
 

 

Plán práce na RTC 2017 

Reprezentačné družstvo SR mužov vo vodnom póle 

 

 

Projekt prípravy reprezentačného družstva mužov Slovenskej republiky vo vodnom póle pre 

RTC 2017 vychádza z aktuálnych podmienok v slovenskom vodnom póle. Je zameraný na 

úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na vrcholných podujatiach: 

  

11.05. – 14.05.2017  Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy U17 - Ljubljana (SLO) 

10.09. – 17.09.2017      Majstrovstvá Európy U17 - Malta 

15.08. – 20.08.2017     MT „Memorial Darko Čukič“,Belehrad(SRB) - U15 

 

Výkonnostné kritériá pre zaradenie do zoznamu adeptov pre 

zaradenie reprezentačného družstva SR 

 

Pre zaradenie do zoznamu adeptov reprezentačného družstva SR vo vodnom póle je            

rozhodujúci v prípade mužov vek 12 rokov a starší a účasť v domácich súťažiach a v                

zahraničných súťažiach v prvej alebo druhej najvyššej súťaži hranej v príslušnej krajine.Pre            

zaradenie do zoznamu adeptov reprezentačného družstva SR vo vodnom póle sa vyžaduje            

percentuálna miera účasti v prípade mužov najmenej 80% ).  1

 

Obdobie pre zaradenie do zoznamu adeptov pre zaradenie do 

reprezentačného družstva SR  

 

Do zoznamu adeptov pre zaradenie do reprezentačného družstva vo vodnom póle pre RTC             

2017 sú zaradení športovci dňom 01.01.2017, ktorí splnili predpísané podmienky v období od             

01.01.2016 do 31.12.2016.  

 

Menný zoznam adeptov pre zaradenie do reprezentačného 

družstva SR pre RTC 2017 

 

Viď. príloha č. 1 

 

 

 

 

 

1) V prípade ak sa športovec zúčastňuje viacerých úrovní súťaží, či už domácich alebo zahraničných, pre účely                 

týchto kritérií a stanovenia miery účasti sa sčítavajú jeho percentuálnej účasti v každej jednej súťaži, v ktorej sa                  

týchto súťaží  aktívne zúčastňuje.  
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Zaradenie do reprezentačného družstva SR  

 

Do reprezentačného družstva SR sa zaraďuje športovec zo zoznamu adeptov pre zaradenie            

do reprezentačného družstva vo vodnom póle pre RTC 2017 na základe nominácie na             

podujatie reprezentačného družstva a akciu reprezentačného družstva. Športovec zostáva         

zaradený do reprezentačného družstva počas celého RTC 2017.  

 

Osoby zúčastňujúce sa na činnosti reprezentačného družstva 

SR 

 

Športový riaditeľ SPF:  

Miroslav Nowak, mobil: 0903717236,  e-mail: sport@swimmsvk.sk 

Manažér reprezentácie SR vo vodnom póle:  

Gejza Gyurcsi, mobil: 0905977421, e-mail: gyurcsi@swimmsvk.sk 

Hlavní tréneri reprezentačných družstiev vo vodnom póle a ich realizačné tímy 

 

 

DRUŽSTVO muži:  

Hlavný tréner: 

Peter Nižný, mobil: 0908550631, e-mail: peternizny@gmail.com 

Asistenti hlavného  trénera:  

Peter Tkáč, mobil: 0910935155, e-mail: peter.tkac13@gmail.com 

 

DRUŽSTVO muži U17:  

Hlavný tréner:  

Karol Bačo, mobil: 0903622533, e-mail: karolbaco@hotmail.com 

Asistenti trénera:  

Peter Nižný, mobil: 0908550631, e-mail: peternizny@gmail.com 

Vedúci družstva:  

Jozef Čaraj, mobil: +421 911 213 725, e-mail: jozef.caraj1@gmail.com 

 

DRUŽSTVO muži U15:   

Hlavný tréner:  

Miroslav Fábian, mobil: +421 902 247 200, e-mail: miro.fabian78@gmail.com 

Asistenti trénera: 

Tomáš Balog,mobil: +421 907 962 090, e-mail: tomasbalog33@gmail.com 

Vedúci družstva: 

Ján Kuko, mobil: +421 911 289 357, e-mail: kuko@revilo.sk 

 

Lekár/Masér/Fyzioterapeut: na základe menovania 
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Nominácie na vrcholné podujatia reprezentačného družstva 

 

Cieľom nominácie na vrcholné podujatia je dôstojná a zodpovedná reprezentácia Slovenskej           

republiky, Slovenskej plaveckej federácie, plaveckých športov v SR a v zahraničí, ktorej           

prvoradým záujmom a zámerom je maximálne nasadenie nominovaných športovcov v rámci          

družstva na tom ktorom podujatí s cieľom dosiahnuť najlepší výsledok a porovnanie            

výkonnosti s medzinárodnou konkurenciou. 

Športovci sú na vrcholné podujatia nominovaní na základe aktuálnej výkonnosti a so            

zohľadnením cieľov nominácie na návrh hlavného trénera jednotlivých reprezentačných         

družstiev. 

Zloženie realizačného tímu 

 

Vedúci družstva 

(jeden z nasledovných osôb: Športový riaditeľ, Manažér reprezentácie, osoba navrhnutá          

hlavným trénerom ) 

Hlavný tréner 

Asistenti hlavného trénera 

Lekár / Masér / Fyzioterapeut 

 

Rozhodnutie o konečnom zložení realizačného tímu, jeho skladbe, počtu členov podlieha          

konečnému schváleniu a rozhodnutiu Rady SPF, pričom Rada SPF nie je viazaná vyššie            

uvedeným textom, ktorý je doporučeným zložením realizačného tímu. 

 

Financovanie účasti na vrcholnom podujatí 

 

Športovci a členovia realizačného tímu majú účasť na vrcholnom podujatí hradenú v plnom            

rozsahu, bez finančnej spoluúčasti.  

 

Účasť iných osôb na podujatí 

 

Tréneri, manažéri družstiev alebo rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť podujatia na svoje            

náklady iba na základe podanej žiadosti o akreditáciu predloženej na Sekretariát SPF.            

Žiadosti schvaľuje Rada SPF s ohľadom na podmienky organizátora podujatia. Účasť je           

podmienená uhradením nákladov SPF súvisiacich so zabezpečením akreditácie. 

 

Ďalšie spoločné akcie reprezentačného družstva SR 

  

● Pri nomináciách reprezentantov na sústredenia, výcvikové tábory, prípravné zápasy a          

turnaje sa prihliada na aktuálne finančné možnosti SPF. 

● Športovci sú na vrcholné podujatia nominovaní na základe aktuálnej výkonnosti a so            

zohľadnením cieľov nominácie na návrh hlavného trénera jednotlivých reprezentačných         

družstiev. 

● Reprezentanti “DRUŽSTVA U15” sa akcií zúčastňujú za finančnej spoluúčasti 75%          

nákladov na konkrétnu akciu. 

● Reprezentanti “DRUŽSTVA U17” sa akcií zúčastňujú za finančnej spoluúčasti 10%          
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nákladov na konkrétnu akciu. 

● Reprezentanti “DRUŽSTVA MUŽOV” sa akcií zúčastňujú bez finančnej spoluúčasti.  

● Realizačný tím má akcie hradené v plnom rozsahu, bez finančnej spoluúčasti.  

● V prípade že sa nominovaný reprezentant akcie po oznámení nominácie bez včasného           

a odôvodneného ospravedlnenia nezúčastní, bude znášať všetky náklady, ktoré vzniknú         

zrušením jeho miesta (cestovné, stravné, pobytové, príp. iné storno poplatky) a súčasne sa            

dopúšťa disciplinárneho previnenia. 

 

Termíny povinných spoločných akcií jednotlivých 

reprezentačných družstiev: 

 

MUŽI: 

09. – 11. 01. 2017                             FINA Svetová Liga, SVK – SRB, Nováky 

13. – 15. 02. 2017                             FINA Svetová Liga, GER – SVK, Stuttgart 

13. – 15. 03. 2017                             FINA Svetová Liga, SVK – ROU, Košice 

10. – 12. 04. 2017                             FINA Svetová Liga, SRB – SVK, Bečej 

 

U 17: 

12. - 14.04.2017                                 VT Košice - Debrecín (HUN) 

18. - 21.04.2017                                 VT Nováky 

26. - 30.04.2017                                VT Košice 

05. - 07.05.2017                                VT Košice 

09. - 14.05.2017                           Kvalifikácia na ME U17, Ljubljana (SLO)  

 

17. -21.07.2017                                   VT Košice 

24. -28.07.2017                                  VT Košice 

31.07 -04.08.2017                              VT Košice 

07. -11.08.2017                                   VT Košice 

15. -20.08.2017                                  VT Topoľčany + účasť na turnaj Grand Prix (SVK) 

22. -25.08.2017                                  VT Nováky 

29.08. -03.09.2017                            VT Piešťany + účasť na turnaji Balnea Cup (SVK) 

04. -08.09.2017                                  VT Nováky + účasť na turnaji  

08. -18.09.2017                             Majstrovstvá Európy U17 - Malta (MLT) 

 

U 15: 

03. -07.07.2017                                   VT Košice 

10. -21.07.2017                                    individuálna príprava v klube podľa pokynov trénera 

24. -28.07.2017                                   VT Košice 

31.07. -04.08.2017                              VT Košice 

07. -10.08.2017                                    VT Košice/Debrecín (HUN) 

13. - 20.08.2017                             MT „Memorial Darko Čukič“,Belehrad (SRB)  

 

Kalendár spoločných akcií jednotlivých reprezentačných družstiev môže byť v závislosti od           

výšky dostupných finančných zdrojov upravený zúžením rozsahu,prípadne aj jeho         

rozšírením. (pozn. skutočné termíny akcií môžu byť na základe objektívnych i subjektívnych            

okolností upravené a pozmenené) 

 

 

Schválené Radou SPF dňa 30.08.2017 

 
4 
 
 



 

 

Zloženie realizačného tímu na sústredenia:  

Vedúci družstva 

(jeden z nasledovných osôb: Športový riaditeľ, Manažér reprezentácie, osoba navrhnutá          

hlavným trénerom ) 

Hlavný tréner 

Asistenti hlavného trénera 

Lekár / Masér / Fyzioterapeut 

Rozhodnutie o konečnom zložení realizačného tímu, jeho skladbe, počtu členov podlieha          

konečnému schváleniu a rozhodnutiu Rady SPF, pričom Rada SPF nie je viazaná vyššie            

uvedeným textom, ktorý je doporučeným zložením realizačného tímu. 

 

Termíny ostatných spoločných akcií jednotlivých 

reprezentačných družstiev 

 

Zoznam akcií môže byť počas RTC 2017 doplnený vzhľadom na potreby, prípadne ponuky             

iných národných federácií, ich reprezentačných družstiev, klubových družstiev a pod. 

Vyššie uvedených akcií reprezentačných družstiev sa športovci zúčastňujú na dobrovoľnej          

báze a za finančnej spoluúčasti 100% nákladov na konkrétnu akciu, s tým že v prípade, ak                

na akciu budú zabezpečené finančné zdroje od prípadných partnerov SPF, miera           

spoluúčasti športovcov bude tomu zodpovedajúc ponížená. 

 

Materiálne vybavenie 

 

Materiálne vybavenie reprezentantov SR na základe finančných možností  SPF. 

 

BOJ proti DOPINGU, manipulácie priebehu a výsledkov súťaží 

 

Reprezentant SR je povinný dodržiavať všetky povinnosti, rozhodnutia a opatrenia          

uplatňované v boji proti dopingu. Je povinný dodržiavať povinnosti v zmysle Zákona č.             

440/2015 Z.z. o športe v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov, ako aj predpisov            

SPF. Je povinný predovšetkým dodržiavať: 

a) povinnosti a plniť rozhodnutia a opatrenia prijaté Antidopingovou agentúrou SR, ako aj            

Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), vrátane Svetového antidopingového       

kódexu WADA. Je povinný a osobne zodpovedný za odovzdávanie informácií o svojom          

pobyte do systému ADAMS. 

b) povinnosti vyplývajúce zo zákazu manipulácie priebehu a výsledkov súťaží - FINA Rules            

on the Prevention of the Manipulation of Competitions (http://bit.ly/1P06Efm ) 

c) Link na Antidopingovú agentúru SR /ADA SR/: http://www.antidoping.sk/  

Pravidlá ADA SR pre zaradenie športovca do Národného registra pre testovanie alebo do             

Základného registra pre testovanie: 

http://www.antidoping.sk/images/data/monitoring/2016_11_01_Pravidl%C3%A1_pre_zara

denie_%C5%A1portovcov_do_NRTP_a_ADAMS_-_Individu%C3%A1lne_%C5%A1porty.df 

Rýchly sprievodca pre športovcov ohľadom systému ADAMS:  
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http://www.antidoping.sk/images/data/adams/2015_02_12_Priru%C4%8Dka_pre_%C5%

A1portovcov_ADAMS.pdf 

 

Reprezentant SR má právo pri prvom zaradení do reprezentácie SR (avšak aj kedykoľvek             

následne), na náklady SPF, byť zaškolený v oblasti antidopingovej regulácie v zmysle          

legislatívy Slovenskej republiky a Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), vrátane        

Svetového antidopingového kódexu WADA a používania systému ADAMS. 

 

 

Štatút reprezentanta 

 

Športovci, resp. ich zákonní zástupcovia podpíšu Štatút reprezentanta pri zaradení menovaní           

do reprezentačného družstva SR.  

 

Spracoval: Gejza Gyurcsi – manažér reprezentácie SR vo vodnom póle 

 

Aktualizácia schválená Radou SPF dňa 30.08.2017 
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Príloha č. 1  

Zoznam adeptov na zaradenie do reprezentačného družstva SR pre RTC 2017 

/ Priezvisko Meno Klub/ 

materinský 

Dátum 

narodenia 

Reg. č. SVK %- na účasť na 

súťažiach 

1 Adamec Patrik HOMKE 07.05.2003 SVK20281 100,00 % 

2 Antala Michal PITOP 11.06.1996 SVK19802 100,00 % 

3 Bačo Tomáš HOMKE 15.01.2000 SVK20318 100,00 % 

4 Balázs Róbert KVPKN 12.12.1991 SVK20448 83,00 % 

5 Balog Tomáš ŠKPKO 01.05.1992 SVK19710 83,00 % 

6 Balogh Branislav HOMKE 06.08.2000 SVK20326 100,00 % 

7 Baran Samuel SPUPR 08.02.1999 SVK20258 100,00 % 

8 Baranovič Ján KVPPN 21.10.1998 SVK19372 100,00 % 

9 Barger Peter HOMKE 04.06.1999 SVK21099 80,00 % 

10 Barla Jakub HOMKE 19.06.2000 SVK20348 84,00 % 

11 Béber Matúš KVPKN 19.10.2000 SVK20447 100,00 % 

12 Bebjak Richard SPUPR 10.10.2001 SVK19818 100,00 % 

13 Berlanský Jakub KVPPN 11.04.1998 SVK19370 80,00 % 

14 Berlanský Adam KVPPN 03.06.2002 SVK19369 83,00 % 

15 Bielik Tomáš VPMBA 19.11.1993 SVK20998 92,00 % 

16 Binár Martin HOZKE 19.07.1999 SVK20087 80,00 % 

17 Brezina Michal VPMBA 06.09.1985 SVK21003 92,00 % 

18 Capcara Michal SKPKO 17.01.2003 SVK19893 100,00 % 

19 Csémy Kristián VPMBA 03.05.2001 SVK21576 81,00 % 

20 Čaraj Matej KVPNO 20.09.2000 SVK19590 100,00 % 

21 Čech Roman KVPNO 05.02.2000 SVK19542 100,00 % 

22 Duč Michal PVKVR 11.03.2002 SVK13940 100,00 % 

23 Ďurák Adam KVPNO 30.08.2001 SVK19588 84,00 % 

24 Ďurček Miroslav PITOP 12.05.1998 SVK19775 89,00 % 

25 Ďurík  Lukáš KVPNO 02.12.1992 SVK21675 100,00 % 

26 Filo Timotej KVPPN 11.10.1999 SVK19901 100,00 % 

27 Frgala Jakub VPMBA 03.11.2002 SVK21000 83,00 % 

28 Furman Adam KVPNO 16.05.1999 SVK19586 80,00 % 
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29 Gáfel Peter SKPKO 28.09.2003 SVK19704 100,00 % 

30 Gazsi Peter HOMKE 18.11.2000 SVK21064 84,00 % 

31 Gogola Michal KVPNO 30.05.1980 SVK19607 83,00 % 

32 Grman Emil PITOP 22.05.1978 SVK19806 84,00 % 

33 Grutka Miroslav ŠKPKO 10.04.1985 SVK19868 96,00 % 

34 Hacaj Adam VPMBA 14.11.2002 SVK20889 100,00 % 

35 Halo Matúš PITOP 22.05.2003 SVK19800 86,00 % 

36 Hannel Filip HOMKE 19.02.2000 SVK20350 84,00 % 

37 Hansstein David VPMBA 28.01.2000 SVK20906 100,00 % 

38 Hanzeľ Roland HOMKE 11.05.2001 SVK20266 84,00 % 

39 Hirjak Kamil SKPKO 14.07.2000 SVK19851 84,00 % 

40 Hoferica Tomáš HORKE 22.09.1993 SVK20244 96,00 % 

41 Horváth Ákos KVPKN 10.12.1999 SVK20504 80,00 % 

42 Horváth Michal Ivan VPMBA 31.07.1999 SVK21360 80,00 % 

43 Horváth Adrián VPMBA 12.05.2001 SVK20972 100,00 % 

44 Horváth Martin SPUPR 12.12.2002 SVK19797 100,00 % 

45 Hrabčák Alex SPUPR 17.10.2002 SVK19792 100,00 % 

46 Hrehor Štefan SKPKO 18.01.2000 SVK19888 80,00 % 

47 Hriňa Attila KVPKN 29.10.2000 SVK20449 84,00 % 

48 Hromada Juraj HORKE 23.10.1992 SVK20238 92,00 % 

49 Hruška Michal VPMBA 25.02.1982 SVK20886 96,00 % 

50 Hruška Vladimír VPMBA 19.09.1983 SVK20888 96,00 % 

51 Hubočan Šimon NERZI 30.05.2001 SVK19426 100,00 % 

52 Jakubis Peter KVPNO 17.12.2003 SVK19578 100,00 % 

53 Janoščák Martin HOMKE 19.03.2003 SVK20272 100,00 % 

54 Juhász Boris SKPKO 19.10.2001 SVK19699 100,00 % 

55 Káčer Samuel NERZI 07.05.2003 SVK19419 100,00 % 

56 Kačka Jakub PVKVR 24.04.2002 SVK20219 83,00 % 

57 Kádár Filip KVPKN 25.05.1998 SVK20086 80,00 % 

58 Kaid Róbert HOZKE 11.05.1999 SVK20088 100,00 % 
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59 Kaľavský Peter SKPKO 23.01.1996 SVK19659 83,00 % 

60 Kaľavský Peter ŠKPKO 23.01.1996 SVK19659 83,00 % 

61 Karabáš Samuel HORKE 30.06.1992 SVK20230 100,00 % 

62 Kavečanky Samuel SKPKO 14.06.2001 SVK19697 100,00 % 

63 Kavečanky Simon SKPKO 16.09.2003 SVK19696 100,00 % 

64 Kertész Dávid KVPKN 03.02.1999 SVK19658 80,00 % 

65 Kertész Gabriel SKPKO 28.12.2002 SVK19657 100,00 % 

66 Kiernosz Richard HORKE 12.02.1997 SVK20228 80,00 % 

67 Klampár Roman KVPPN 24.05.1998 SVK19389 100,00 % 

68 Kleščinský Matej HOMKE 16.02.2003 SVK20305 100,00 % 

69 Knapec Viktor KVPPN 18.05.2002 SVK19383 100,00 % 

70 Kohút Pavol SKPKO 11.07.2000 SVK19878 84,00 % 

71 Kolárik Artur KVPPN 23.09.2002 SVK19441 100,00 % 

72 Kolárik Artur KVPPN 23.09.2002 SVK19388 100,00 % 

73 Kolář Simon PVKVR 18.07.2001 SVK19333 100,00 % 

74 Kompaník Tomáš PVKVR 01.08.2000 SVK20751 100,00 % 

75 Kostelník Tomáš HORKE 14.04.1994 SVK20526 88,00 % 

76 Kováčik Peter Ján VPMBA 29.08.1997 SVK21008 92,00 % 

77 Kováčik Andrej KVPNO 04.10.1999 SVK19575 100,00 % 

78 Kováčik Alex KVPNO 20.05.2001 SVK19507 100,00 % 

79 Kovařik Adam SKPKO 26.10.1998 SVK19655 80,00 % 

80 Kozák Michal KVPPN 26.02.2001 SVK19379 84,00 % 

81 Kozmér Lukáš VPMBA 06.12.1993 SVK21731 92.00% 

82 Kozmér Norbert KVPPN 24.02.2000 SVK19368 100,00 % 

83 Krajčík Adam KVPNO 03.07.2000 SVK19540 100,00 % 

84 Kratochvíl Michal VPMBA 04.01.1983 SVK21007 88,00 % 

85 Krempaský Tomáš SKPKO 29.07.1989 SVK21020 88,00 % 

86 Krupár Matúš SPUPR 16.11.2000 SVK19934 81,00 % 

87 Kuchárik Dušan PVKVR 28.08.1986 SVK20880 88,00 % 

88 Kuko Oliver SKPKO 15.08.2002 SVK19690 100,00 % 
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89 Kumičák Jakub HOMKE 04.07.2003 SVK20341 86,00 % 

90 Kužela Ladislav VPMBA 24.04.2003 SVK20887 89,00 % 

91 Laciak Martin HOMKE 18.08.2000 SVK20331 84,00 % 

92 Lakics Péter KVPKN 24.11.2003 SVK20454 100,00 % 

93 Ligmajer Adam Vladimír SPUPR 03.07.2003 SVK19816 100,00 % 

94 Lukáč Dominik SKPKO 03.01.2003 SVK19650 100,00 % 

95 Lukáč Michal SPUPR 10.04.2003 SVK19381 100,00 % 

96 Macho Martin-Ernest KVPKN 14.03.2001 SVK20453 100,00 % 

97 Majoroš Marek SKPKO 21.07.2003 SVK19688 100,00 % 

98 Mališ Patrik PVKVR 22.02.2003 SVK20246 100,00 % 

99 Maňka Samuel KVPNO 07.01.2001 SVK19508 100,00 % 

100 Martanovič Róbert KVPNO 09.08.1995 SVK19570 100,00 % 

101 Marton Miroslav SPUPR 16.01.2001 SVK19946 100,00 % 

102 Maťovčík Samo PVKVR 15.02.2000 SVK20397 100,00 % 

103 Mazák Patrik HOMKE 18.08.2003 SVK20280 86,00 % 

104 Mázik Miroslav HOMKE 07.10.2003 SVK20303 86,00 % 

105 Merta Karol HOMKE 28.04.2003 SVK20276 86,00 % 

106 Michalides Juraj PITOP 31.01.1985 SVK19809 89,00 % 

107 Mikloda Miroslav ŠKPKO 24.02.1991 SVK19649 83,00 % 

108 Mitruk Adam HOMKE 10.05.1999 SVK21098 100,00 % 

109 Mladý Branislav KVPPN 26.04.2003 SVK19718 83,00 % 

110 Mladý Róbert KVPPN 01.03.2000 SVK19387 100,00 % 

111 Molnár Maximilián HOMKE 20.01.2000 SVK20265 84,00 % 

112 Molnár Marek SKPKO 31.10.1991 SVK21588 89,00 % 

113 Murčo Milan PITOP 14.04.1980 SVK19798 84,00 % 

114 Náčinák Lukáš PVKVR 18.02.2001 SVK20209 100,00 % 

115 Nagy Marcel KVPKN 13.04.1976 SVK20512 89,00 % 

116 Nedbal Peter VPMBA 23.11.1988 SVK21032 83,00 % 

117 Nedelka Martin KVPPN 17.09.1997 SVK20081 80,00 % 

118 Németh Norbert SKPKO 10.12.2003 SVK19680 86,00 % 
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119 Okanovič Senad VPMBA 27.01.1999 SVK21006 80,00 % 

120 Ondrejka Oskar Maximilán SPUPR 11.03.2000 SVK19819 100,00 % 

121 Orem Tomáš SKPKO 08.09.1998 SVK19750 100,00 % 

122 Oršula Jakub KVPNO 12.03.2001 SVK19565 100,00 % 

123 Ozaniak Lukáš PVKVR 09.12.1989 SVK20882 94,00 % 

124 Palaščák Martin ŠKPKO 18.04.1981 SVK19880 88,00 % 

125 Palovič Marek NERZI 27.08.2001 SVK19428 84,00 % 

126 Pásztor Adam HOMKE 28.01.2001 SVK20347 84,00 % 

127 Pavelek Daniel SKPKO 11.06.2003 SVK19593 100,00 % 

128 Pizur Marián PVKVR 04.02.1991 SVK20881 94,00 % 

129 Polek Roman VPMBA 26.01.2000 SVK20894 100,00 % 

130 Polek Richard VPMBA 01.08.2003 SVK20893 100,00 % 

131 Popovič Alex SPUPR 20.04.2002 SVK19942 100,00 % 

132 Porubský Dominik PITOP 13.09.1996 SVK19791 100,00 % 

133 Potočnák Šimon SPUPR 05.05.2003 SVK19950 100,00 % 

134 Ravinger Alexander KVPNO 11.02.2002 SVK19509 83,00 % 

135 Repka Miroslav SPUPR 21.01.2000 SVK19936 84,00 % 

136 Repka Matej SKPKO 07.02.2000 SVK21019 84,00 % 

137 Rizman Sebastián KVPNO 30.09.2003 SVK19564 100,00 % 

138 Rusňák Richard SKPKO 24.02.1997 SVK19866 80,00 % 

139 Rušiti Ylber PITOP 27.10.1998 SVK19815 89,00 % 

140 Samčík Richard HOMKE 13.06.2000 SVK21113 84,00 % 

141 Sedlák Lukáš KVPKN 29.01.1999 SVK20436 100,00 % 

142 Schavel Jakub HOMKE 29.05.2003 SVK20302 86,00 % 

143 Stehlík Jakub PVKVR 14.04.2002 SVK20401 100,00 % 

144 Steindl Viktor KVPKN 03.10.2000 SVK20426 84,00 % 

145 Strelec Matúš VPMBA 06.06.2003 SVK21276 100,00 % 

146 Strunga Samuel VPMBA 22.03.1989 SVK21005 100,00 % 

147 Šaghy Tibor VPMBA 07.03.2002 SVK15968 100,00 % 

148 Šalaga Michal SKPKO 25.08.1999 SVK19948 100,00 % 
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149 Šimkovič Adam KVPNO 12.08.2002 SVK19545 83,00 % 

150 Šlepkovský Samuel HOMKE 16.04.2003 SVK20275 100,00 % 

151 Šuster Martin ŠKPKO 17.09.1986 SVK19635 88,00 % 

152 Tabačár Pavol PVKVR 20.01.2003 SVK20261 100,00 % 

153 Tabak Andrej PVKVR 17.03.2003 SVK20396 100,00 % 

154 Tisaj Patrik KVPNO 12.10.2002 SVK19558 100,00 % 

155 Tkáč Patrik KVPNO 25.07.1996 SVK19541 92,00 % 

156 Tkáč Marek KVPNO 09.03.1995 SVK21573 95,00 % 

157 Tkáč Maroš KVPNO 13.07.1996 SVK21574 98,00 % 

158 Tkáč Marián SKPKO 13.03.2000 SVK19634 100,00 % 

159 Túróczy Tomáš KVPKN 23.06.1995 SVK20439 83,00 % 

160 Uhrin Kamil HOMKE 12.12.2000 SVK20264 84,00 % 

161 Uhrín Lukáš SKPKO 31.07.2002 SVK20084 100,00 % 

162 Úradník Jaroslav KVPNO 03.08.1998 SVK19543 100,00 % 

163 Úradník Michal KVPNO 07.01.2000 SVK19533 100,00 % 

164 Urban Matúš KVPPN 03.03.2003 SVK19373 100,00 % 

165 Vaco Maximilán SKPKO 23.11.2001 SVK19633 100,00 % 

166 Varga Matej SKPKO 07.06.1999 SVK19632 80,00 % 

167 Varga Michal SKPKO 06.11.2002 SVK19672 83,00 % 

168 Varga Peter SKPKO 05.07.2000 SVK19886 84,00 % 

169 Venény Ľuboš KVPPN 14.04.2002 SVK19386 83,00 % 

170 Vereb Jakub HOMKE 22.01.2003 SVK20343 100,00 % 

171 Vidumanský Ladislav HORKE 11.01.1984 SVK20237 96,00 % 

172 Vrba Viktor SKPKO 11.01.2000 SVK19630 100,00 % 

173 Zaťovič Juraj KVPNO 22.10.1982 SVK19552 98,00 % 
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