bojovali, snažili sa dosiahnuť
v tomto zápase víťazstvo, no pri vyrovnanosti súperov rozhoduje veľa faktorov .Zlyhali sme
hlavne v realizácii presilových hier.

MNG-SVK
15-6
ŠTVRTINY-(6:3)-(6:0)-(1:2)-(2:1)
GÓLY :Famera ,Baláž, Seman, Tkáč, Polovic, Brúder.
Neskorší porazený finalista nasadil hneď od prvej minúty vysoký rytmus hry, z ktorým sme
mali veľký problém a prvé dve štvrtiny(12:3) sme si s tým absolútne nevedeli poradiť.
Poradie v skupine „A“
Pos
1
2
3
4

Team
Spain
Montenegro
Netherlands
Slovakia

Pld
3
3
3
3

W
2
2
1
0

D
1
1
0
0

L GF GA GD Pts
0 36 16 +20 7
0 36 20 +16 7
2 16 33 −17 3
3 15 34 −19 0

Po zápasoch v základnej skupine „A“, podľa systému turnaja sa naša skupina spájala so
skupinou „B“. A4-B1.
Poradie v skupine „B“
Pos
1
2
3
4

Team
Serbia
Croatia
France
Malta

Pld
3
3
3
3

W
3
2
1
0

D
0
0
0
0

L GF GA GD Pts
0 49 16 +33 9
1 48 20 +28 6
2 30 43 −13 3
3 11 59 −48 0

V osemfinále- stretnutie o prvú osmičku ,sme sa stretli s domácim Srbskom neskorší víťaz
Majstrovstiev Európy.

SRB-SVK

10:5
ŠTVRTINY-(3:3)-(3:1)-(2:1)-(2:0)
GÓLY :Hrošík a Famera po 2,Brúder
Zápas sa hral v neopísateľnej atmosfére pred 11.500 divákmi! V prvej štvrtine sme podali
proti aktuálne najlepšiemu tímu sveta heroický výkon. Ďalší priebeh zápasu priniesol z našej
strany konsolidovaný a trpezlivý výkon z ktorým aj TOP favorit tohto zápasu mal problém.
Domáci tím hnaný perfektným povzbudzovaním a samozrejme aj hráčskou kvalitou doviedol
zápas do víťazného konca.
Touto prehrou sme sa dostali do skupiny o 9-16 miesto kde sme sa stretli s Nemeckom.
SVK-GER
8:8
ŠTVRTINY:(3-1)-(1:1)-(2-4)-(2:2)
Na penalty-7:8
PENALTY:
SVK
Kolarik-1:0
Famera-1:0
Seman- 2:2
Brúder- 3:2
Hrošík- 4:3
Kolarik- 5:4
Famera- 6:5
Seman- 7:6
Brúder- 7:7

GER
1:0
1:1
2:2
3:3
4:4
5:5
6:6
7:7
7:8

Zápas, ktorý v prípade víťazstva by nám priniesol umiestnenie v tretej štvorke t.j.9-12 miesto
,sme začali veľmi dobre ,keď sme v prvej štvrtine dominovali ako v útočnej tak aj v obrannej
fáze .Na začiatku II .štvrtiny sme mali dve ideálne príležitosti na skórovanie a výsledkovo
odskočiť na 4:1,avšak po nepremenení druhej ideálnej príležitosti ihneď z protiútoku sme
inkasovali. Tento gól psychicky povzbudil súpera a nás psychicky znevýhodnil .Od tohto
momentu sme neprodukovali našu aktívnu hru z prvej štvrtiny ,strácali sme prehľad hlavne
v obrane v útoku sme sľubné šance v presilových hrách nepremenili .Posledná štvrtina sa
niesla v podobnom duchu ,keď sme inkasovali dva zbytočné góly po našich elementárnych
chybách. A vieme, že penalty sú lotéria.

Po prehre s Nemeckom sme sa stretli v skupine o 13-16 miesto s Maltou.

MLT:SVK
9:17
ŠTVRTINY: (1:4)-(2:3)-(4:5)-(2:5)
GÓLY :Famera 5,Ďurík 4,Hrošík,Baláž a Kolárik po 2,Zťovič a Tkáč po 1.
V zápase tzv .“povinná jazda“, sme splnili úlohu favorita a bez väčších problémov zvíťazili.
Po víťazstve nad Maltou sme sa stretli s Gruzínskom o konečné umiestnenie 13.miesto.

SVK-GEO
10:9
ŠTVRTINY: (2:2)-(1:2)-(4:4)-(3:1)
GÓLY: Zaťovič 3,Famera a tkáč po 2,Ďurík,Seman a Brúder po 1.
V zápase sa udiala jedna veľmi zaujímavá až kuriózna situácia .Zhruba v priebehu tretej
minúty I. štvrtiny prišiel na striedačku postupne na našu a Gruzínsku delegát zápasu
s informáciou ,že aj víťaz tohto zápasu postupuje na svetovú olympijskú kvalifikáciu
v Trieste.
Gruzínsko súper našej výkonnostnej úrovne. Zápas sa výsledkovo prelínal raz jedno mužstvo
malo gól na vrch, raz druhé. Tento moment sme prelomili v záverečnej štvrtine ktorú ,sme
vyhrali 3:1 vďaka dôraznej obrane.
KONEČNÉ UMIESTNENIE:

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Serbia
Montenegro
Hungary
Greece
Spain
Italy
Croatia
Russia
France
Romania
Germany
Netherlands
Slovakia
Georgia
Malta
Turke

REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVO MUŽOV SVK
Predbežná nominácia na olympijskú kvalifikáciu OH RIO 2016:
Brankári:
1.
Kozmér Lukáš

lukas.kozmer@gmail.com

Hráči:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

zatovic@gmail.com
m.famera@seznam.cz
durikl@centrum.sk
lukas_seman7@yahoo.com
7maros7@gmail.com
smlbl31@gmail.com
koldicek@hotmail.com
tbruder12@gmail.com
pat.tkac@gmail.com
jozefhrosik@centrum.sk
michal.uradnik18@gmail.com
r.martanovic3@gmail.com
afurman514@gmail.com
szaboigor13@gmail.com

Zaťovič Juraj
Fáměra Martin
Ďurík Lukáš
Seman Lukáš
Tkáč Maroš
Baláž Samuel
Kolárik Martin
Brúder Tomáš
Tkáč Patrik
Hrošík Jozef
Úradník Michal
Martanovič Róbert
Furman Adam
Szabo Igor

Tréner: Antonio Esteller
Asistent trénera: Róbert Kaid

POZVÁNKA - VT Nováky , MT Holandsko, VT Košiec, MT
Rijeka, Kvalifikačný turnaj na OH Rio 2016 Trieste
Prostredníctvom tejto pozvánky by sme ti chceli oznámiť tvoju nomináciu na kvalifikačný
turnaj na OH RIO 2016, ktorý sa uskutoční v termíne od 03.04.2016- 10.04.2016 v Trieste,
Taliansko.
Samotnému kvalifikačnému turnaju v Trieste budú predchádzať taktiež prípravné zápasy v
domácich podmienkach i v zahraničí, ktorých termíny konania môžeš nájsť v nasledujúcom
programe kvalifikačnej prípravy.
Zraz:

14.03.2016 – 19.03.2016 – VT Nováky
21.03.2016 – 24.03.2016 – MT Holandsko
25.03.2016 – 28.03.2016 –VT Košice
28.03.2016 – 02.04.2016 – MT Rijeka, Chorvátsko
03.04.2016 – 10.04.2016 – Kvalifikácia na OH RIO 2016, Trieste, Taliansko

Termín odletu Holandsko:
Termín príletu Viedeň:

21.03.2016 Schwechat 15:05
24.03.2016 Schwechat 12:10

Termín odchodu Rijeka:
Termín odchodu Trieste

28.03.2016 Košice 12:00
02.04.2016 Rijeka 12:00

Menný zoznam:
Brankári:
1.

Kozmér Lukáš

lukas.kozmer@gmail.com

Hráči:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zaťovič Juraj
Fáměra Martin
Ďurík Lukáš
Seman Lukáš
Tkáč Maroš
Baláž Samuel
Kolárik Martin
Brúder Tomáš
Tkáč Patrik
Hrošík Jozef
Úradník Michal
Martanovič Róbert
Furman Adam
Szabo Igor

zatovic@gmail.com
m.famera@seznam.cz
durikl@centrum.sk
lukas_seman7@yahoo.com
7maros7@gmail.com
smlbl31@gmail.com
koldicek@hotmail.com
tbruder12@gmail.com
pat.tkac@gmail.com
jozefhrosik@centrum.sk
michal.uradnik18@gmail.com
r.martanovic3@gmail.com
afurman514@gmail.com
szaboigor13@gmail.com

Finálnu nomináciu na kvalifikáciu OH RIO 2016 v Trieste určí tréner po skončení zrazu v
Rijeke – 02.04.2016
Hlavný tréner : Antonio Esteller Serrahima
Asistent :
Kaid Róbert
mobil : 0905 537 487
Vedúci družstva : JuDr Juraj Kula
mobil : 0905 609 005

kaid.robert@hornets.k
juraj.kula@mail.tcom.sk

Hráči, ktorí sa nemôžu zúčastniť sústredení z dôvodu – zranenia, choroby, dôležitých skúšok v
škole,… musia doložiť aj oficiálny písomný doklad - či od lekára alebo zo školy (respektíve
poslať oficiálny papier s termínmi skúšok).
Žiadame všetkých hráčov, aby nahlásili prípadne zmeny, ktoré komunikovali predbežne s
asistentom trénerom, resp. vedúcim družstva ohľadom ich účasti/neúčasti.
Poprosíme zobrať so sebou platný cestovný doklad a taktiež komplet výstroj !!!

Tešíme sa na spoluprácu!

Aktuálny program prípravy reprezentácie žien SVK:
19. - 21. február - VT Nováky
11. - 13. marca - Sústredenie Eger (ešte nepotvrdené - potvrdené bude 16.2.)
8. - 10. apríla - sparingové VT Nováky s Egrom (ešte nepotvrdené - potvrdené bude 16.2.)
29.4. - 1.5. - VT Topoľčany
20. - 22. mája - sparingové VT Nováky s reprezentáciou Čiech
15. - 19. júna - NATIONS CUP - Praha
Toto je momentálny program reprezentácie žien SVK, ktorý môže mať ešte drobné úpravy.

Plán prípravy reprezentačného družstva SR U19 ženy, ročník narodenia 1997 a mladšie v roku 2016
(od 1.11.2015 do 30.9.2016).
Cieľ prípravy: Reprezentácia SR na ME 2016 U19 dievčat v Holandsku, 11-18.9.2016.
Program:
1. VT Bratislava
2. VT
3. VT Bratislava
4. VT
5. VT
6. VT
7. VT
8. VT
9. MT
10. MT
11. VT
12. ME Holandsko

26-28.11.2015
10-13.2.2016
20-22.6.2016
1-4.7.2016
17-22.7.2016
25-29-7-2016
2-6.8-2016
10-14.8.2016
18-22-8.2016
26-30.8.2016
3-7.9.2016
10-18.9.2016

testovanie hráčok v NŠC
kontrolný VT, základná herné systémy, budovanie kolektívu
testovanie hráčok v NŠC
tréning na suchu na horách, behy, cvičenie
objemová príprava
kondičná príprava, herné činnosti jednotlivca
herná príprava, nácvik kombimácií
herná príprava so sparingom, nácvik kombinácií
doma alebo v zahraničí, herná previerka
doma alebo v zahraničí, herná previerka
ladenie herných kombinácií
odchod na ME 9.9.2016

Zoznam hráčok, širší káder:
1. Janka
BRUŽENÁKOVÁ
2. Kristína
STEHLÍKOVÁ
3. Petra
STRUČKOVÁ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Martina
Natália
Lucia
Janka
Patrícia
Simona
Ivana
Beáta
Alexandra
Barbora
Nataša
Barbora
Viktória
Miroslava
Karin
Tereza
Ema
Emma
Katarína
Tamara

MIHALKOVIČOVÁ
PECKOVÁ
MORAVČÍKOVÁ
KURUCOVÁ
KRIVDOVÁ
PAŽICKÁ
MAJLÁTHOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
RAVINGEROVÁ
BARANOVIČOVÁ
RYBANSKÁ
RUSZNÁKOVÁ
BASAROVÁ
STANKOVIANSKÁ
KAČKOVÁ
BERGEROVÁ
SZAKALOVÁ
JUNASOVÁ
KISSOVÁ
KOLÁROVÁ

1997
1998
2000

KE
VR
PN

1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2002

BA
BA
VR
KE
KE
VR
BA
NO
NO
PN
PN
KE
KE
VR
VR
BA
BA
VR
BA
PN

Realizačný tím:
Pavol MIHALKOVIČ
Milan HENKRICH
Ivana MIHALKOVIČOVÁ

hlavný tréner
asistent trénera
vedúci družstva

Alternatívne budú využívaní:
Andrej PIOVARČI
Zoltán SÝKORA

lekár
fyzioterapeut

V Bratislave

29.10.2015

Pavol MIHALKOVIČ
reprezentačný tréner

Športový materiál.
Športovo-technická komisia žiada o zabezpečenie športového materiálu na KP v Novákoch pre
jednotlivé zložky, muži -chlapci, ženy –dievčatá.
-15 lôpt číslo:5
-15 lôpt číslo:4
-15 lôpt číslo:3
-karimatky 20 kusov
-expander 20 kusov- krátky na ruky
-expander 8 kusov – dlhý na nohy + opasok
-medicinbal : 5 kg-5 kusov
3 kg- 5 kusov
1 kg- 5 kusov
-bránky veľké
-tréningové čiapky

Bod 1.Návrh na zmenu termínov play-of Extraliga muži.
Dôvod: Reprezentácia mužov sa zúčastni turnaja Tbilisi cup v termíne 10-12 jún a Dunajský pohár 1719 jún, žiadam o zmenu termínov play-of extraliga muži nasledovne:
Semifinále:1. zápas-11 máj- streda
2.zápas- 13 máj- piatok
3. zápas -15 máj- nedeľa
4. zápas -20 máj- piatok
5. zápas -22 máj- nedeľa
Finále: 1. Zápas -25 máj- streda
2. zápas- 27 máj- piatok
3. zápas – 29 máj- nedeľa
4. zápas – 1 jún – streda
5. zápas – 3 jún – piatok
Pri schválení tohto programu juniorskú ligu presunúť z 28-29 máj na termín 4-5 jún.
Bod 2.Návrh na obsadenie turnaja Dunajský pohár.
Navrhujeme aby sa Dunajský pohár konal v tomto zložení: Maďarsko ,Rumunsko, Gruzínsko,
Slovensko.
V prípade schválenia tohto obsadenia, sekretariát môže vstúpiť do komunikácie s jednotlivými
zväzmi. Aby sme v predstihu vedeli riešiť prípadné problémy s obsadením turnaja.
Bod 3.V akom stave riešenia sú Španielský hráči.
V akom stave riešenia sú španielský hráči ktorý majú záujem reprezentovať Slovensko ,s výhľadom na
Majstrovstvá Európy 2018 v Barcelone.
Bod 4. Program na analýzu zápasov.
Zabezpečiť: Program na analýzu zápasov. Pre potreby OQG v Treste.

