Zápisnica zo zasadnutia trénersko – metodickej komisie
konaného dňa 16.5.2016 v Novákoch

Prítomní: R.Kaid, D.Holas, M.Fábian, P.Nižný, M.Gogola, O.Gajdáč
Ospravedlnení: C.Ragusa
1. Asistent trénera reprezentačného družstva seniorov SR R. Kaid predložil správy z prípravy
na kvalifikačný turnaj na OH 2016 a správu z kvalifikačného turnaja. Viď. príloha
O.Gajdáč – s výkonmi družstva asi neboli spokojní ani tréneri ani hráči, podľa jeho názoru
družstvo nebolo vo forme ani na ME ani na kvalifikačnom turnaji
R. Kaid - na kvalifikačnom turnaji neboli prítomní niektorí hráči, ktorí výkonnostne majú
na to, aby v tíme boli. Boli vyradení pretože počas prípravy uprednostnili
študijné povinnosti, či iné záujmy.
D.Holas,P.Nižný – máme úzky káder hráčov, v našich podmienkach musíme vyťažiť maximum
z toho, čo máme
Členovia TMK sa zhodli na tom, že na pozícii trénera seniorov je nevyhnutné brať do úvahy
naše špecifické podmienky, ako úzky hráčsky káder, tréner by mal viac času tráviť na
Slovensku, užšie spolupracovať s VV SZVP a zlepšiť komunikáciu s hráčmi.
2. Tréner juniorov D.Holas podal informácie o priebehu a výsledkoch ktoré dosiahlo naše
družstvo na kvalifikačnom turnaji na ME. Viď.príloha
Členovia TMK vyjadrili spokojnosť s dosiahnutými výsledkami
3. TMK prejednala návrhy systémov súťaží pre súťažné obdobie 2016/2017, ktoré predložili
poverení tréneri a navrhuje realizovať súťaže v nastávajúcom súťažnom ročníku ako je
uvedené v prílohe
4. Rôzne
M.Gogola – navrhuje aby VV SZVP zabezpečil pre kluby ktoré majú družstvo v súťaži
11ročných a mladších žiakov malé brány a malé lopty č. 3
- zabezpečiť v súťaži 11 ročných, aby všetci hráči jednotlivých družstiev úmerne
dostali príležitosť hrať v majstrovských zápasoch, min. jednu štvrtinu
M.Fábian – navrhuje, aby rozhodcovia kontrolovali nechty aj v najnižších kategóriách,
navrhuje, aby bol na vyžiadanie time out-u na lavičke k dispozícii klaksón

Nováky, 16.5.2016

Ondrej Gajdáč
predseda

Správa asistenta reprezentačného trénera SR mužov.

VEDENIE DRUŽSTVA
Hlavný tréner:
Asistent trénera: Kaid Róbert
Vedúci družstva: Kaid Róbert
Akcia: VT Nováky 14-18.03.2016
Mužstvo malo zraz 14 marca 2016 o 17:30
Výcvikový tábor v Novákoch bol zameraný na obnovu sily a vytrvalosti.
Nominovaný hráči:
Brankári:
1.Kozmer Lukáš
2. Gogola Michal
3.Hoferica Tomáš
4.Zvolenský Šimon
Hráči:
5.Zaťovič Juraj
6.Ďurík Lukáš
7.Seman Lukáš
8.Brúder Tomáš
9.Famera Martin
10.Kolarik Martin
11.Szabo Igor
12.Baláž Samuel
13.Tkáč Patrik
14.Hrošík Jozef
15.Tkáč Maroš
16.Martanovič Róbert
17.Úradník Michal
18.Furman Adam
Po oznámení širšej nominácie sa ospravedlnili:
Gogola Michal.
Chcem sa touto formou ospravedlnit z nominacie na reprezentacny blok,pripravu a aj samotnu
kvalifikaciu na OH kvalifikaciu do Trieste.
Dovodom je pracovne vytazenie v klube KVP Novaky a taktiez pretrvavajuce problemy a bolesti
chrbta.
Dakujem a velmi drzim chlapcom a Tonymu palce aby sa podarilo postupit!!!!
ZVOLENSKÝ Šimon.
Dobry den zial s lutostou budem musiet oznamit ze vedenie katedy Univerzity Komenskeho pre
odbor rusistiky a vychodoeuropskych studii zamietlo moju ziadost o uvolnenie z vyucovania.
Nebudem sa tak moct zucastnit reprezentacneho kempu. Oficialne potvrdenie od vedenia katedry
Vam poslem obratom hned ako ho aj ja dostanem. Dakujem.
TKÁČ Patrik:
Nastúpil na výcvikový tábor v stredu 16 marca večer, poslal potvrdenie zo školy.

Hrošík Jozef:
Ospravedlnil sa pre pracovnú zaneprázdnenosť.
Kolárik Martin:
Nastúpil na Výcvikový tábor v stredu 16 marca ráno z dôvodu: v nedeľu ešte hral ligový
zápas v Rumunsku.

Na tomto výcvikovom tábore sme absolvovali osem tréningových jednotiek, podľa plánu ako
určil hlavný tréner.
NEGATÍVA:
Neboli k dispozícii nové lopty, ktoré sa používali pred ME v Belehrade, iba staré dodané na
WL 2014-15,ktoré ostali v Novákoch. Prvé tri tréningové jednotky sme používali športový
materiál KVP Nováky(gumy na nohy, záťažový opasok ,medicinbal). Neskôr sme tento materiál
nevedeli nájsť.
Strava bola zabezpečená v reštaurácii NCVP. Po oznámení problému p. Studenému, došlo
k náprave s časti a to, množstvo stravy sa zvýšilo, no kvalita zostala na tej istej úrovni.
Nebol k dispozícii lekár. Na tomto VT mali zdravotné problémy hráči: Baláž Samuel ,ktorý je
z Novák a vyhľadal svojho lekára, Famera Martin, Brúder Tomáš a Kolárik Martin po oznámení
ich zdravotného stavu,ostali bez lekárskeho ošetrenia.
Po tomto výcvikovom tábore hráč Hoferica Tomáš sa rozhodol nepokračovať v ďalšej príprave.
Na výcvikovom tábore bola určená záverečná nominácia na herné sústredenie do Holandska
nasledovná:

BRANKÁRI:

1.Kozmer Lukáš
2.Úradník Jaroslav
HRÁČI:
3.Zaťovič Juraj
4.Ďurík Lukáš
5.Seman Lukáš
6.Brúder Tomáš
7.Famera Martin
8.Kolarik Martin
9.Szabo Igor
10.Baláž Samuel
11.Úradník Michal
12.Furman Adam
13.Tkáč Maroš
14.Martanovič Róbert

Správa asistenta reprezentačného trénera SR mužov.
VEDENIE DRUŽSTVA
Hlavný tréner: Esteller Antonio
Asistent trénera: Kaid Róbert
Lekár :Vecsey Štefan
Vedúci družstva: Kaid Róbert
Akcia: Herné sústredenie, Holandsko 21-24.03.2016 +VT v Košiciach 25-28.2016.
Mužstvo malo zraz 21 marca 2016 o 11:30 v Bratislave odkiaľ bol následný odchod na letisko
do Viedne.
V nedeľu sa mi ozval hráč Kolárik Martin ,ktorý už na VT v Novákoch mal problém
s chrbtom.(sťažoval sa na bolesť pod pravou lopatkou ale trénoval)V sobotu doma
v Piešťanoch navštívil fyzioterapeuta, ktorý mu diagnostikoval zápal svalového tkaniva.
Odporučil mu, relaxačné cvičenia s fyzioterapeutom + 3x infúziu a šesť až osem dní
oddychový režim.
V nedeľu podvečer mi telefonoval hráč Brúder Tomáš, že v Bratislave navštívil lekára má
vysoké horúčky dostal antibiotiká na sedem dní a lekár mu odporučil režim bez akejkoľvek
fyzickej námahy.
V pondelok v ranných hodinách mi telefonoval hráč Ďurík Lukáš ,že musel vyhľadať lekára
z dôvodu vysoké teploty, celková slabosť a problémy so žalúdkom .Lekár mu nasadil
antibiotiká na desať dní a odporučil režim bez akejkoľvek fyzickej námahy.

Nominovaný hráči:
BRANKÁRI:
1.Kozmer Lukáš
2.Úradník Jaroslav
HRÁČI:
3.Zaťovič Juraj
4.Ďurík Lukáš
5.Seman Lukáš
6.Brúder Tomáš
7.Famera Martin
8.Kolarik Martin
9.Szabo Igor
10.Baláž Samuel
11.Úradník Michal
12.Furman Adam
13.Tkáč Maroš
14.Martanovič Róbert
Z týchto nominovaných hráčov nakoniec necestovali pre zdravotné problémy hráči: Kolárik Martin,
Brúder Tomáš, Ďurík Lukáš.
Program v Holandsku bol nasledovný:

21.03.2016 spoločný tréning s Holandskom-20:30-22:00
22.03.2016 -12:00-13:30 spoločný tréning s Holandskom, večer 20:30 priateľský zápas.
23.03.2016- 12:00-13:30 spoločný tréning s Holandskom, večer 20:00 priateľský zápas.

Prvý zápas skončil výsledkom 15:7 z pohľadu Holandska
Druhý zápas skončil výsledkom 15:8 z pohľadu Holandska.
Zápisy týchto stretnutí som po dohode s manažérom Holandského tímu dostal v elektronickej
podobe iba z prvého stretnutia, a aj to je akýsi nezmysel.(viď nižšie.)
Už počas prvého stretnutia sme zistili že brankár Úradník Jaroslav je talentovaný a má všetky
predpoklady, no vzhľadom k jeho veku, malým skúsenostiam zo seniorského súťaženia ,sme sa
rozhodli kontaktovať brankára Hruška Michal z Bratislavskej UK .Potrebovali sme ku Kozmérovi, ktorý
je náchylný na zranenia, istotu v podobe staršieho skúseného brankára.

Správa asistenta reprezentačného trénera SR mužov.

VEDENIE DRUŽSTVA
Hlavný tréner: Esteller Antonio
Asistent trénera: Kaid Róbert
Vedúci družstva: Šmihula Štefan
Lekár: Vecsey Štefan
Fyzioterapeut :Krajčovič Tomáš
Prezident zväzu :Kula Juraj
Akcia: Herné sústredenie Rijeka 28.03-02.04.2016
Nominovaný hráči:
BRANKÁRI:
1.Kozmer Lukáš
2.Hruška Michal
HRÁČI:
3.Zaťovič Juraj
4.Ďurík Lukáš
5.Seman Lukáš
6.Brúder Tomáš
7.Famera Martin
8.Kolarik Martin
9.Szabo Igor
10.Baláž Samuel
11.Úradník Michal
12.Furman Adam
13.Tkáč Maroš

Odchod na herné sústredenie v Rijeke bol o 8:00.2 x minibus + jedno osobné auto.
Počas herného sústredenia v Rijeke sme absolvovali deväť tréningových jednotiek.
Predpoludním sme absolvovali tréningy zamerané na nácvik herných situácii s mužstvom
Rijeky.
Po poludní sme s mužstvom Rijeka odohrali tréningové zápasy.
Na tomto hernom sústredení sa nevyskytli žiadne nepredvídané udalosti.

Správa asistenta reprezentačného trénera SR mužov.

VEDENIE DRUŽSTVA
Hlavný tréner: Esteller Antonio
Asistent trénera: Kaid Róbert
Vedúci družstva: Šmihula Štefan
Lekár: Vecsey Štefan
Fyzioterapeut: Krajčovič Tomáš
Prezident zväzu :Kula Juraj
Akcia: Kvalifikácia OH Trieste 03-10.04.2016
Nominovaný hráči:
BRANKÁRI:
1.Kozmer Lukáš
2.Hruška Michal
HRÁČI:
3.Zaťovič Juraj
4.Ďurík Lukáš
5.Seman Lukáš
6.Brúder Tomáš
7.Famera Martin
8.Kolarik Martin
9.Szabo Igor
10.Baláž Samuel
11.Úradník Michal
12.Furman Adam
13.Tkáč Maroš

Do dejiska kvalifikačného turnaja o postup na OH Rio de Janeiro 2016 sme prišli v sobotu
02.03.2016.V podvečer sme absolvovali jednu tréningovú jednotku.
V „A“ skupine sme mali za súperov mužstvá v tomto poradí:
Nedeľa 3 apríl 2016 Rumunsko
Pondelok 4 apríl 2016 Rusko
Utorok 5 apríl 2016 Kanada
Streda 6 apríl 2016 Francúzsko
Štvrtok 7 apríl 2016 Maďarsko
Skupina „B“:
Taliansko
Španielsko
Holandsko
Nemecko
Kazachstan
Južná Afrika
I. hrací deň.
V nedeľu 3 apríla 2016 o 16:30 sme nastúpili proti reprezentácii Rumunska.

SVK-ROU
11:13
4:3-2:5-3:2-2:3
Góly: Famera ,Baláž, Seman a Tkáč po 2,Zaťovič,Úradník a Kolárik po 1.
Vstup do zápasu sme mali vynikajúci a v štvrtej minúte sme viedli 2:0,následne sme
vyprodukovali dve elementárne chyby v obrane a prišli sme o sľubný náskok. Aj po týchto
lacných góloch sme pokračovali v dobrej hre smerom dopredu, čo svedčí aj o počte štyroch
strelených góloch v prvej štvrtine. V druhej štvrtine trend našej slabej obrany pokračoval
a nevedeli sme sa presadiť už ani v útoku. Priebeh tretej a štvrtej štvrtiny priniesol vyrovnanú
hru no náskok Rumunského tímu z druhej štvrtiny sa nám nepodarilo znížiť.
Výsledky v skupine „A“
RUS-CAN 6:7
FRA-HUN 7:13

Výsledky v skupine „B“
ITA-KAZ 14:3
ESP-NED 5:7
RSA-GER 4:23

II. hrací deň.
V pondelok 4 apríla 2016 o 19:10 sme nastúpili proti reprezentácii Ruska.
RUS-SVK
7:4
2:0-3:3-0:1-2:0
Góly: Kolárik 2,Seman a Ďurík po 1.
Začiatok zápasu sme vôbec nezachytili v útoku sme sa nevedeli presadiť a v obrannej hernej
činnosti sme produkovali individuálne chyby. V druhej a tretej štvrtine sme zvýšili dôraz
a agresivitu v obrane a útoku, čo nám prinieslo vrátenie sa do zápasu a po tretej štvrtine bol
stav 5:4.V poslednej štvrtine odhodlanie zvíťaziť v tomto zápase bolo, ale Ruský výber nás už
k ničomu nepustil.
Výsledky v skupine „A“
CAN-HUN 14:14
ROU-FRA 11:12

Výsledky v skupine „B“
KAZ-NED 5:8
GER-ESP 5:10
ITA-RSA 22:3

III .hrací deň
V utorok 5 apríl 2016 o 15:10 sme nastúpili proti reprezentácii Kanady.
SVK-CAN
9:11
2:2-1:5-3:2-3:2
Góly: Famera, Tkáč a Úradník po 2,Seman,Kolárik a Brúder po 1.
Prvá štvrtina zápasu mala charakter veľmi dôsledná obrana na oboch stranách .Prakticky
zápas sme prehrali v druhej štvrtine, kde sme v rozpätí 2 ½ minúty inkasovali tri góly, v tomto
rozmedzí nám hra absolútne nešla nevychádzali nám útočné kombinácie a v obrane sme boli

málo dôrazný. Po dvoch štvrtinách bol stav 7:3.Tretia a štvrtá štvrtina priniesla našu zlepšenú
hru, no na zvrátenie výsledku to bolo málo, stačilo to iba na skorigovanie výsledku.
Výsledky v skupine „A“
HUN-ROU 12:8
FRA-RUS 12:11

Výsledky v skupine „B“
NED-GER 9:8
RSA-KAZ 6:11
ESP-ITA
9:8

IV .hrací deň
V stredu 6 apríl 2016 o 19:10 sme nastúpili proti reprezentácii Francúzska.
SVK-FRA
8:10
2:0-2:4-3:4-1:2
Góly: Ďurík a Úradník po 2,Famera,zaťovič,Seman a Kolárik po 1.
Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre a prvú štvrtinu sme vyhrali 2:0.V druhej štvrtine sme
doplatili na nedôraz v obrane čo mužstvo Francúzska využilo, po dvoch štvrtinách bol stav
4:4.V tretej štvrtine v rozpätí 1min.40 s. sme inkasovali tri góly 5:8,aj napriek nepriaznivému
vývoju zápasu mužstvo bojovalo a po tretej štvrtine bol stav 7:8.V štvrtej štvrtine za stavu 8:9
sme mali niekoľko sľubných príležitostí na vyrovnanie stavu ,ale z našej strany ostali
nevyužité, súper minútu pred koncom zvýšil svoju prednosť na 9:7.
Výsledky v skupine „A“
CAN-ROU 10:10
RUS-HUN 8:18

Výsledky v skupine „B“
KAZ-GER 11:11
ITA-NED 11:5
RSA-ESP 1:15

V. hrací deň
Štvrtok 7 apríla sme nastúpili proti reprezentácii Maďarska.
HUN-SVK
16:7
5:4-5:1-2:1-4:1
Góly: Kolárik 3, Famera ,Ďurík, Baláž, Tkáč po 1.
V zápase proti Maďarsku sme zvládali konkurovať prvú štvrtinu ,ďalší priebeh zápasu súper
kontroloval hru.
Výsledky v skupine „A“
RUS-ROU 8:8
FRA-CAN 5:13

Výsledky v skupine „B“
ESP-KAZ 16:4
NED-RSA 17:7
ITA-GER 12:6

TABULKA skupiny „A“

HUN
CAN
FRA
ROU
RUS
SVK

RUS SVK
18-8 16-7
7-6
11-9
12-11 10-8
8-8 13-11
7-4
4-7
-

FRA HUN
13-7
13-5 14-14
7-13
11-12 8-12
11-12 8-18
8-10 7-16

ROU
12-8
10-10
12-11
8-8
11-13

CAN
14-14
5-13
10-10
6-7
9-11

M
5
5
5
5
5
5

W
4
3
3
1
1
-

T
1
2
2
1
-

L
2
2
3
5

D
73-44
55-44
46-56
40-53
40-49
39-58

P
9
8
6
4
3
0

GER KAZ
12-6 14-3
9-8
8-5
10-5
16-4
11-11
11-11
4-23 6-11

M
5
5
5
5
5
5

W
4
4
4
1
1
-

T
1
1
-

L
1
1
1
3
3
5

D
67-26
44-44
55-25
53-46
34-55
21-88

P
8
8
8
3
3
0

TABULKA skupiny „B“

ITA
NED
ESP
GER
KAZ
RSA

ITA
5-11
9-8
6-12
3-14
3-22

RSA
22-3
17-7
15-1
23-4
11-6
-

ESP
8-9
7-5
5-10
4-16
1-15

NED
11-5
5-7
8-9
5-8
7-17

Zo základnej skupiny sme nepostúpili, a podľa hracieho systému piaty a šiesty na turnaji
skončili.

NÁVRH SYSTÉMU SÚŤAŽE MUŽI PRE OBD. 2016 / 2017
Základná časť 8 družstiev
- zápasy doma-vonku každý s každým
Nadstavba
- zápasy doma-vonku, 1. štvorka a tak isto družstvá ktoré skončili po základnej časti na 5.- 8.
mieste (2. štvorka ), body sa prenášajú, pokračuje sa v bodovaní po zákl. časti
Play off
- play off hrá prvá štvorka
- druhá štvorka hrá play off len ak sa tak dohodnú
- družstvá sa nasadia tak ako skončili po nadstavbe 1-4, 2-3
- hrá sa na tri víťazstvá, prvý zápas finále u lepšie postaveného družstva po nadstavbe
- hracie dni – streda a sobota

Návrh systému súťaže pre kategóriu juniori r. 1998/1999

1. Návrh: Pri účasti 6 družstiev, každé družstvo usporiada doma turnaj t.z. 6
turnajov, na každom turnaji každé družstvo odohrá 5 zápasov. Družstvo, ktoré
získa najviac bodov, stáva sa majstrom.
2. Návrh: Pri účasti 5 družstiev hrá sa turnajovým spôsobom. Každé mužstvo
usporiada jeden turnaj s jedným pauzujúcim družstvom. Po základnej časti
družstvá, ktoré sa umiestnia na 1. a 2. mieste usporiadajú turnaj za účasti
prvých štyroch mužstiev, piate družstvo vypadá. Body sa prenášajú s výnimkou
vypadávajúceho družstva.
3. Návrh: Pri účasti 4 družstiev hrá sa turnajovým spôsobom každý s každým. Po
základnej časti družstvá, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste usporiadajú
turnaj. Body sa prenášajú zo základnej časti.

Návrhy pre MS kadetov, sezóna 2016/2017

1. Návrh
Pokračovať v tom istom systéme ako v prebiehajúcej sezóne, to znamená rozdelenie
družstiev na oblastnú súťaž východ a západ. Odohrať v každej skupine po dva turnaje
(u 1.a 2. z minulého roka) a následne by do finálovej časti postúpili prví dvaja zo
skupín. Body by sa samozrejme po skončení oblastných skupín rušili.
Finálové turnaje by boli štyri, to znamená, že každý zúčastnený by bol
usporiadateľom jedného turnaja.
2. Návrh
Zmena oproti prvému návrhu by bola len tá, že oblastné kolá by neboli len dve, ale
u každého zúčastneného jedno. Do finále by tiež postúpili prví dvaja zo skupín OS.
Finálové turnaje by sa odohrali ako v prvom návrhu.

Návrh systému súťaže mlad. a star. žiakov pre súťažný rok 2016/2017

Zimné majstrovstvá koncom septembra – začiatkom októbra, systém podľa počtu
prihlásených
Oblastná súťaž podľa počtu prihlásených - u každého turnaj, východ – západ,
1. štvorka - 4 turnaje (prvé dve družstvá z východu a západu)
2. štvorka - 4 turnaje - zvyšné družstvá (ak by bolo 5 dr. jeden pauzuje, ak 6 družstiev – 2
turnaje)

Miro Fabian

