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1.UNIF , medzinárodné vzťahy a súťaže
Majstrovstvá sveta U21 Rumunsko( Simleu Silvaniei a Pricei).

17.-19.9.2021

Bez diváckej účasti, no s kompletnou svetovou špičkou. Také boli majstrovstvá sveta v nohejbale hráčov do 21 rokov v
rumunských mestách Simleu Silvaniei a Pericei. Z pohľadu slovenského nohejbalu dopadli nad očakávania a tým vedený
trénerom Dušanom Ifkom priviezol domov tri strieborné medaily. Výrazne tak vylepšil výsledok z posledného
šampionátu, v rámci ktorého získal v roku 2019 v Michalovciach 3 bronzové medaily a taký úspech sme dosiahli

naposledy v roku 2012. Pred šampionátom, keby nám niekto povedal, že získame tri druhé miesta, tak by sme to brali ako
prehnaný optimizmus, ale po skončení zápolení nás trochu mrzí , že sme mohli získať zlato v kategórii dvojíc.
Po niekoľkých sústredenia, sme do Rumunska nominovali 8 hráčov :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MARKO MELIŠEK
ADAM VARGA
IGOR ZUBÁK
MATEJ PRACHAR
LULÁŠ ZUBÁK
PATRIK TATÁR
DÁVID ZUBÁK
SAMUEL NOVÁK
realizačný tým v zložení D.Ifka a P. Pomykal a súčasne vyslaný rozhodca J.Šouc.

Hodnotenia v kategóriách
Kategória- JEDNOTLIVCI:
Nominovaný: LUKÁŠ. ZUBÁK
Hodnotenie: splnil očakávania , je to jedna z najťažších disciplín v nohejbale.V skupine zvládol najťažší zápas proti Iraku,
čo mu dodalo sebavedomia v ostatných zápasoch a skupinu vyhral bez problémov. V semifinálových bojoch si poradil s
Francúzom 2:0 a vo finále narazil na veľkého favorita majstrovstiev- hráča z ČR Z.Kalousa, keď po psychickej stránke sa
nevyrovnal súperovi a aj vlastnými chybami prehral celkom 0:2. Celkovo hodnotím jeho vystúpenie ako veľmi dobré a
sľubné do budúcich majstrovstiev.
Kategória-DVOJICE.:
NOMINOVANÍ: IGOR ZUBÁK,MATEJ PRACHAR,SAMUEL NOVÁK

Hodnotenie:Vo dvojicich sme predpokladali podľa dobrého herného prejavu našich hráčov pred šampionátom najväčšiu
šancu dosiahnuť na najvyššie pozície, a keď v skupine sme zviedli víťazný dramatický zápas s Francúzmi, cítili sme
príležitosť a skupinu vyhrali. V semifinále sme nastúpili proti nevyspytateľným iračanom, kde sme im ale nedali šancu
a nastúpili do finále proti čechom. Zo sebavedomím sme zvládli prvý set, v druhom sa prevažovala miska váh na obidve
strany ale česi mali Z.Kalousa ako rozdielového hráča a za stavu 8:8 sa kázala herná istota, skúsenosti a psychika našich
súperov a set sme prehrali.V treťom rozhodujúcom sete sme psychicky nezvládli úvod, čo sme nedokázali zvrátiť ani
striedaniami , a prehrali sme ho ľahko a tým aj stretnutie 2:1. Celkovo hodnotím naše vystúpenie v kategórii dvojíc ako
pozitívne a ako najlepší zápas na MS.K hodnoteniu hráčov- vyzdvihujem prácu I.Zubáka ale samozrejme aj M. Prachara,
trochu zaostal S. Novák.
Kategória-TROJICE:
NOMINOVANÍ:ADAM VARGA,DÁVID ZUBÁK,PATRIK TATÁR,MARKO MELIŠEK,MATEJ PRACHAR

Hodnotenie: Viacerí ju hodnotia ako „kráľovskú disciplínu“. Pred šampionátom sme predpokladali umiestnenie do
tretieho miesta, čo sme považovali za úspech. V základnej skupine sme si poradili s Irakom,Francúzskom a do
semifinále sme postupovali z prvého miesta. Semifinále bolo s Francúzmi potvrdením nášho výkonu zo skupiny a
poradili s s nim 2:0. Vo finále sa prejavila väčšia herná istota, aj sebaistota hráčov ČR, ktorí nadviazali na predošlé víťazné
ťaženiev kategórii jednotlivcov a dvojíc na čele zo Z. Kalousom, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča šampionátu,
a našich hráčov jednoznačne porazili 2:0. K hodnoteniu hráčov- dobrú formu potvrdil D.Zubák a M.Prachar, ku
ktorým sa s prísľubom budúcnosti priblížili aj M.Melíšek a A.Varga.

Výsledky:
SEMIFINÁLE:
jednotlivci: Slovensko - Francúzsko 2:0 ( 11:4, 11:9 )
dvojice: Slovensko - Irak 2:0 ( 11:3, 11:8 )
trojice: Slovensko - Francúzsko 2:0 ( 11:6, 11:3 )
FINÁLE:
jednotlivci: Slovensko - Česko 0:2 ( 5:11, 8:11 )

dvojice: Slovensko - Česko 1:2 ( 11:5, 9:11, 9:11 )
trojice: Slovensko - Česko 0:2 ( 7:11, 5:11 )

Celkové hodnotenie:

Príprava a hráčsky prejav našich reprezentanto v kategórii U21 bol pozitívnym,a zároveň

poučným vystúpením pre ďalšiu prácu a skvalitnenie prípravy v každej kategórii vystúpenia. Pozitívne je možné
hodnotiť spoločné úsilie, spoluprácu, disciplinovanosť a vonkajší prejav našej delegácie na MS v Rumunsku a zároveň
vyslovujem poďakovanie celému realizačnému týmu, komisii reprezentácii a ostatným funkcionárom za vykonanú prácu a
dosiahnutie takéhoto úspechu.

Majstrovstvá sveta žien Španielsko ( Burriana),

8.-10.10.2021

Systematická práca v ženskom nohejbale na Slovensku je ešte len v začiatkoch , dokonca sa rozhodlo o účasti našich
žien na poslednú chvíľu a preto sa od účasti na týchto majstrovstvách nedalo veľa očakávať. Dievčatá navrhnuté pri výbere
do tímu sa svojej šance nezľakli a rozhodli sa bojovať pod vedením tria R. Makara, P. Perun a J. Dusko aj napriek veľmi
krátkej príprave pred samotnými majstrovstvami.
Nominované hráčky:1. Gabriela Viňanská,2. Miroslava Perunová,3. Monika Beňušová,4. Lenka Žažová
Kategória JEDNOTLIVCI:
Nominovaná: Gabriela Viňanská
Fyzicky a herne najviac pripravená hráčka z celého tímu, jediná s medzinárodnými skúsenosťami, zvládla prvý zápas s
neznámou ale vytrvalou Irackou hráčkou a rovnako aj druhý s Rumunkou pomerom setou 2:0 vo svoj prospech. Tretí zápas
proti polskej hráčke s veľmi náročným obranným štýlom hry ubral Gabriele veľa síl ale zvíťazila 2:1. Posledný zápas skupiny
proti Švajčiarskej hráčke bol najvyrovnanejší o čom svedčí rovnaký pomer lôpt 30:30 a Gabriela ho vyhrala pomerom setov
2:1.

Kategória DVOJICE:
Nominované: Gabriela Viňanská, Monika Beňušová, Miroslava Perunová
Táto kategória je pre naše reprezentantky najmenej natrenovaná. Po dvoch výťazstvách proti Španielsku a Iraku a dvoch
prehrách proti Česku a Švajčiarsku sme postúpili z tretieho miesta.

Kategória TROJICE:
Nominované: Gabriela Viňanská, Miroslava Perunová, Monika Beňušová, Lenka Žažová,
Sobotný program majstrovstiev začal zápasmi trojíc. Prvý zápas proti Poľsku sme nezvládli a po množstve našich
nevynútených chýb prehrali 2:0. Zápas proti domácim, veľmi slabo hrajúcim Španielkam, dievčatám vyhovoval viac a
vyhrali 2:0. Proti najkvalitnejšej trojici sveta sme žiadne šance nemali a prehrali s Českom pomerom lôpt 22:4 a setov 2:0.
Postúpili sme z tretieho miesta.

Výsledky:
Kvalifikácia do semifinále dvojíc:
Konečné poradie dvojíc o 5. miesto:

Rumunsko – Slovensko 2:0
Slovensko – Dánsko 2:0

Semifinále jednotlivkyne:
Konečné poradie jednotlivci o 3. miesto:
Kvalifikácia do semifinále trojíc:
Semifinále trojice:
Konečné poradie trojice o 3. miesto:

Slovensko – Česko 1:2
Slovensko – Švajčiarsko 2:1
Irak – Slovensko 1:2
Česko – Slovensko 2:0
Slovensko – Poľsko 2:1

Realizačný tím: Richard Makara, Patrik Perun, Ján Dusko, Medzinárodný rozhodca Ján Šouc
Celkové hodnotenie::
Dve bronzové medaily sú pre tento tím veľkým prekvapením. Vysporiadali sa s nedostatkom času na prípravu a
postupne aj s nezohratosťou a ich výkon gradoval. Účasť na majstrovstvách im zabezpečila množstvo skúseností, s ktorými
je do budúcnosti potrebné pracovať.

Medzinárodné zápasy:
Medzinárodný zápas:

Slovensko - Maďarsko

25.9.2021

Podľa Plánu činnosti SNA na rok 2021 sa dňa 25.9.2021 v Diakovej pri Martine uskutočnil medzištátny zápas medzi
Slovenskom a Maďarskom. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v celej Európe sa podarilo organizačnými
opatreniami pripraviť a uskutočniť medzištátny zápas , ktorý svojim zameraním, úlohou a cieľmi splnil predpoklady
jedného z mnohých krokov systematickej prípravy nohejbalových reprezentantov obidvoch krajín.
Organizátor pre získanie čo najlepšieho obrazu- kde sa hráči svojimi výkonmi nachádzajú v príprave na majstrovstvá
sveta-ktoré sú plánované v budúcom roku v Prahe, zorganizoval vzájomné súboje vo všetkých troch kategóriáchjednotlivci, dvojice aj trojice.Za slovenskú stranu boli reprezentačným trénerom P. Perunom nominovaní hráči zo širšej
seniorskej reprezentácie doplnení o juniorských reprezentantov, tak úspešných na Majstrovstvách sveta v Rumunsku,
kde dosiahli na strieborné medaile v každej z kategórii.Na pomoc a súčinnosť tohto turnaja bol prizvaný aj metodik
SNA R. Makara, ktorý účinným spôsobom napomáhal mužstvám a hráčom v ich hernom prejave.
Vystúpenie všetkých hráčov na ihrisku ukázalo na prednosti jednotlivcov ale aj niektoré nedostatky v herných
činnostiach, taktike a súčinnosti, ktoré však vzhľadom na dobu a charakter turnaja boli typické a dali P. Perunovi
námety na ďalšie skvalitňovanie herného prejavu herných činností najmä v kolektívnych disciplínach.Aj keď výsledky
turnaja neboli prioritne rozhodujúce, ukázali stav pripravenosti hráčov a kvalitu ich individuálnych schopností ako aj
súčinnosti
v
dvojkách
a
trojkách.
Príjemným prekvapením bol výkon maďarského singlistu (Nagy Maté), ktorý porazil vo vzájomnom súboji nášho M.
Hulína. V dvojkách ukázali svoju stabilnú formu a kvalitu J. Brutovský s M. Hulínom pred Igorom a D. Zubákom. V
trojiciach sa naviac darilo štvorici J.Brutovský, D.Zubák, M.Hulín a J. Ifka, ktorých nasledovali na druhom mieste
B.Rodmen, M.Rácik a I.Zubák. V tejto disciplíne ťahali zjavne za slabší koniec hráči z Maďarska. Turnaj svojim poslaním a
úlohou splnil stanovené ciele a veríme, že napomohol v ďalšej systematickej práci v príprave na budúcoročné majstrovstvá
sveta.
Výsledky:
Turnaj dvojíc
Slovensko A ( Brutovský, M. Hulín ) 2. Slovensko U21 ( I. Zubák, D. Zubák ),3. Slovensko C
4. Maďarsko

( Fodor, Nagy, Oláh ), 5. Slovensko B

1.
( Loskot, J. Ifka ),

( Rodman, Racík )

Turnaj trojíc: 1. Slovensko A ( Brutovský, D. Zubák, M. Hulín, J. Ifka ), 2. Slovensko B ( Rodman, Racík, I. Zubák )
3. Maďarsko

( Oláh, Nagy, Fodor )

Turnaj jednotlivcov: 1. Maďarsko B ( Nagy Maté ),2. Slovensko A ( Marek Hulín ), 3. Slovensko B ( Igor Zubák )
4. Maďarsko A ( Fodor Ádam )

Medzinárodný zápas

Vsetín (ČR):

10.7.2021

Medzinárodného turnaja Valach open sa zúčastnilo 13 trojíc z ČR, Slovenska a Poľska. Reprezentační tréneri na tento
turnaj nominovali štyri reprezentačné trojice (2 x reprezentácia mužov a 2 x reprezentácia juniorov). Najlepšie sa darilo
Reprezentácií mužov,,A“(Galus, Rácik, Černota), ktorí len tesne prehrali vo finále domácemu družstvu Vsetín ,,A“ 1:2
(4:10, 10:9, 8:10).
Reprezentácií mužov,,B“ (J. Ifka, D. Ifka, I. Zubák) sa až tak nedarilo, keď po viacerých remízach v skupine
nepostúpilo do štvrťfinále.
Výsledky juniorov:
Slovensko juniori ,,A“ -Prachar,D. Zubák,L. Zubák,SRJ. ,,A“ - Vsetín ,,A“ 8:10, 8:10,SRJ. ,,A“ -SR M. ,,B“ 8:10, 10:8, SRJ.
,,A“ – Lodž kontumačne 10:0, 10:0,SRJ. ,,A“ - Opava10:8, 6:10,SRJ. ,,A“ - Vsetín ,,C“ 10:5, 8:10,SRJ. ,,A“ - Vsetín J. 9:10,
5:10,,Štvrťfinále: SRJ. ,,A“ - SR M. ,,A“ 4:10, 3:10
Slovensko juniori ,,B“ - Varga, Tatár,Melišek,SR J. ,,B“ -SR M. ,,A“ 4:10, 2:10,SR J. ,,B“ – Vsetín ,,B“ 9:10, 8:10,SR J. ,,B“ –
Výber SR 10:8, 6:10,SR J. ,,B“ – Valmez2:10, 4:10,SR J. ,,B“ – Výber Moravy 3:10, 8:10,SR J. ,,B“ sa do štvrťfinále sa nedostali.
I. Zubák hral za SR M. ,,B“ a Dulava hral za Výber SR

Medzinárodný turnaj

Kapošvár (Maďarsko) 10.-11.7.2021

Medzinárodného turnaja Császárret open sa zúčastnilo 32 jednotlivcov a 17 dvojíc z Maďarska, Rumunska, Česka,
Slovenska, Francúzska a USA. Súťaž prebiehala dva dni súbežne v kategórií amatérov, ktorá vyvrcholila v sobotu a kategórií
profi s finále v nedeľu podvečer.
V jednotlivcoch svoje skupiny vyhrali Marek Hulín aj Ján Brutovský, pričom Brutovský skrečoval zápas vo štvrťfinále, aby
ušetril sily do turnaja dvojíc, keďže prevažná časť turnaja v oboch disciplínach sa hrala v nedeľu. Hulín o 3. miesto s
maďarom Szabóm prehral 1:2 na sety ( 4:11,13:12,7:11 ). V dvojiciach Brutovský, Marek Hulín vyhrala skupinu s
prehľadom, no prvá vážna previerka už prišla vo štvrťfinále, keď po prvom prehratom sete 11:4 odvrátili mečbal 12:11 na 13:12
a v treťom sete si už poradili. Do finále sa dostali cez rumunskú dvojicu zo Salonty, kde ich čakal český súper z Čelákovic.
Slovensko zvíťazilo 2:1 ( 7:11, 11:9, 11:9 ).
Turnaj bol výbornou previerkou zohrania dvojice na jeden dopad pravák - ľavák, kde po chybách v medzihre sa ukázal
charakter tejto dvojice, keď dokázala otáčať viaceré sety, ako napríklad vo finále z 5:8 na 11:9.

Sústredenia reprezentácie SR
Správa zo sústredenia reprezentácie mužov. VSETÍN

10.-11.7.2021

Správa z tretieho reprezentačného sústredenia juniorov a mužov v roku 2021 a účasti na medzinárodných turnajoch vo
Vsetíne (ČR) a Kapošvári (Maďarsko)
V súlade s plánom činnosti Slovenskej nohejbalovej asociácie (ďalej len „SNA") na rok 2021, sa v termíne od 07.07. do
11.07.2021 vo Vsetíne (ČR) uskutočnilo tretie reprezentačné sústredenie a zároveň sme sa aj zúčastnili na dvoch
medzinárodných turnajoch 10.07.2021 vo Vsetíne (ČR) a od 10.07. do 11.07.2021 v Kapošvári (Maďarsko). Všetci
nominovaní hráči, ktorí sa zúčastnili sústredenia a medzinárodných turnajoch boli vopred oboznámení s nominačným
listom a na základe ktorého boli poučení ohľadom stále platných opatrení COVID -19 a hlavne režimu na hraniciach.
Na sústredenie boli nominovaní:

juniori:
1.Adam VARGA (NK Vrbové), 2. Marko MELIŠEK (NK Vinodol), 3. Matej PRACHÁR (SK Šacung
Benešov), 4. Patrik TATÁR (NK Zalužice) ,5. Tomáš DULAVA (KAC Košice), 6. Igor ZUBÁK (NK Revúca),
Dávid ZUBÁK (NK Revúca), 8. Lukáš ZUBÁK (NK Revúca)
muži:
1. Silven GALUS (KAC Košice), 2. Milan ČERNOTA (NK Revúca), 3. Dušan IFKA (ŠK Slávia Trnava),
Matúš RÁCIK (ŠK Slávia Trnava),5. Jaroslav IFKA (ŠK Slávia Trnava)
muži (Kapošvár- Maďarsko): 1. Marek HULÍN (KAC Košice)
2. Ján BRUTOVSKÝ (KAC Košice)
Zodpovední za prípravu sústredenia a zabezpečenia účasti na medzinárodných turnajoch:
1. Ing. Miroslav KOVÁČ (prezident SNA) 2. Lukáš GABÁK ,3. Ing. Patrik 4. Dušan IFKA5.
Poverení riadením sústredenia a účasti na medzinárodných turnajoch:
1. Lukáš GABÁK (predseda komisie reprezentácie),2. Ing. Patrik PERUN (reprezentačný tréner mužov),3. Mgr. Richard
MAKARA (asistent reprezentačného trénera mužov) - Vsetín,4. Dušan IFKA (reprezentačný tréner juniorov)- Vsetín,5. Ján
BRUTOVSKÝ (člen VV SNA) - Kapošvár.
Cieľ a priebeh sústredenia: Cieľom sústredenia bolo zistiť aktuálnu formu hráčov v akej sa momentálne nachádzajú,
vyskúšať si ich v niektorých herných kombináciách medzi sebou v tréningových jednotkách a na modelovanom
prípravnom zápase so Vsetínskou juniorkou a taktiež na medzinárodnom turnaji Valach open.Po dohode z Richardom
Makarom sme sa zhodli, že všetky tréningové jednotky čo budú na sústredení budú mať max. 2 alebo 2,5 hod. kvôli
panujúcim horúčavám .Streda 17.00 hod.:Tréningová jednotka spočívala rozcvičenie,ponaťahovanie a potom sa prešlo na
presnosť úderov, dbalo sa na správnu dĺžku úderov a aj na technické prevedenie niektorých technických úderov.Na záver si
zahrali trojice.Štvrtok 09.00 hod.:Tréningová jednotka bola zameraná hlavne na hru trojíc,dvojíc a jednotlivcov, aby sa už
vedelo kto a v akej disciplíne nastúpi v odpoludňajšom prípravnom zápase.
17.00 hod.(prípravný zápas): Slovensko (juniori) – Vsetín(juniori) 2:6
1D - 1D Prachár,D. Zubák (I. Zubák) – Dvořák,Tomek 10:6, 10:4
2D - 2D Varga,L. Zubák – Zbranek,Andris 6:10, 9:10
1T - 1T Prachár,D. Zubák, L. Zubák – Zbranek,Andris, Majšteník7:10, 9:10
1S - 1S I. Zubák – Dvořak 10:4, 6:10, 10:6
3D -3D Melišek, Dulava (Tatár) – Bilý, Majšteník

7:10, 6:10

2T - 2T I. Zubák, Varga, Melišek(Tatár) – Tomek, Zbranek, Majšteník 10:7, 8:10, 9:10 2D
-1D Varga, L. Zubák – Dvořák, Zbranek
2S-2S L. Zubák – Bilý

4:10, 3:10
10:5, 3:10, 9:10

Piatok 10.00 hod.:Doobedňajší tréning bol venovaný na rozobratie si chýb z prípravného zápasu a doladenie zostáv na
turnaj Valach open.Poobede bol povinný oddych a zregenerovanie na nasledujúci deň.
Vyhodnotenie cieľov sústredenia: Do tretieho sústredenia juniorov a mužov bolo nominovaných 10 hráčov.Toto
sústredenie bolo zamerané hlavne naprípravu juniorov pred blížiacimi sa MS juniorov v Rumunsku. Cieľom sústredenia
bolo zistiť aktuálnu formu reprezentantov, porovnať ich v ťažkých zápasochproti kvalitným hráčom a vygenerovať už širšiu
nomináciu na MS juniorov do Rumunska.
Klady a zápory sústredenia:Hráči sa mohli konfrontovať s mužstvami z Českej republiky, kde vieme, že kvalita je na
vysokej úrovni. Pozreli sme si formu hráčov, či už v tréningových jednotkách, aby zapadli do systému na MS.Záporne vidím
nedostatky v hre trojíc a dvojíc na príjme, kde máme veľké rezervy a potom sa nám automaticky stážuje útočná fáza.

7.
4.

Záver a návrhy na zlepšenie: Juniorov len ťažké turnaje a zápasy posunú herne k lepším výkonom a ak chceme
nohejbalovo napredovať, tak ich musíme odohrať čo najviac. Poďakovanie patrí R. Makarovi, že aj v týchto horúčavách
nám pomohol so sústredením a rozdal kopu rád a pevne verím, že to bude pre chlapcov len prínosné.
Širšia nominácia na MS juniorov v Rumunsku: 1. Adam VARGA (NK Vrbové), 2. Marko MELIŠEK (NK Vinodol), 3.
Matej PRACHÁR (SK Šacung Benešov), 4. Patrik TATÁR (NK Zalužice), 5. Samuel NOVÁK (ŠK Laborec Humenné), 6. Igor
ZUBÁK (NK Revúca), 7. Dávid ZUBÁK (NK Revúca), 8. Lukáš ZUBÁK (NK Revúca)

Správa zo záverečného reprezentačného sústredenia juniorov pred MS ,

Diaková , 31.8.-1.9.2021
V termíne od 31.08. do 01.09.2021 sa v Diakovej uskutočnilo záverečné reprezentačné sústredenie juniorov
pred MS v Rumunsku, kde v jeho závere reprezentačný tréner juniorov oznámil nomináciu na MS, ktorú následne VV SNA
schválil. Všetci nominovaní hráči, ktorí sa zúčastnili sústredenia, boli vopredoboznámení s nominačným listom a na
základe ktorého boli poučení ohľadom stále platných opatrení COVID -19.
Na sústredenie boli nominovaní:
1.Adam VARGA (NK Vrbové),2. Marko MELIŠEK (NK Vinodol), 3. Matej
PRACHÁR (SK Šacung Benešov), 4. Patrik TATÁR (NK Zalužice) ,5. Samuel NOVÁK (ŠK Laborec Humenné), 6. Igor
ZUBÁK (NK Revúca), 7. Dávid ZUBÁK (NK Revúca), 8. Lukáš ZUBÁK (NK Revúca)
Zodpovední za prípravu sústredenia:1. Ing. Miroslav KOVÁČ (prezident SNA),2. Lukáš GABÁK (predseda komisie
reprezentácie) – zmenežovanie celého sústredenia a nominačný list pre nominovaných hráčov,3. Dušan
IFKA(reprezentačný tréner juniorov) – zabezpečenie tréningového procesu juniorov,4. NK Martin – materiálno
technické zabezpečenie.
Cieľ a priebeh sústredenia:
Cieľom záverečného sústredenia pred MS bolo zistiť aktuálnu formu hráčov v akej sa momentálne nachádzajú a vo
všetkých disciplínach si ich zohrávať na blížiace sa MS.Samozrejme, že cieľom bolo aj určiť nomináciu na MS .V utorok
(31.8.) bol tréning zameraný prevažne na disciplínu trojíc a v stredu (1.9.) na disciplínu dvojíc a singel.
Vyhodnotenie cieľov sústredenia:Do záverečného sústredenia pred MSbolo nominovaných 8 hráčov.Sústredenie
splnilo úlohu zameranú hlavne naprípravu a zohratie sajuniorov pred blížiacimi sa MS juniorov v Rumunsku a určenie
nominácie na tieto MS.
Klady a zápory sústredenia: Hráči mali zabezpečenú vynikajúcu prípravu pred MS, či už materiálno technickú, alebo
tréningovú.
Záver a návrhy na zlepšenie:Sústredenie hodnotíme veľmi pozitívne, hoci bolo ovplyvnené problémami s príchodom
nominovaných hráčov a menšími zdravotnými problémami, čo čiastočne aj ovplyvnilo nomináciu na MS.
Nominácia na MS juniorov v Rumunsku: 1. Adam VARGA (NK Vrbové), 2. Marko MELIŠEK (NK Vinodol), 3. Matej
PRACHÁR (SK Šacung Benešov), 4. Patrik TATÁR (NK Zalužice), 5. Samuel NOVÁK (ŠK Laborec Humenné), 6. Igor
ZUBÁK (NK Revúca), 7. Dávid ZUBÁK (NK Revúca), 8. Lukáš ZUBÁK (NK Revúca)

Správa zo sústredenia žien Diaková

17.-19.9.2021

V termíne od 17.9. do 19.09.2021 sa v Diakovej uskutočnilo sústredenie žien pre získanie prehľadu o
výkonnosti jednotlivých hráčok pre prípadnú účasť na MS v Španielsku, kde v jeho závere reprezentačný tréner žien v
súčinnosti s P. Perunom a R. Makarom pripravia prípadnú nomináciu na MS, Jednalo sa prakticky o kontrolný model
prípravy.

Na sústredenie boli nominované:

Andrea KOLÁROVÁ
Gabriela VIŇANSKÁ
Anabel BROLLOVÁ
Monika BEŇUŠOVÁ
Hana PAPPOVÁ
Miroslava PERUNOVÁ
Barbora LEHUTOVÁ
Lenka ŽAŽOVÁ

NK Bratislava
NK Vrbové
NK Vrbové
NK Vrbové
NK Moravany nad Váhom
-

Zodpovední za prípravu sústredenia:1. Ing. Miroslav KOVÁČ (prezident SNA), 2. Ján Dusko (tréner reprezentácie) – 3.
P.Perun(hlavný reprezentačný tréner) a R. Makara hlavný metodik SNA) – zabezpečenie tréningového procesu
juniorov,4. NK Martin – materiálno technické zabezpečenie.
Poverení riadením sústredenia: 2. Ján Dusko (tréner reprezentácie) – 3. P.Perun(hlavný reprezentačný tréner) a R.
Makara
hlavný
metodik
SNA)
–
zabezpečenie
tréningového
procesu
juniorov,
Cieľ a priebeh sústredenia: Cieľom záverečného sústredenia pred MS bolo zistiť aktuálnu formu hráčok v akej sa
momentálne
nachádzajú
a zvážiť
Vyhodnotenie cieľov sústredenia: Do sústredenia pred MS bolo nominovaných 8 hráčok. Sústredenie splnilo úlohu
zameranú
hlavne
na
získanie
prehľadu
o kvalitách
a kvalitatívnej
úrovni
jednotlivých
hráčok.
Klady a zápory sústredenia: Hráčky a realizačný tým mali zabezpečenú bezproblémovú prípravu , záporom bolo
nejasné pozadie účasti jednotlivých hráčok na pripravovaných MS a neistota v prípadnej nominácii. Menšie problémy
nastávali
pri
hernom
prejave,
zapríčinené
rozdielnou
výkonnosťou
hráčok.
Záver a návrhy na zlepšenie: Sústredenie hodnotím veľmi pozitívne, hoci bolo ovplyvnené problémami
s uvoľňovaním hráčok zo školy, prípadne zamestnaní v súvislosti s prijatými opatreniami v epidemiologickej situácii.
V budúcnosti je potrebné vydanie nominačných listov koncipovať min.20-30 dní pred samotným sústredením. Bolo
konštatované, že ak budú pokračovať v tréningovej činnosti, tak by mohli dosiahnuť aj na medailové pozície v budúcom
období. Pre rozhodovanie o prípadnej účasti sú podstatné aj zdravotné aspekty a rodinné aspekty u mladistvej hráčky.
Komisia v zložení J.Dusko, P. Perun, a R. Makara na záver sústredenia doporučila4 hráčky, u ktorých predpokladajú
najväčší kvalitatívny posun a dôstojnú reprezentáciu. Nemenej významným aspektom je ich dobrovoľná účasť a osobná
snaha zúčastniť sa šampionátu a dobre reprezentovať Slovensko.

Správa zo sústredenia žien pred MS Diaková

25.-26.9.2021

V termíne od 25.9. do 26.09.2021 sa v Diakovej uskutočnilo sústredenie žien pre kontrolu stavu
pripravenosti žien pre prípadnú účasť na MS v Španielsku, metodicky sa pripraviť na možné varianty hry a ďalej
skvalitniť osobnú pripravenosť jednotlivkýň pre varianty hry. V závere sústredenia boli v prítomnosti prezidenta SNA a
realizačného týmu osobným pohovorom zisťované záujem a snahy jednotlivkýň pre účasť na majstrovstvách sveta v
Španielsku.
Na sústredenie boli nominované:

p.č.
1.
2.
3.
4.

meno a priezvisko:
Gabriela VIŇANSKÁ
Monika BEŇUŠOVÁ
Miroslava PERUNOVÁ
Lenka ŽAŽOVÁ

klub:
NK Bratislava

Zodpovední za prípravu sústredenia: 1. Ing. Miroslav KOVÁČ (prezident SNA),2. Ján Dusko (tréner reprezentácie) – 3.
P.Perun(hlavný reprezentačný tréner) a R. Makara hlavný metodik SNA) – zabezpečenie tréningového procesu
juniorov,4. NK Martin – materiálno technické zabezpečenie.
Poverení riadením sústredenia:2. Ján Dusko (tréner reprezentácie) – 3. P.Perun(hlavný reprezentačný tréner) a R.
Makara hlavný metodik SNA) – zabezpečenie tréningového procesu juniorov,
Cieľ a priebeh sústredenia:Cieľom záverečného sústredenia pred MS bolo zistiť u hráčok motiváciu, možnosti a
snahu pre účasť na MS v Španielsku, zistiť progres v kvalite hry, v akej sa momentálne nachádzajú a
doporučiť/neodporučiť ich prípadnú účasť na blížiace sa MS.
Vyhodnotenie cieľov sústredenia: Do sústredenia pred MS boli nominované 4 hráčky. Sústredenie splnilo úlohu
zameranú hlavne na získanie prehľadu o motivačnom faktore hráčok pre účasť na MS v Španielsku, kvalitách
a kvalitatívnej
úrovni
jednotlivých
hráčok
pre
jednotlivé
kategórie
súťaží.
Klady a zápory sústredenia: Hráčky a realizačný tým mali zabezpečenú bezproblémovú prípravu . Z vykonanej be
sedy a bezprostredného vyjadrenia každej z hráčok prejavili motiváciu a snahu pre účasť na MS, čo vytvára vhodnú
atmosféru pre úspešnú reprezentáciu. Menšie problémy nastávali pri hernom prejave pri hre v poli, čo bolo predmetom
zvýšeného úsilia trénerov a metodika.
Záver a návrhy na zlepšenie: Sústredenie hodnotím pozitívne, Bolo konštatované, že vidieť rapídny vzostup kvality hry,
ktoré splňuje aj prísnejšie normy. Treba pokračovať v tréningovej činnosti, tak by mohli dosiahnuť aj na prípadné
medailové pozície. Všetky prítomné hráčky a realizačný tým sa vyjadrili, že v prípade nominácie vynaložia všetko úsilie pre
úspešné splnenie úlohy reprezentácie. Každá z hráčok vyjadrila snahu a prísľub pokračovať v nastúpenom trende
budovania ženského reprezentačného družstva aj v budúcom období, ktoré by mohlo motivovať aj rozšírenie ich radov o
ďalšie hráčky.Relizačný tým aj s hráčkami potvrdili záujem o ešte jedno sústredenie žien vo Vrbovom v termíne
2.10.2021.

2.Slovenská nohejbalová liga, regionálne súťaže

Slovenská nohejbalová liga, ročník 2021 sa začala počas prvého júnového víkendu 5.-6.6.2021 v celkovom počte 11
prihlásených družstiev, v troch skupinách – východ 4 družstvá- NO KAC Košice, NK Belá nad Cirochou, NK
Laborec Humenné a NK Zalužice , stred 4 družstvá- NK Revúca, NK Martin, NK Tornaľa , NK Dobrá Nivaa západ 5

družstiev NK Vrbové, Nk Slávia Trnava, NK Vinodol , NK Vrakuňa a NK Moravany. O podrobných výsledkoch,
termínoch boli členovia SNA informovaní celkom v 15 –tich úradných správach spracovávaných vedúcim súťažeK.Serdelom.
Počas ročníka prebehlo celkom kôl a v jednotlivých skupinách sa umiestnili jednotlivé družstvá nasledovne:
skupina východ: 1. NO KAC Košice, 2. NK Laborec Humenné, 3. NK Belá nad Cirochou a 4. NK Zalužice
skupina
stred:
1.NK
Revúca,
2.NK
Tornaľa,
3.NK
Martin,
,4.NK
Dobrá
Niva
skupina západ:1.NK Slávia Trnava, 2. NK Vrbové, 3.NK Vinodol, 4. NK Vrakuňa Bratislava, 5. NK Moravany
Po základnej časti boli na programe 3 osemfinálové stretnutia a postup do štvrťfinálových skupín.
Výsledky osemfinálových zápasov:
ŠK Laborec Humenné- NK Martin
4:3
NK Tornaľa-NK Vinodol , hostia nepricestovali kontumácia 7 :0
NK Vrbové- NK Belá nad Cirochou
3:4
Výsledky v štvrťfinálových skupinách: skupina TRNAVA
NK Slávia Trnava- NK Revúca 3 : 4
NK Belá nad Cirochou – Slávia Trnava 1 : 4
NK Revúca – NK Belá nad Cirochou 1 : 4
Celkové poradie: 1.NK Slávia Trnava, 2. NK Belá nad Cirochou, 3. NK Revúca
Výsledky v štvrťfinálových skupinách: skupina KOŠICE
ŠSK KAC Košice – NK Tornaľa 4 : 1
Laborec Humenné – NOŠSK KAC Košice 0 : 4
Tornaľa – ŠK Laborec Humenné 3 : 4
poradie: 1.NO ŠSK KAC Košice, 2.ŠK Laborec Humenné, 3. NK Tornaľa

NO
ŠK
NK
Celkové

Finálovým turnajom vyvrcholil 6.11.2021, ročník Slovenskej nohejbalovej ligy v Športcentre EKOMA vo Zvolene
1.semifinále:
NK Slávia Trnava – ŠK Laborec Humenné 4 : 1 ,
Zostavy: NK Slávia Trnava- Loskot, Rácik, Kaľuha, J.Ifka, D.Ifka, ŠK Laborec Humenné- Horvát, Tabaka,
Dzurovej, Bezeg, Apiar
2.semifinále:
NK Belá nad Cirochou – NOŠSK KAC Košice 0 : 4 Zostavy: NO ŠSK KAC Košice- Brutovský, I.Hulín, M. Hulín,
Gálus, Dulava NK Belá nad Cirochou – Gabák, Dunaj, Daňo, Gnip
Zápas o 3.miesto
ŠK Laborec Humenné – NK Belá nad Cirochou 0 : 4
ŠK Laborec Humenné -Horvát, Tabaka,Dzurovej, Melničák, Bezeg, Apiar,
NK Belá nad Cirochou—Gabák, Dunaj, Pomykal, Daňo, Gnip

Zostavy:

FINÁLE:
NK Slávia Trnava – NO ŠSK KAC Košice 0 : 4 ( sety 0-8, pomer lôpt 52:88 )
Zostavy:
NK Slávia Trnava- Loskot, Rácik, Kaľuha, J.Ifka, D.Ifka
NO ŠSK KAC Košice- Brutovský, I.Hulín, M. Hulín, Gálus, Dulava
KONEČNÉ PORADIE SNL mužov, ročník 2021
1.
2.
3.
4.

NO ŠSK KAC Košice
NK Slávia Trnava
NK Belá nad Cirochou
ŠK Laborec Humenné
6. NK Revúca, NK Tornaľa
7.-9 NK Martin, NK Vinodol, NK Vrbové
10.-13. NK Dobrá Niva, NK Moravany nad Váhom, NK Vrakuňa Bratislava, NK Zalužice

5.-

Regionálne súťaže:
z dôvodu opatrení COVID- 19 neboli uskutočnené, okrem skrátenej verzie regiónu Dobrá Niva

3.Krátkodobé súťaže
Majstrovstvá Slovenska v nohejbale trojíc

Revúca 20.11.2021

Víťazom 46. merania síl na majstrovstvách Slovenska v nohejbale trojíc mužov sa v sobotu spomedzi najlepších 7 tímov
stali hráči NO KAC Košice, ktorí vo finále zdolali svojich rovesníkov z Trnavy 2:0. Košickí „KAC“ zároveň obhájili celkové
prvenstvo z posledných M-SR v Košiciach.
V trojiciach získali nohejbalisti NO KAC Košice primát so stratou dvoch setov. Kvarteto v zložení Ján Brutovský, Marek
Hulín, Jakub Siladi, Tomáš Dulava si vo finále poradilo s tímom NK Slávia Trnava 2:0 na sety (11:6, 11:8), bronz patrí
družstvu NK Revúca. V doterajších 46. ročníkoch M-SR majú hráči NO KAC Košice v "trojkách" na svojom konte už 8
prvenstiev po družstve NK DPMK Košice - 28 prvenstiev.
Výsledky
základné skupiny:
NO
KAC Košice - NK Vinodol / 2:0 ( 11:7, 11:8 ), NK Revúca A - NK Humenné B / 2:0 ( 11:5, 11:5 ),NO KAC Košice - NK Humenné
B / 2:0 ( 11:7, 11:5 ),NK Revúca A - NK Vinodol / 2:0 ( 11:2, 11:9 ),NK Humenné B - NK Vinodol / 0:2 ( 9:11, 6:11 )NO KAC
Košice - NK Revúca A / 2:1 ( 11:7, 8:11, 11:4 )
NK Slávia
Trnava - NK Revúca B / 2:0 ( 11:8, 11:6 ),NK Humenné A - NK Revúca B / 0:2 ( 9:11, 14:15 ),NK slávia Trnava - NK Humenné A
/ 2:0 ( 11:5, 11:5 )
Semifinále:NO KAC
Košice - NK Revúca B / 2:1 ( 9:11, 11:3, 11:3 ),NK Slávia Trnava - NK Revúca A / 2:0 ( 11:7, 11:6 )
Zápas o tretie miesto:NK
Revúca A - NK Revúca B / 2:1 ( 11:8, 9:11, 11:9 )
Finále: NO KAC Košice - NK
Slávia Trnava / 2:0 ( 11:6, 11:8 )
Konečné poradie:
1. NO KAC Košice ( Brutovský, M. Hulín, Siladi, Dulava )
2. NK Slávia Trnava ( J. Ifka, Racík, R. Loskot )

3. NK Revúca A ( M. Švec, I. Zubák, L. Zubák, B. Zubák )
4. NK Revúca B ( J. Hudák, J. Mušuka, D. Zubák, )
5. NK Vinodol ( M. Melišek, M. Melišek, L. Kratochvila )
6. NK Humenné B ( P. Dzurovej, I. Melničak, G. Horvát )
7. NK Humenné A ( L. Bezeg, L. Apiar, R. Tabaka )

Majstrovstvá Slovenska v nohejbale dvojíc

Revúca 21.11.2021

Nedeľa patrila v revúckej športovej hale nohejbalu, pretože práve v nej sa konali 46. majstrovstvá Slovenska v nohejbale
dvojíc. Po prvýkrát v histórii zvíťazilo družstvo Revúcej, ktorá nenašla premožiteľa po celý deň.
Poradie zápasov: NK Revúca A - NK Revúca B / 2:1 ( 10:12, 11:9, 11:6 ),NO KAC Košice A- NO KAC Košice B/ 2:0 ( 11:4,
11:2 ),NK Slávia Trnava - NK Vinodol/ 2:0 ( 12:10, 11:9 ),NK Revúca A - NO KAC Košice B / 2:0 ( 11:2, 11:4 ),NO KAC Košice A NK Vinodol / 2:0 ( 11:7, 11:7 ),NK Slávia Trnava - NK Revúca B / 2:1 ( 6:11, 11:7, 11:8 ),NO KAC Košice B - NK Vinodol / 0:2 (
9:11, 10:12 ),NK Revúca A - NK Vinodol / 2:0 ( 11:7, 11:8 ),NO KAC Košice A - NK Revúca B / 2:1 ( 9:11, 11:9, 12:10 ),NK Revúca A
- NK Slávia Trnava / 2:0 ( 11:8, 11:7 ),NK Revúca B - NK Vinodol / 2:0 ( 11:8, 11:7 ),NK Slávia Trnava - NO KAC Košice B / 2:0 (
11:8, 11:5 ),NK Revúca A - NO KAC Košice A / 2:0 ( 11:6, 11:9 ),NK Revúca B - NO KAC Košice B / 2:0 ( 12:10 , 11:6 ),NO KAC
Košice A - NK Slávia Trnava / 0:2 ( 0:11, 0:11 )

Konečné poradie:
1. NK Revúca A ( L. Zubák, D. Zubák, I. Zubák )
2. NK Slávia Trnava ( J. Ifka, Racík, R. Loskot )
3. NO KAC Košice A ( Brutovský, M. Hulín )
4. NK Revúca B ( B. Zubák, M. Mušuka )
5. NK Vinodol ( M. Melišek, M. Melišek, L. Kratochvila )
6.NO KAC Košice B ( J. Siladi, T. Dulava )

Majstrovstvá Slovenska v nohejbale jednotlivcov

Zalužice

-preložené z pôvodne plánovaného termínu 22.10.2021 z dôvodu pandémie COVID19
na termín 19.2.2022

.

Medzinárodné MSR v trojdopadovom nohejbale SLIAČ 14.8.2021
Sobota 14. 8. 2021 v kúpeľnom parku mesta Sliač patrila nohejbalu. Konali sa tu XVII. Medzinárodné majstrovská
Slovenska v trojdopadovom nohejbale trojíc. Na štyroch kurtoch za pekného slnečného počasia sa predstavilo dokopy 24
družstiev z celého Slovenska, z toho 3 družstvá kategórie +50 (Vráble, Chrenovec a Zalužice), 1 žiacke družstvo z Belej nad
Cirochou (Tobias Hrabík, Adam Burik, Viktor Burik) a 1 družstvo žien (Barbora Lehutová, Kristína Mokrášová, Monika
Beňušová). V príjemnej atmosfére sme boli svedkami vyrovnaných a napínavých súbojov. Zo skupín
postupovalo 14 družstiev, z ktorých napokon vzišla štvrťfinálová osmička v zložení:
Sliač – Patrioti Dobrá Niva
Martin – Vsetín
Trnava – Tornaľa
Revúca – Vrbové
Najpevnejšie nervy a najvyrovnanejšie výkony vyniesli konečné 1. miesto Trnavčanom, ktorý vo finále porazili domáci Sliač.
Revúca dokázala v súboji o 3. miesto poraziť družstvo Martina, ktorému tak ostala nepopulárna 4. priečka. Na záver boli
ešte vyhlásení najlepší hráči turnaja, ktorými sa stali Davin, Rácik a Serdel. V kategórii +50 bol vyhlásený za najlepšieho
Gramblička (Chrenovec) a zo žien Mokrášová.
Konečné poradie:
1. TRNAVA (Matúš Rácik, Rado Loskot, Marek Kaľuha)
2.SLIAČ (Matúš Davin, Ivan Šajban, Roderik Zatkovský)
3. REVÚCA (Igor Zubák, Dávid Zubák, Ján Hudák + Kristína Mokrášová)

4. MARTIN (Karol Serdel, Ján Dusko, Marek Nguyen)
5. Patrioti D. Niva, Vsetín, Tornaľa, Vrbové
9. Adamovské Kochanovce, Belá nad Cirochou, Belá nad Cirochou žiaci, Červený
Hrádok, Chrenovec, Chrenovec +50, Slavošovce „A“, Slavošovce „B“, Slovensko
ženy, Sokol, Trebišov, Vráble +50, Zalužice +50, ZE-KOP, Žabokreky, Žaškov
V kategórii +50 bolo konečné poradie: 1. CHRENOVEC (Bohuš Gramblička, Stano Solčani, Tibor Trgina),2. ZALUŽICE
(Gabo Viňanský, Ján Stryšovský, Marcel Apiar),3. VRÁBLE (Vladimír Baráth, Juraj Holba, Pavel Lulej, Pavel Bako)

Nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčov, TRNAVA

31.7.2021

Poslednú júlovú sobotu v tomto roku sa v Trnave uskutočnil nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčov. Akcia sa
uskutočnila pod záštitou Slovenskej nohejbalovej asociácie v rámci regionálneho rozvoja nohejbalu v spolupráci s
organizátormi NK Slávia Trnava a NK Vrbové.
Turnaja sa zúčastnilo 12 pozvaných trojíc zo západného Slovenska. Mužských kolegov doplnila aj jedna trojica
novovznikajúcej ženskej reprezentácie, kde skúsenú nahrávačku Kristínu Mokrášovú doplnili Anabel Brollová a Monika
Beňušová. Pre posledné dve menované to bol v nohejbalovom svete krst ohňom, no všetky ukázali svoju rastúcu
výkonnosť. Pre nepriazeň počasia museli organizátori presunúť turnaj do haly Slávia a zmeniť systém turnaja na štyri
skupiny po troch účastníkov. O vyrovnanosti účastníkov svedčí, že len jediné družstvo Giro team z Topoľčian
postupovalo zo skupiny s plným počtom bodov.
Prvý zo skupiny postupoval priamo a druhý s tretím bojovali v osemfinále o svoj postup. V štvrťfinále NK Červený Hrádok s
malým zaváhaním porazil Púchov B, prvý zo skupiny B Vinodol podľahol skúsenostiam hráčov Abrahámu, postupne sa
dostávalo do tempa .Trio Sereď a porazilo už spomínaný Giro team Topoľčany. V poslednom štvrťfinálovom
zápase sa o malé prekvapenie postarali hráči Záskalia, ktorý zdolali Mladú krv z Malej Bytče. V semifinále na seba
opäť narazili Červený Hrádok A a Abrahám no tu sa už na remízy nehrá a tak po vyrovnanom boji postúpil do finále
Červený hrádok. V druhom semifinále síce Záskalie proti Triu Sereď zaváhalo v druhom sete ale následný tretí set už
ukoristilo pre seba. Pre zranenie hráča Abrahámu sa zápas o tretie miesto nemohol odohrať a tak tretia skončila bez boja
Sereď. Finále sa hrať mohlo a hráči Záskalia do neho vstúpili lepšie, keď v prvom sete vyhrali o dva body 10:8.. Ďalšie dva
sety, už boli korisťou Červeného Hrádku, ktorý našiel recept na výborne hrajúcich zadákov súpera.
Konečné poradie:
1.

Červený Hrádok A

2.

Záskalie

3.

Trio Sereď

4.

Abrahám

5.

8.. miesto Púchov B, Vinodol, Giro team Topoľčany, Mladá krv Malá Bytča
9.- 12. miesto Púchov A, Lokomotíva Sereď, Červený Hrádok B, Ženy Slovensko

Memoriál 2021, ZALUŽICE

28. august 2021

V Zalužiciach sa konal už 26. Ročník nohejbalového trurnaja singlistov a dvojícTurnaja sa zúčastnilo 8 prihlásených
singlistov , a 5 družstiev dvojíc väčšinou z východného Slovenska a Revúcej.
Najprv sa konala súťaž dvojíc a potom súťaž jednotlivcov. Konečné poradie dvojíc: 1. KAC Košice, 2. Trebišov, 3. Zalužice
B, 4. Zalužice, 5. Veľké Kapušany, .Následne sa uskutočnila súťaž dvojíc. Konečné poradie: 1. Ján Brutovský, 2. Patrik Tatár,
3. Rado Kostrub, 4. Lukáš Apiar. Súťažilo 8 singlistov.

VII. ročník turnaja na chate Šváb

Krupina

18.9.2021

Turnaj pod záštitou SNA organizoval NK Dobrá Niva. Turnaja sa zúčastnilo celkom 8 družstiev, hralo sa vo dvoch
skupinách.
Štvrťfinále: A. Kochanovce – Fiat 2 :0, Sokol S. Lupča – Žabokreky 2:1, Patrioti D. Niva – Č.Hrádok 2:0, TornaľaSlavošovce 2:1
Semifinále: A.Kochanovce-Sokol S. Lupča 2:0 , Patrioti-Tornaľa 2:0

o tretie miesto: Tornaľa – Sokol S. Lupča 2:0

Finále : Patrioti – A. Kochanovce 2:0
Konečné poradie:
1. Patrioti Dobrá Niva ( P.Bahna, P. Bahna ml,P.Kristeľ
2. Tornaľa ( Hrubej, Gallo, Hric )
3. Sokol Slovenská Lupča ( Hiadlovský, Kútny, Ulianko )

4.Oznamy a informácie
Zasadnutie VV SNA: 1.9.2021, Diaková
Prejednávaný obsah:
2.Prejednanie úloh vyplývajúcich z obsahu pracovného harmonogramu zasadnutí VV SNA
* prejednanie a vyhodnotenie stavu plnenia úloh Kalendárneho plánu súťaží- ligová súťaž a turnaje

* prejednanie stavu zmien smerníc a poriadkov pre súťaže SNA
* prejednanie stavu príprav na MS v nohejbale v Prahe
* operatívne otázky riešenia činnosti komisií
* prejednanie správy o činnosti Kontrolnej komisie a ŠTK
3. Aktuálne otázky SNA v tomto období:
*Ligová súťaž,- vzhľadom na neuskutočnenie MS mužov v Prahe) návrh a schválenie upravených termínov,
*Upraviť termíny a stanoviť miesto konania M Slovenska muži, príp. Slovenský pohár
* Majstrovstvá sveta juniorov v dňoch 17.-19.9.2021stav príprav, schválenie nominácie
*prejednanie prípadnej účasti žien na MS v Španielsku/ ak bude relevantné/
*schválenie -Smernica pre prípravu športových odborníkov....., prejednanie licenčného systému
*prejednanie a stanovenie termín a miesto školenia rozhodcov nohejbalu v roku 2021
*prejednanie a schválenie návrhu organizácie žiackej súťaže v SNA
*prejednať stav príprav medzištátneho zápasu s Maďarskom

Zasadnutie VV SNA: 4.12.2021, Diaková
zrušené z dôvodu protiepidemiologických opatrení COVID 19 a hospitalizácie prezidenta SNA

Zasadnutie VV SNA: 12.2.2022 Nový Smokovec
Prejednávaný obsah:
3.Prejednanie úloh vyplývajúcich z obsahu pracovného harmonogramu zasadnutí VV SNA
* stav príprav pre zabezpečenie účasti na MS v nohejbale v Prahe –predbežný zámer
* prejednanie zmien stanov, smerníc pre súťaže- predbežný zámer
*vyhodnotenie stavu činnosti pracovných komisií
* prejednanie stavu financií a plnenia rozpočtových opatrení
*prejednanie Spravodaja SNA
* informácia o činnosti komisie reprezentácie
* informácie o činnosti komisie pre marketing a propagáciu
* vydanie úloh pre prípravu konferencie v roku 2022

4. Aktuálne otázky SNA v tomto období:

*Ligová súťaž,- stav a výsledky
upraveného Kalendára súťaží + Slovenský pohár a MS juniorov
dosiahnutých výsledkov na MS v Rumunsku-U21 a Španielsku-ženy
zoznamu reprezentantov SNA o kategóriu žien
registračného poriadku
termínov a miesto školenia trénerov nohejbalu v roku 2022
organizácie žiackej súťaže v SNA
Konferenciu
registračného poriadku, Hracieho poriadku....
účasť vo francúzsku Ésterel...., SP klubov..... )

*Schválenie
*vyhodnotenie
*schválenie doplnku
*schválenie zmien
*prejednanie a stanovenie
*prejednanie a schválenie návrhu
*aktuálne otázky prípravy na
*prejednanie a schválenie
*aktuálne operatívne otázky(

Informácie:
•

•

Na základe Plánu činnosti SNA na rok 2021 sa uskutočnilo školenie rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa a odborný
seminár na predĺženie platnosti licencie rozhodcu v dňoch 20.-21.11.2021 . Na základe účasti a výsledkov
preskúšania získalo osvedčenie o abolvovaní školenia a súčasne licenciu rozhodcu na dobu 4 rokov celkom 27
rozhodcov nohejbalu, z toho 17 rozhodcov si predlžovalo na seminári platnosť a 10 rozhodcov absolvovalo
školenie na získanie licencie rozhodcu.
VV SNA v súčinnosti s trénerskou akadémiou FTVŠ Bratislava vykonala 19. - 20. júna 2021 záverečné
špecializované školenie a skúšky na získanie licencie trénera nohejbalu, pod vedením garanta vzdelávacieho
programu Mgr. Riacharda Makaru a koordinátora pre ďalšie formy vzdelávania na FTVŠ UK Mgr. Lubomírom
Tománkom, PhD. Teší nás, že do vzdelávacieho programu sa prihlásilo 12 účastníkov z rôznych klubov ako: NO
KAC Jednota Košice, NK Belá nad Cirochou, NK Revúca, NK Martin, NK Moravany, NK Vrbové, ŠK Slávia Trnava.
Záverečne skúšky pozostávali z testu všeobecnej časti, testu z teórie a didaktiky vedenia nohejbalového
tréningu a praktického vedenia tréningovej jednotky nohejbalu. Absolvovaním záverečných skúšok a získaním
osvedčenia o absolvovaní školenia, získali absolventi licenciu trénerov nohejbalu na dobu 4 rokov.Prajeme novým
trénerom veľa úspechov, chuti do práce a veľa mladých nohejbalistov.

•

V dňoch 14.-17.7.2022 v Saint-Raphaël - Ésterel, bude počas troch dní hostiť najlepšie európske nohejbalové
družstvá. VV SNA rozhodol účasti., forme financovania a zodpovednosti funkcionárov za zabezpečenie akcie

•

V dňoch 5,-6.11.2022 sa uskutočnia v Prahe Majstrojvstvá sveta v nohejbale. Prípravu a
opatrenia k zabezpečeniu účasti bude riešiť VV SNA priebežne.

