
 

 

 

Plán práce na RTC 2017 

Reprezentačné družstvo SR žien vo vodnom póle 

 

 

Projekt prípravy reprezentačného družstva žien 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: 

  

19.08. – 27.08.2017 Majstrovstvá Európy U17 Novi Sad (SRB) 

03.09.– 09.09.2017    Majstrovstá Sveta U20 Volos (GRE) 

04.10. – 08.10.2017 Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy žien Kijev (UA) 

 

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 žien vek 12 rokov a staršie 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 žien najmenej 70% ).  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 ženy:  

Hlavný tréner:  

Marek Gális, mobil: 0910388699, e-mail: marek.galis@gmail.com  
Asistenti hlavného  trénera:  

Ján Baranovič, mobil: 0915753402, e-mail: jan.baranovic@gmail.com 

 Nunzi Cinzia Ragusa, mobil: 0915396415, e-mail: ragusa@akademikkosice.sk 

 

DRUŽSTVO ženy U20:  

Hlavný tréner:  

Nunzi Cinzia Ragusa, mobil: 0915396415, e-mail: ragusa@akademikkosice.sk 

Asistenti trénera:  

Ján Baranovič, mobil: 0915753402, e-mail: jan.baranovic@gmail.com 

Marek Gális, mobil: 0910388699, e-mail: marek.galis@gmail.com  
 

DRUŽSTVO ženy U17:  

Hlavný tréner:  

Ján Baranovič, mobil: 0915753402, e-mail: jan.baranovic@gmail.com 

Asistenti trénera:  

Nunzi Cinzia Ragusa, mobil: 0915396415, e-mail: ragusa@akademikkosice.sk 

Marek Gális, mobil: 0910388699, e-mail: marek.galis@gmail.com  
Vedúci družstva:  

Monika Sedláková, mobil: 0911988878, e-mail: moncasedlakova@azet.sk 

 

DRUŽSTVO ženy U15:   

Hlavný tréner:  

Nunzi Cinzia Ragusa, mobil: 0915396415, e-mail: ragusa@akademikkosice.sk 

Asistenti trénera:  
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Ján Baranovič, mobil: 0915753402, e-mail: jan.baranovic@gmail.com 

Marek Gális, mobil: 0910388699, e-mail: marek.galis@gmail.com  
Vedúci družstva:  

Monika Sedláková, mobil: 0911988878, e-mail: moncasedlakova@azet.sk 

Lekár / Masér / Fyzioterapeut: na základe menovania 

 

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 súvisiacích 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 nominované na základe aktuálnej výkonnosti a so            
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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 30%          

nákladov na konkrétnu akciu. 

● Reprezentanti “DRUŽSTVA ŽIEN” 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: 

 

05. – 07.05.2017              VT  Piešťany U17 + ženy 

16. – 18.06.2017              VT Vrútky/Piešťany/Topoľčany  U15 + ženy 

22. – 25.06.2017              VT Trieste (ITA) U17 

30.6. – 02.07.2017                                 VT Piešťany U15 + U17 

02. – 06.07.2017                                     VT Piešťany U17 

10. - 16.07.2017                                       VT Piešťany U17 +  MT EU nations Plzeň(ČR) U17 

17. - 21.7.2017                                          VT Piešťany U 17 + ženy 

24.07 – 01.08.2017                                 VT Nováky U17 + ženy a  MT Szentes (HUN) U17 

01.08. – 04.08.2017                                VT Košice  U17 + ženy 

07. – 13.08.2017                                      VT Piešťany  U17 + ženy 

15. - 17.08.2017  VT Piešťany  U17  

17. – 27.08.2017                                 ME junioriek U 17 Novi Sad 

21.08. - 25.08.2017 VT Topoľčany U15 + ženy 

28.08. - 31.08.2017                                 VT Košice U15 + ženy 

31.08.– 09.09.2017  Majstrovstá Sveta U20 Volos (GRE) 

15. - 17.09.2017                                        MT Vrútky U17 + ženy 

22.9 – 24.09.2017                                    VT Eger (HUN) U17 +ženy 

28.9 – 01.10.2017                                    VT Topoľčany/Piešťany + MT Přerov (ČR) U17 +ženy 

04. – 08.10.2017                                Kvalifikácia na ME žien Kijev (UA) 

09.10. - 31.12.2017                               návrh prípravy pre ženy, upresnené po Kvalifikácii na ME 

24. – 26.11.2017                                       VT Nováky/Topoľčany + U 15 

 

 

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) 

 

Zloženie realizačného tímu na sústredenia:  

Vedúci družstva 

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

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.pdf 

 

Rýchly sprievodca pre športovcov ohľadom systému ADAMS:  

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             
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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 Baranovičová Barbora KVPPN 07.03.2000 SVK19336 84,00 % 

2 Basarová Viktória SKPKO 23.04.2000 SVK19707 100,00 % 

3 Bergerová Tereza VPMBA 03.10.2001 SVK21330 84,00 % 

4 Brestovanská Alžbeta SKPKO 29.03.2002 SVK19706 79,00 % 

5 Brňová 

Vestenická 

Katarína PITOP 18.03.1983 SVK19786 100,00 % 

6 Budková Mária KVPPN 29.06.2001 SVK19582 82,00 % 

7 Cebová Alexandra PITOP 25.04.2004 SVK19774 100,00 % 

8 Doktorová Linda KVPPN 09.11.2003 SVK19365 100,00 % 

9 Dubajová Lea PITOP 13.08.2004 SVK19766 100,00 % 

10 Dubná Tamara PITOP 22.05.2005 SVK19763 100,00 % 

11 Fančiová Ema PVKVR 17.05.2000 SVK20207 88,00 % 

12 Fándliová Beáta KVPPN 06.01.2003 SVK19360 100,00 % 

13 Fedorková Dominika KVPPN 12.06.2004 SVK19344 80,00 % 

14 Franková Lea SKOKE 27.08.2005 SVK21074 93,00 % 

15 Frištíková Ivana SKPKO 19.01.2000 SVK21045 79,00 % 

16 Grežďová Katarína KVPPN 28.11.2004 SVK19366 100,00 % 

17 Grmanová Miriama PITOP 23.12.1990 SVK19782 100,00 % 

18 Halocká Anastasija SKPKO 11.11.2003 SVK19662 100,00 % 

19 Hlaváčová Natália PVKVR 18.01.2005 SVK20211 80,00 % 
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20 Hollá Valerie PVKVR 07.08.2000 SVK20682 76,00 % 

21 Hrebíková Barbora KVPPN 14.07.2004 SVK19587 93,00 % 

22 Hýrošová Zuzana PITOP 14.12.1987 SVK19784 75,00 % 

23 Ignáthová Patrícia SKPKO 15.12.1998 SVK21050 100,00 % 

24 Junasová Emma PVKVR 17.02.2002 SVK20224 88,00 % 

25 Juricová Laura KVPPN 20.02.2001 SVK19342 88,00 % 

26 Kačková Karin PVKVR 02.06.2000 SVK20683 100,00 % 

27 Kátlovská Daniela SKPKO 16.01.1995 SVK20080 82,00 % 

28 Kiernoszová Martina SKPKO 25.11.2003 SVK19695 100,00 % 

29 Kissová Katarína VPMBA 17.04.2002 SVK20945 84,00 % 

30 Kissová Emӧke KVPPN 8.4..2002 SVK21577 100,00 % 

31 Klampárová Kristína KVPPN 22.01.2002 SVK19362 86,00 % 

32 Klampárová Michaela KVPPN 13.03.1997 SVK19367 100,00 % 

33 Kolářová Tamara KVPPN 04.12.2002 SVK19340 100,00 % 

34 Kötelesová Michaela SKPKO 20.08.2001 SVK20091 82,00 % 

35 Kováčiková Beáta KVPNO 04.10.1999 SVK19574 100,00 % 

36 Kozáková Silvia KVPPN 16.03.2004 SVK19338 100,00 % 

37 Krivdová Patrícia SKPKO 15.02.1998 SVK21048 100,00 % 

38 Kurucová Janka SKPKO 28.11.1998 SVK21049 84,00 % 

39 Kvasnicová Barbora PVKVR 04.01.2003 SVK20223 87,00 % 

40 Laciková Paula PITOP 12.09.1991 SVK19787 75,00 % 

41 Libiaková Lucia PITOP 28.01.2003 SVK19768 100,00 % 
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42 Lindtnerová Kristína PITOP 20.06.1993 SVK19785 81,00 % 

43 Maďariová Katarína VPMBA 06.12.2003 SVK16999 84,00 % 

44 Maďarová Lucia VPMBA 11.01.1988 SVK20946 81,00 % 

45 Majdová Barbora PVKVR 20.06.2000 SVK20398 76,00 % 

46 Maková Natália PITOP 20.08.2002 SVK19781 100,00 % 

47 Marečková Pavlína VPMBA 30.03.1995 SVK20815 100,00 % 

48 Martinková Alžbeta PVKVR 14.01.2001 SVK20684 94,00 % 

49 Melichárová Diana VPMBA 11.10.2002 SVK12510 84,00 % 

50 Mihalkovičová Ivana VPMBA 23.10.1993 SVK20944 100,00 % 

51 Mihalkovičová Martina VPMBA 10.11.1997 SVK20947 100,00 % 

52 Michalíková Vanesa PITOP 18.05.2004 SVK21133 100,00 % 

53 Motyčková Dajana KVPPN 23.08.2004 SVK19932 80,00 % 

54 Pažická Jeannette PVKVR 12.01.1996 SVK20399 81,00 % 

55 Pažická Simona PVKVR 24.09.1998 SVK20400 100,00 % 

56 Pecková Natália VPMBA 27.08.1997 SVK20948 100,00 % 

57 Rumlová Petra NERZI 04.01.2002 SVK19421 100,00 % 

58 Rusznáková Barbora SKPKO 19.07.2000 SVK19749 100,00 % 

59 Ružičková Terézia PITOP 21.06.2002 SVK19780 75,00 % 

60 Sedláková Monika KVPKN 06.12.2002 SVK20435 100,00 % 

61 Stankovianská Miroslava PVKVR 10.10.2000 SVK20214 100,00 % 

62 Stehlíková Kristína PVKVR 10.05.1998 SVK20402 100,00 % 

63 Strompová Veronika SKPKO 26.06.2003 SVK19640 86,00 % 
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64 Stručková Petra KVPPN 13.05.2000 SVK19364 88,00 % 

65 Sumková Veronika PVKVR 26.06.2002 SVK20755 88,00 % 

66 Szakalová Ema VPMBA 18.02.2001 SVK20950 100,00 % 

67 Šandriková Karolína VPMBA 29.08.1993 SVK20956 100,00 % 

68 Šepelová Bronislava SKPKO 13.11.2002 SVK19636 100,00 % 

69 Teličiaková Tamara KVPPN 24.05.2005 SVK19341 80,00 % 

70 Tóthová Daniela SKOKE 13.03.2002 SVK21075 88,00 % 

71 Vatahová Júlia SKPKO 07.09.2001 SVK19631 100,00 % 

72 Vitaiano  Anita PITOP 12.06.2001 SVK21696 100.00% 

73 Zemanová Hana Dominika VPMBA 01.10.2001 SVK20952 84,00 % 

74 Zubaľová Marína VPMBA 11.03.2002 SVK21296 100,00 % 
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