
Hodnotenie reprezentácie po MEJ U 17 v Lubine. 

 

Súťaž družstiev: 

Reprezentácia juniorov SR mala miesto v 1.skupine spolu s Dánskom, Talianskom 

a Belgickom. Po vylosovaní sme si stanovili dosť vysoký , ale jasný cieľ 2. miesto v skupine. 

Keď že súťaž družstiev prebieha modelom „Sudirman Cup“ na 5 zápasov v stretnutí, bola to 

pre nás veľká výzva. V skladbe tímu boli juniorské špičky do 17 rokov a mladší talentovaní 

hráči ako náhradníci. Kostru tímu tvorili Adam Horák, Peter Hrnčár, Katka Vargová, Zuzka 

Pálková a Andrej Antoška s Tamarou Prostinákovou ako rezerva pri potrebe prestriedania. 

Dvojhrovými jednotkami boli Peter  s Katkou, mix Adam so Zuzkou a štvorhry Adam s Petrom 

a Zuzka s Katkou. V tejto zostave sme sa už v priebehu prípravy zúčastňovali medzinárodných 

turnajov, kde sme monitorovali výkonnosť a progres. Dosť výrazný problém v tejto skladbe 

bol , že okrem štvorhry dievčat sme na klubovej úrovni nemohli trénovať ostatné párovky. 

V spolupráci však mali hráči naordinované modely tréningov , aby čo najefektívnejšie 

odtrénovali  to potrebné doma v kluboch. Všetko nasvedčovalo tomu že sme za daných 

podmienok urobili maximum preto , aby sme dosiahli stanovený cieľ. Realita posledných dní 

pred MEJ to však všetko skomplikovala, pridružili sa zranenia...Poďme postupne k zápasom. 

V prvom stretnutí sme nastúpili proti Belgičanom asi s najväčším odhodlaním vyhrať, keď že 

sme so súperom dosť nešťastne prehrali a to už po niekoľký krát na MEJ. Takticky sme to 

rozložili na body z mixu, ženskej dvojhry a ženskej štvorhry, všetko na viac by bolo len 

pomyslenou čerešničkou na torte. Priebeh stretnutia bol hraný podľa našej réžie a to sme už 

mohli vyhrať po mužskej štvorhre. V druhom sete sme však v dosť dramatickom závere 

prehrali a začal 3. set. V jeho  priebehu Katka avizovala obnovenie zranenia , ktoré ju trápilo 

už na finále extraligy. Bol to pre nás šok a predstava že znova podľahneme Belgičanom cez 

zranenie nás začala prenasledovať.  Katka bola následne ošetrená a pripravená aj cez 

„bolesť“ nastúpiť. Chlapci v 3. sete už na Belgičanov nestačili a bolo 2:2. Katka nastúpila , za 

čo jej patrí obrovský rešpekt. Dievčatá po presvedčivom výkone hladko zvíťazili a konečne 

sme Belgičanov zdolali. Dobre motivovaní sme nastupovali na druhé stretnutie proti Dánom, 

jasným favoritom a neskorším majstrom Európy. V tomto stretnutí sme využili možnosť 

prestriedania , keď že sme si uvedomovali  silu súpera a potrebovali sme ešte bojovať proti 

Talianom a aj v individuálnej súťaži. Petra ,ktorého trápilo svalové zranenie na nohe 

prestriedal  Ajo Antoška a Katke šetrila koleno Tamara Prostináková. Aj keď sme šetrili sily 

hráči zanechali dobrý dojem a aj mladé talenty sa zapreli a kvalitne si zahrali, aj keď niektoré 

momenty sprevádzala tzv. nováčikovská daň. V párovkách sme Dánov riadne vytrápili a mix 

spolu s mužskou štvorhrou hodnotím veľmi pozitívne. Súperovi sme podľahli 5:0 a po 

stretnutí sme regenerovali , aby sme proti talianom podali čo najlepší výkon a naplnili 

stanovený cieľ. Stretnutie proti Talianom sme od začiatku do konca brali vážne a výkony , 

ktoré sme podali boli excelentné, veď v zápasoch  kde sme vyhrali nám Taliani dali 

v priemere len 12 bodov, prehrali sme len mužskú dvojhru , kde nastúpil Ajo Antoška, aby sa 



Peter Hrnčár mohol sústrediť len štvorhru, kde sme potrebovali istý bod. Pred stretnutím 

sme nevedeli kedy a komu zranenie zabráni podať výkon...po stretnutí sme sa tešili my , keď 

sme vyhrali 4:1 a s naplnením stanoveného cieľa sme dobre motivovaní odsledovali boje 

o medaile z hľadiska.  

Za výkony, bojovnosť, tímového ducha a disciplínu pri dodržiavaní taktiky by som chcel celý 

tím pochváliť a vysloviť veľké ďakujeme za  všetkých na Slovensku! Nestáva sa často že 

v konkurencii takýchto tímov skončia Slováci v skupine na 2. mieste. Nebyť vynikajúcich 

vzťahov s Poľskými trénermi, mali by sme situáciu výrazne skomplikovanú a tu chceme  

poslať veľké vďaka Poľskému tímu, s ktorým sme boli spolu v hoteli a využili sme ich 

tímového fyzioterapeuta , ktorý sa denno-denne staral o našich zranených hráčov a výraznou 

mierou im urýchlil regeneráciu a možnosť hrať......big like.  

Celkové hodnotenie je určite vysoko pozitívne, cieľ sme naplnili do bodky a aj pre nás 

trénerov veľmi motivujúce do budúcej práce s talentovanou mládežou. Budeme 

prehodnocovať modely prípravy , aby sme týchto mladých hráčov pripravili čo najlepšie na 

MEJ U 19 , ktoré budú vo Francúzku a dosiahli rovnako vynikajúce umiestnenie.  

Individuálna súťaž: 

Po súťaži družstiev sme nastupovali do individuáliek. K reprezentantom sa pripojili mladí 

reprezentanti , ktorí Slovensko reprezentovali na ME U 15 v Kazani. Jakub Horák, Mia 

Tarcalová a Julka Chmurovičová. V tejto súťaži sme si po vylosovaní pavúkov  povedali, čo by 

sme mali a čo by sme chceli dosiahnuť. Všetky tieto naše keby narušili zranenia a tým 

spôsobená malá  herná nepohoda , čo sa odrazilo na výkonoch. Ak v celku porovnáme 

výkony zo súťaže družstiev, kde mohol jeden za druhého zabojovať , tu to už neplatilo. 

V dvojhrách chlapcov sme natrafili na medailistu Rossiho z Francúzka, kde súper jasne 

dominoval a Peter Hrnčár aj keď bojoval nestačil. Adamovi Horákovi aby toho nebolo málo, 

sa pridružilo malé zranenie priehlavku. Adam hral proti Estóncovi celý čas pomalú hru 

a nevedel sa dostať do tempa dvojhry, kde v družstvách bol výraznou oporou v párovkách. 

Estónec postúpil ďalej. V ženskej dvojhre sme mali dobrý los na ktorý sme sa tešili, no aj keď 

predchádzajúce dni Katke Vargovej pridali na motivácii, zranenie jej určite nepridalo na 

pohode a s rýchlou a behavou Estónkou prehrala. Katke nemôžem uprieť snahu , ale chýbala 

rýchlosť a z toho pramenila veľmi defenzívna hra , kde Katka nestíhala reagovať na variabilitu 

útokov od súperky. Nebyť zranenia a tým celkovej nepohody, verím že by sa zápas vyvíjal 

úplne inak aj celkové umiestnenie. S Katkou sme to rozobrali a dúfam že do budúcna bude 

dobre zmotivovaná k tvrdému tréningu , ktorý ju dúfajme čaká. Tamara proti favorizovanej 

Nemke hrala síce s veľkou snahou , ale niektoré  taktické chyby ale aj technika v prechode na 

sieť neboli v poriadku a aj keď sme sa snažili to zmeniť , neúspešne a prehrala dosť výrazne. 

V štvorhre chlapcov sme narazili na výborne hrajúcich Čechov a chlapci nedokázali nadviazať 

na výborné výkony v družstvách, po množstve chýb ktoré pramenili s koncentrácie 

a schopnosti zahrať rýchle prechody na sieť a tým si vynútiť útok sme sa často neúspešne 

bránili. Výkon ovplyvnilo niekoľko faktorov a tie sme si rozobrali po stretnutí. Jeden 



z hlavných boli určite zranenie, ale tu sa pridružili aj veci vyplývajúce z toho , že chlapci spolu 

netrénujú často a v kluboch sa nešpecializujú na párovky , čo je tiež príčinou nestabilného 

výkonu. Už počas prípravy sme to videli na monitorovacích turnajoch. Mladí Jakub s Ajom 

mali v prvom kole pre nich známeho súpera s Maďarska , ktorého zdolali v 3. setoch. 

V prvom sa rozohrávali a aj keď ho prehrali , zápas otočili a postúpili d zápasu proti 

Bulharom. Vývoj stretnutia bol opačný a tu Bulhari otáčali zápas , kde aj vyhrali. Mladší 

reprezentanti a nastupujúca generácia  U 17, bola síce výsledkovo lepšia, ale chlapci musia , 

ak chcú dosiahnuť výraznejší úspech poriadne pridať v pohybe, reakciách a hlavne v sile 

útoku. Určite , ale majú celú kariéru pred sebou a dúfam že budú v kluboch a na 

sústredeniach tvrdo pracovať. Ženská štvorhra bola naším najväčším želiezkom v ohni a to aj 

preto , že počas sezóny si výkonmi vybojovali nasadenie 5.-8., aj keď to často nie je na MEJ 

U 17 odrazom reálnej výkonnosti, ale na prvé kolá sme si verili. Po vyhratom prvom sete sme 

Katku a Zuzku hnali do bojovného 2. setu. Tu nastal u dievčat zlom a nevedeli sa naštartovať 

aj keď sme skúšali zmeniť taktiku, dievčatá sa vnútorne nevedeli dostať do stretnutia 

a neustále sa zlepšujúcim Švédkam podľahli. Bolo to asi najväčšie sklamanie, tak ako pre 

dievčatá , ta aj pre mňa, lebo dievčatá ozaj poctivo trénujú túto disciplínu a sú aj z jedného 

klubu. Ťažko sa hodnotí tento výsledok a takáto hra. Ale jednoznačne to nefungovalo, medzi 

dievčatami tak   ako malo na turnaji ako MEJ , niet priestor na nápravu každý súper je 

motivovaný a Švédky určite s porovnateľnou hernou kvalitou našich potrestali každú chybu. 

Určite sa k tomu vrátime v klube a budeme na tom pracovať. Druhá štvorhra bola zastúpená 

Miou  a Julkou, najmladším párom na MEJ. Dievčatá nastúpili proti Fínkam, prehrali v troch 

setoch. Mladé hráčky urobili chyby prameniace z psychického tlaku , kde pokazili množstvo 

podaní a príjmov. Čo je pozitívne že v už plynulej hre vedeli dobre striedať , pripraviť si 

útočné varianty a skórovať. Skoro všetky dlhé výmeny sme vyhrali a pôsobili sme  hernejším 

dojmom. Nebyť chýb na konci mohlo to byť inak. Pozitívne je , že na tejto dvojici trénujúcej 

v jednom klube sa dá do budúcna stavať, tak ako na dievčatách s Košíc. V mixe sme mali tiež 

jedno z nasadení a to 9.-16.. Zuzka s Adamom mali v prvom kole Nórov  a tam nezaváhali  

a podali výkon , ktorý nadväzoval na družstvá. Dobre striedali, Zuzka držala sieť  a neustále 

sme atakovali súperovu slabšiu polovičku. V druhom kole sme narazili na Angličanov a mám 

pocit , že naši hráči nastúpili až s príliš veľkým rešpektom , pred súperom a už v úvodoch 

setov sme kazili rozohrávku, hrali sme pre súpera dosť ľahkú  a nepresnú sieť aj keď  takticky 

v poriadku no dosť ustráchane sme nevedeli preniesť hru na súperove dievča a tam 

zakončovať. Naopak boli sme celý čas pod tlakom a zápas nezvládli. Druhý mix bol vytvorený 

s perspektívou do budúcna a Peter s Tamarou zahrali na Čechov svoj štandard, no len 

v priebehu setov, v koncovkách  boli hráči nervózni a výsledok bol  úspešný pre súpera. Keď 

že Peter s Tamarou sú z blízkeho regiónu , môžu do budúcna pracovať na mixe v kluboch. 

Analýza výkonov nám neustále ukazuje smer , ktorým by sme sa mali vydať a to je, že 

talentovaných hráčov musíme koncentrovať aby mali spolu kvalitné minimálne dvojfázové 

tréningy denne niekde v hale s názvom „Národné bedmintonové centrum“. Musíme urobiť 

ešte veľa kvalitnej práce , hlavne na úrovni klubov a trénerov, musíme maximálne 

spopularizovať náš šport aby cesta k tomuto modelu , bola stále reálnejšia. Dovolím si 



tvrdenie , že v dnešnej dobe máme veľké množstvo prekážok , ktoré nám zabraňujú 

spustenie takého centra. Do budúcna je potrebné aj v kluboch, hráčov od nižšieho veku 

špecializovať do disciplín a hrať na vrcholovej úrovni maximálne dve, aj keď je to možno 

niekde v klube utópia, tak len jednu disciplínu v prípade špecializácie na dvojhru. To všetko 

a určite aj iné aspekty sa dajú oveľa jednoduchšie realizovať v spomínanom centre. Musíme 

sa však znova prispôsobiť podmienkam aké na Slovensku máme, poctivo rozvíjať bedminton 

po všetkých stránkach a byť trpezliví . Aby sme mohli znova hrdo reprezentovať Slovensko 

Na záver by som chcel ešte raz poďakovať hráčom za dobré výkony  a výsledky ktoré dosiahli. 

Taktiež poďakovať za podporu  SZBe, spoluprácu trénerom z klubov, ktorí pripravovali hráčov 

a aj fanúšikom , ktorí boli priamo v dejisku. 

Za reprezentáciu juniorov - Tibor Kessler. 


