
                                    Zápisník zo Záhrebu- utorok 12.7. 
 
 Dnes ráno o 9.00 nastúpili juniorky na svoj predposledný zápas v boji o celkové 
umiestnenie v zostave Grigelová, Furková a Puchovanová proti hráčkam 
z Ukrajiny. Podali zodpovedný a koncentrovaný výkon a vyhrali jednoznačne 
3:0. Poobede o 15.00 zakončili svoju púť v družstvách proti súperkám 
z Estónska. Bol to vlastne taký reparát z nevydareného zápasu s týmto súperom  
a tréner obmenil zostavu. Šancu presvedčiť o svojich kvalitách dostala opäť 
Táňa,ktorá nastúpila spoločne s Natáliou a Nikou. Jediný bod stratila 
Kukuľková, naše dievčatá zvíťazili v pomere 3:1 a obsadili 21.miesto 
v družstvách. 
Celkovo juniorky dosiahli 6 víťazstiev a 2 prehry. Aj keď sa nám nepodarilo 
postúpiť do hlavnej 16,máme na čom stavať v budúcnosti ,veď okrem Kaji 
Furkovej všetky hráčky pokračujú v tejto kategórii ešte 2 roky. Záleží hlavne na 
ich ďalšej tréningovej práci. V tejto kategórii a hlavne v súťaži družstiev je 
najdôležitejšia sila kolektívu a  morálne-vôľové vlastnosti jednotlivca. Verím, že 
tréner Dalibor ich dokáže stmeliť tak, aby sme už na budúcej Mejke mohli mať 
vyššie ambície a hrať o popredné umiestnenia. Má moju podporu. 
Na tomto mieste je zvykom aj nejaký komentár trénera k jednotlivým zápasom. 
Dnes to bude komplexné hodnotenie trénerov k súťažiam družstiev od trénerov 
vo všetkých kategóriách. Ja sa ako vedúci tejto výpravy a predseda KŠR 
vyjadrím zo svojej pozície až na záver majstrovstiev. Vyjadrím svoje 
stanovisko, odporúčania a víziu do budúcnosti. 
 
Na svoj posledný zápas v súťaži družstiev nastúpili kadetky o 13.00 proti 
Bulharsku. Vo dvojhrách aj vo štvorhre zhodne Šinkárová s Divinskou. Získali 
sme jediný bod vo štvorhre a podľahli sme bulharskému tímu 1:3. Kadetky 
v oklieštenej zostave bez Labošovej obsadili celkové 20.miesto. 
Komentár trénera Solára k zápasu: Bola to presná kópia zápasu proti 
Belgicku. Ak neboduje naše jednotka, nemôžeme pomýšľať na žiadne víťazstvá. 
 
S menším oneskorením po 13.00 hrali aj naši kadeti proti Cypru.Vyhrali sme 3:1 
a obsadili celkové 35.miesto. Po vlaňajšej výmene generácií v tejto kategórii, 
Zelinka,Peko,Reho prešli do juniorov, je to najhoršie umiestnenie za posledné 
roky. Opäť sa len potvrdzuje, že rebríčkové postavenia hráčov na Slovensku nič 
neznamenajú a bude nutné inovovať kritéria reprezentačných trénerov. 
 
Pre nás dnes top zápasom boli juniori, ktorí nastúpili o15.00 proti Španielom 
v boji o 7-8 priečku. Aj keď nenastúpil ich najlepší hráč, porazili sme ich 3:0 
a obsadili celkové výborné 7.miesto. Tréner Grigel zaradil do zostavy aj 
Kaššaya, ktorý sa mu odvďačil výhrou nad svojim súperom. Naši juniori 
dokázali, že ak je dobre stmelený kolektív s chuťou po víťazstve, môžeme 
podávať dobré a lepšie výkony. Je to hlavne o trénerovi, ako si svoje družstvo 



nasmeruje, či už v príprave alebo na samotných majstrovstvách. Prostriedkov 
a podpory zo strany SSTZ máme na to dosť. 
 
Včera sme ukončili prvú časť týchto majstrovstiev finálovými zápasmi vo 
všetkých kategóriách. V kadetských kategóriách dominovali Rusi, ktorí získali 
oba tituly majstrov Európy. V juniorkách jasne dominovali rumunské hráčky 
nad srbskými a zvíťazili presvedčivo 3:0. Šlágrom včerajšieho dňa bolo finále 
juniorov. Stretli sa v ňom tímy z Česka a Talianska. Naši susedia viedli už 2:0 
a zdalo sa, že sú na najlepšej ceste k titulu. V treťom zápase však nastal obrat 
a keď česká jednotka Polansky prehral svoj druhý zápas, karta sa úplne obrátila. 
V poslednom zápase talian Pinto doslova rozbil Martinka  3:0 a titul ide do 
Talianska.  
 
Dnes, v stredu, máme doobeda voľnejší program, predkolá v súťaži jednotlivcov 
sa začínajú až poobede. Trošku oddychu hráčom nezaškodí, načerpajú nové sily 
do zápasov. Aj počasie nám dnes praje, je o 10 stupňov menej ako včera. Ináč je 
tu veľmi horúco, cez deň cez 33 stupňov. Izby na hoteli sú doslova vykúrené a aj 
v neskorých večerných hodinách je v nich okolo 30 stupňov. Hráči aj tréneri 
spia na etapy, trochu s humorom povedané ako hokejisti na tretiny. 
 
V utorok na poludnie dorazila aj zvyšná časť našej výpravy na súťaž 
jednotlivcov pod vedením E.Reha, člena VV SSTZ a otca Reného v jednej 
osobe. Juniorka M.Uríková, junior R. Reho,kadet T.Pindura a kadetka Z.Peková. 
V priebehu desiatok minút si ich tréneri zaradili do svojich družstiev, 
oboznámili ich s prostredím a niektorí z nich dokonca absolvovali na lavičke 
posledné zápasy  súťaži družstiev. 
 
Hodnotenie Romana Grigela: Vystúpenie chlapcov v súťaži družstiev hodnotím ako úspešné. Myslím, že 
chlapci ukázali, že keď je dobrá a bojovná nálada v družstve, tak sa dá zvíťaziť 
aj s papierovo lepšími hráčmi. Do turnaja sme vstúpili s odhodlaním zúročiť 
kvalitnú prípravu pred MEJ a dokázať, že úspech sa dá dosiahnuť. Prvý úspešný 
zápas s Rakúskom nám dodal potrebnú sebadôveru a ostatné už bolo len v 
našich rukách. Všetci hráči žili zápasom či už hrali alebo nie a na stoloch aj 
lavičke odovzdali všetko čo mohli. Preto môžem na záver konštatovať, že za 
našim úspechom je predovšetkým výborný tímový duch podložený maximálnou 
snahou jednotlivcov. 
 
Hodnotenie Dalibora Jahodu: Vystúpenie družstva junioriek hodnotím kladne. Bol to určitý posun v porovnaní 
s minulosťou. Vzhľadom k tomu, že takmer všetky hráčky zostávajú v kategórii, 
je to prísľub do budúcnosti. Podrobnejšiu správu o pôsobení hráčok na MEJ 
predložím po ukončení MEJky. 
 



Hodnotenie Františka Solára: Všetky tri kadetky mali na MEJ premiéru. V skupine sme herne mali len na 
Srbsko žiaľ Janke Terezkovej tento zápas nevyšiel. Potešili len výhry Dášky 
Sinkarovej . V zápasoch o 17.-24. miesto proti Belgicku a potom Bulharsku 
môžem byt spokojný len zo štvorhrou. Očakával som viac od nasej jednotky 
Dášky ktorá neuhrala zo 4 zápasov ani bod. Hlavne proti  Bulharkam a dvojke 
Belgicka mala bodovať. Šancu dostala aj Natalka Divinska, ktorá v zápasoch 
doplatila na nedostatok skúsenosti hlavne v koncovkách setov. Pozitívom 
družstva je skvela partia bojovnosť družstva  nasadenie a disciplína. Chémia 
výborne fungovala aj vo štvorhre. Konečne umiestnenie na 20. mieste 
zodpovedá našej hernej kvalite. Žiaľ je to výsledok nedostatočnej trénovanosti 
našich dievčat hlavne nepostačujúci počet hodín zaťaženia.  Ak chcú byť 
úspešné na medzinárodnej pôde bez navýšenia tréningových hodín to nepôjde. 
Väčšiu pozornosť bude treba venovať nácviku podania a príjmu. Celkovo som v 
družstvách najviac  spokojný  zo štvorhry . Sklamaný som z prehry s 
Bulharkami . 
 
Hodnotenie Jozefa Kudreca: Celkove hodnotím výkon družstva kadetov na tohtoročných majstrovstvách za 
neuspokojivý. Sklamaním boli hlavne výkony hráčov Dika a Kyseľa vo 
štvorhrách a taktiež aj ich individuálny prístup v dvojhrách. Slabšie nasadenie 
koncentrácia volá po víťazstve. Ich herný prejav bol sprevádzaný v niektorých 
fázach zápasov posmechmi čo malo negatívny dopad na ich výkony. Vzhľadom 
k predvedeným výkonom kľúčových hráčov som do pozície jednotky v družstve 
staval Klajbera, ktorý aj napriek mladému veku ma nesklamal a svoju úlohu 
splnil. Znova sa presviedčam že do budúcna je treba dávať šancu mladším. 
Herný prejav a účinkovanie kadetov budem konzultovať s klubovými trénermi 
ktorých podrobnejšie oboznámim z ich vystúpením. 
 
 
                                                                           S pozdravom Milan Grman 
                                                                                  vedúci výpravy 
 
 



 


