
Vyhodnotenie Majstrovstiev Európy mužských a ženských družstiev 
 
 

ME predchádzalo krátke reprezentačné sústredenie v Trenčíne od piatka 
do nedele.  V nedeľu večer sme sa presunuli z Trenčína na letisko do Viedne 
a v pondelok ráno sme dorazili do Kazane. Ubytovanie bolo zabezpečené 
v bytoch, ktoré slúžili ako ubytovacie kapacity počas univerziády v Kazani. 
Ubytovanie, strava a veci spojené s organizovaním turnaja boli v poriadku.  

Ako prvý  zasiahli do bojov chlapci o 13:00 hod. miestneho času, nastúpili 
proti Švédsku. 
  Výsledky zápasov boli všetky zverejnené na oficiálnych stránkach zväzu. 
Chlapci prehrali so Švedskom 5:0, so Škótskom 5:0, s Francúzskom 5:0. 
Rozoberať jednotlivé stretnutia je za takéhoto výsledky asi zbytočné, takže by 
som pristúpil k rozobratiu jednotlivých výkonov našich hráčov. 
 
Matej Hliničan:  Jediný hráč v našom chlapčenskom družstve so 
skúsenosťami z medzinárodných turnajov. Nastupoval vždy v pozícii prvej 
dvojhry a prvej štvorhry. Matej predviedol počas celých Majstrovstiev Európy 
slabý výkon, ktorý mohol byť spôsobený aj dlhou a neúspešnou kvalifikáciou na 
OH RIO 2016.  Počas celých majstrovstiev hral veľmi odovzdane a bez iskry. 
Turnaj mu nevyšiel, hral veľmi zle aj keď hral proti najsilnejším súperom. 
 
Milan Dratva:  Milan nastupoval v druhej dvojhre a druhej štvorhre.  
Pre mňa najlepší hráč nášho družstva. Milan bojoval, snažil sa hrať nátlakovú hru 
myslím si, že odovzdal všetko, na čo mal. Veľmi kriticky som sa vyjadril k jeho 
angažovaniu sa na medzinárodných turnajoch za rok 2015. Neodohral na 
medzinárodnej scéne viac ako 6 zápasov vo dvojhre a to je potom vidieť, keď sa 
stretne s hráčmi to sa nedá povedať ani skúsenejšími to je úplne iný bedminton.  
To by som Milanovi odporučil - za rok musí absolvovať aspoň 35 zápasov 
s kvalitnejšími hráčmi, ktorí sú napríklad aj na Českom oruhu GP A. 
Potom si bude vedieť viac rozložiť sily, meniť taktiku počas zápasu a ten zápas si 
kontrolovať. 
 
Juraj Vachálek: Juraj nastupoval v tretej dvojhre a prvej štvorhre. Pre Jura 
myslím, že to bol  veľký turnaj v kariére. Nehral zle jeho prednosti sú v kontrole 
košíka a jeho výške. Tiež mu absolútne chýbajú skúsenosti z medzinároných 
turnajov s razanciou a rýchlosťou súperov mal problém udržať kvalitu úderov, 
na ktoré je zviknutý zo SR. 
 
Bohumil Kašela: Bobo nastupoval len v druhej štvorhre a brali sme ho 
výlučne, len ako štvorhrára. Bobo mal trošku problém so sebadôverou vo vlastné 
sily - on nehrá vôbec zle len sa potrebuje dostať do varu a ten impulz musí prísť 
od jeho parťaka. Ten impulz potrebujeme aj od Boba  - takú agresivitu 
a razanciu. Najväčší problém má Bobo s razanciou smeču - to ako vyslovený 
párovkár musí mať vyššiu razanciu. 
 
Chalani boli zaradení do najťažšej skupiny na ME. Toto družstvo bolo jedno 
z najmladších na turnaji. Budúcnosť mužského družtva bude záležať od výrazne 
väčšieho zbierania skúseností po medzinárodných turnajoch. 



 
Pri našom družstve by som sa radšej vyhol názvu že ženy, z dôvodu vekového 
priemeru, ktorý bol určite najmenší. Ale postupne. 
 
Jana Čižnárová: Janka posledná hráčka, ktorá sa môže zúčastniť OH v RIO 
2016. Janka, tak ako Matej, nehrala moc dobre, je vidno že je už unavená z toho 
množstva turnajov, ktoré absolvovala počas minulej a predminulej sezóny.  
Špeciálne problémi jej robí podanie ale to by som tu už ďalej nerozoberal. 
 
Maťa Repiská: Maťka trénuje v Dánsku a myslím že jej to prospieva.  Hrala 
proti súperkám, kde sme od nej očakávali isté body a naše očakávanie 
nesklamala. Myslím že hrala dobre je razantná, ale v koncovkách musí byť viac 
priamočiara.  
 
Katarína Vargová: Katka odohrala veľmi kvalitný turnaj. Bola pre mňa 
najlepšia hráčka zo Slovenska na turnaji. Uvedomujem si, že je mladá, ale jej 
výkonnosť už patrí medzi ženy. Veľká rada pre ňu musí absolvovať výrazne 
väčšiu porciu medzinárodných zápasov počas turnaja sa stalo, že súperka na ňu 
použila nastrelované krátke podanie a ona sa s takým podaním ešte v živote 
nestretla to sa na turnaji žien nesmie stať. Treba začať chodiť České turnaje GP 
A s tade je cesta do veľmi kvalitnej českej ligy a to je velká a kvalitna porcia 
zápasov v tomto momente pre Katku. 
 
Zuzana Palková: Zuzka pre mňa zjav, ktorý som si všímal na Slovenských 
turnajoch GP A . V turnaji nastúpila v pozícii štvorhrovej špecialistky aj keď som 
jej sľúbil, že proti Írsku pôjde aj na dvojhru, ale nestalo sa tak. Janku sme proti 
Írsku dali do druhej štvorhry a Zuzku sme postavili do prvej a myslím že to bolo 
dobré rozhodnutie. Zuzka hrala dobre razancia úderov u nej príde s vekom  silou 
platí u nej to isté ako u Katky treba hrať zápasy zápasy a zase zápasy . 
 
Keď zhrniem vystúpenie dievčat na ME v Kazani, tak bola to trošku škoda lebo 
pri troche šťastia sme mohli rozmýšlať aj nad druhým miestom. Škoda Katky 
ktorá prehrala tretie dvojhry vyslovene len o nevyhratosť a aj v zápasoch 
a v tretích setoch viedla myslím že štvorhry by za stavu dva jedna po dvojhrách 
pre nás vyzerali úplne inak.  Ale nestalo sa a prehrali sme s Maďarskom 4:1, 
Ruskom 5:0 a Írskom 4:1. 
 
Budúcnosť mužských a ženských družstiev bude závisieť od skvalitnenia 
športovej prípravy a výrazne väčším konfrontovaním sa na medzinárodnom poli. 
Medzinarodné majstrovstvá krajín ako Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, 
Slovinsko, Rumunsko, Chorvátsko by mali byť povinnosťou. Celkovo hodnotím 
podujatie ako prospešné a dúfam, že sa z neho väčšina našich hráčov poučí 
a bude výrazne napredovať vo svojej bedmintonovej kariére. 
 
Michal Matejka 
reprezentačný trener mužských a ženských družstiev počas ME     


