Zápisnica
zo zasadnutia
trénersko – metodickej komisie SZBe
v Košiciach 25.7. 2015

Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení, ktoré boli schválené pred zasadnutím TMK
3. Nové úlohy a uznesenia TMK v jednotlivých vekových kategóriách
4. Školenie trénerov
5. Rôzne
Prítomní:
Júlia Poláčková ( predseda TMK), Tibor Kessler, Ján Fiľ, Michal Matejka a ako hosť Anton
Siažik ( prezident SZBe )
K bodu 1- Otvorenie
Predsedkyňa TMK Júlia Poláčková otvorila zasadanie a privítala všetkých členov TMK a
prezidenta SZBe Antona Siažika, ktorý sa zasadnutia zúčastnil ako hosť a oboznámila ich s
programom zasadnutia.
K bodu 2 – Kontrola uznesení, ktoré boli schválené pred zasadnutím TMK
Predsedkyňa TMK prerokovala s prítomnými uznesenia, ktoré boli prijaté v TMK pred týmto
zasadnutí.
2. 1. TMK schválila nomináciu hráčov na letné tréningové kempy. Nomináciu hráčov bolo
potrebné uzavrieť po M SR U 15 a M SR U17 a MSR U 19 z dôvodu plánovania letnej prípravy
hráčov v jednotlivých kluboch. Na základe e mailovej komunikácie medzi členmi TMK bola 13. 5.
2015 po M SR U 17 a M SR U 15 schválená nominácia hráčov na letný tréningový kemp v
Slovinsku , regionálny kemp v Prešove a dievčenský tréningový kemp v Srbsku. Hráči boli do
kempov nominovaní na základe celoročnej výkonnosti, sledovania a výsledkov z turnajov GP A a
M SR, po konzultácii s klubovými trénermi o ich práci a prístupu k TP s ohľadom na ich
perspektívu a progres vo výkonnosti.
2. 2. V rámci TMK došlo k rozdeleniu kompetencií jednotlivých členov v starostlivosti o jednotlivé
vekové kategórie a reprezentáciu. Po emailovej komunikácii a následnej diskusii bol návrh
predsedu TMK jednomyseľne schválený dňa 29.5. 2015 a to nasledovne.
Reprezentácia dospelých – zodpovedný Michal Matejka
Reprezentácia juniorov - zodpovedný Tibor Kessler
Talentovaná mládež U 15 – zodpovední Júlia Poláčková, Ján Fiľ

2. 3. TMK schválila nomináciu širšej reprezentácie v kategórii juniorov a dospelých.
Na základe návrhu reprezentačného trénera juniorov Tibora Kesslera TMK schválilo dňa 4. 6.
2015 emailovou komunikáciou širšiu reprezentáciu juniorov. Pri nominácii hráčov TMK
prihliadalo nielen na aktuálne výkonnosti hráčov a výsledky počas celej súťažnej sezóny a na M
SR ale hlavne na perspektívu hráčov , ich progres v rámci výkonnosti a ohľadom na vrcholné
podujatia, ktorými sú ME U 17 v marci 2016 a ME U19 2017 a aj na ročníky narodenia. Na
základe toho boli ročníky narodenia 1997 ne perspektívne.
V prípade preukázania výkonnosti budú podľa potrieb preradení k reprezentácii dospelých.
2. 4. TMK ďalej schválila dňa 4.6. 2015 širšiu reprezentáciu dospelých. K doterajším hráčom
zaradených do reprezentácie boli preradení hráči z kategórie juniorov a to: Dratva Milan , Kašela
Bohumil, Šariščanová Katarína a Grenčíková Lucia.

2. 5. Plán výjazdov reprezentácie juniorov v sezóne 2015/2016
Langenfeld Cup U 17

27.8. - 29. 8. 2015

Swiss Junior U 17

24. 9. - 27. 9. 2015

Slovenia Junior U 19

16. 10. - 18. 10. 2015

Czech Junior U 19

19. 11. - 22. 11. 2015

Slovak Junior U 19

30. 10. - 1. 11. 2015

Slovak Open

27.- 30. 8. 2015

K bodu 3 – nové uznesenia
15. 1. 1. TMK schválilo na základe návrhu Michala Matejku účasť slovenských hráčov na ME
Družstiev V Kazani 2016.
H: za – všetci
proti – 0
zdržali sa - 0
15. 1. 2. TMK schválilo nomináciu hráčov reprezentácie SR na medzinárodný turnaj Yonex
Slovak Open na základe návrhu reprezentačného trénera juniorov Tibora Kessera a na základe
Michala Matejku boli nominovaní: Čižnárová, Repiská, Grenčíková, Šariščanová, Vachálek,
Hliničan, Dratva, Kašela, Drotárová, Šmatlák a Ivanka.
H: za - všetci
proti – 0
zdržali sa – 0
15. 1. 3. TMK schválilo ako vedúceho výjazdu reprezentácie na Yonex Slovak Open Jána Fiľa
H: Za – všetci
proti – 0 zdržali sa -0
15. 1. 4. TMK prijala za úlohu vyriešiť otázku párových disciplín na medzinárodných turnajoch
reprezentácie s hráčmi, ktorý nie sú v reprezentácii.
Z: všetci
T: priebežne
15. 1. 5. Predsedkyňa TMK poverila Tibora Kesslera aby informoval predsedov klubov o zmenách
vo vekových kategóriách, ktoré boli prijaté v BE po preklade do slovenčiny, ktorý zabezpečí SZBe.
Z: Tibor Kessler
T: 1. 9. 2015
15. 1. 6. TMK si dala za úlohu vytvoriť koncepciu ÚTM – útvar talentovanej mládeže

Z: Júlia Poláčková, Tibor Kessler

T: priebežne

15. 1. 7. Predsedkyňa TMK predložila návrh na schválenie dotácií pre mládež na výjazdy pred ME
U 15 , ktorý predloží VV na schválenie.
Adria Youth International – 2.10. 2015
Slovenia Youth International – 16. 10. 2015
K bodu 4 - Školenie trénerov
–
TMK diskutovalo o potrebe organizovania školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa v
priebehu novej sezóny 2015 / 2016
K bodu 5 - Rôzne
–
predsedkyňa TMK predložila otázku o potrebe reprezentačného trénera dospelých
–
predsedkyňa TMK predostrela návrh na rozšírenie členov TMK
–
TMK diskutovalo o novom systéme bodovania- hrania v súťaži družstiev – do 105 bodov, o
ktorom nám poskytol viac informácie Tibor Kessler. Zatiaľ je tento model iba v testovacej fáze.

Zapísal: Mgr. Júlia Poláčková – predsedkyňa TMK

