
SR 16 

 

Výsledky zápasov + komentár 
 

 

 
 

CZE 16 – SVK 16 
V zápase sme nezachytili úvod stretnutia. Hráči hrali s prílišným rešpektom, bez 

nasadenia. Zlepšenie nastalo po 1. tretine, avšak súper bol aktívnejší. Počas celého 

zápasu sme si nevytvorili dostatok streleckých príležitostí. Strely, ktoré sme vyslali na 

súperovho brankára nemali dostatočnú silu, ani presnosť. Súper hral aktívne počas 

celého zápasu, aj v početnej nevýhode, čo nám robilo problémy pri zakladaní útokov 

a kombinovaní. Zaostávali sme prakticky vo všetkých ukazovateľoch – rýchlosť, 

korčuľovanie, HČJ, nasadenie, štatistické ukazovatele. Veľký rozdiel bol vidieť 

v nasadení a dôraze pri všetkých činnostiach oproti súperovi. 

 

RUS 16 – SVK 16 
Oproti zápasu s Čechmi sa hráči lepšie pripravili, najmä po stránke koncentrácie 

a nasadenia. Začali disciplinovane. Zmenili sme systém hry oproti zápasu s Čechmi. 

Prvých 10 minút s nám darilo držať tempo so súperom, no po 2 rýchlych góloch v 13. 

Minúte sme opäť poľavili, z hráčov opadlo nadšenie a chuť. Do 2. tretiny sme išli za 

stavu 0:5, hráčov sme upozorňovali na chyby, snažili sme sa obrátiť ich koncentráciu na 

druhú tretinu a neprehrať ju. Hráči sa snažili, korčuľovali, napádali súpera, zvýšili 

celkové snaženie. Z našich 3 streleckých pokusov sa nám podarilo využiť jeden. Aj keď 

sme hrali lepšie ako 1. tretinu, Rusi mali stále viac z hry. V tretej tretine sme sa opäť 

koncentrovali na čiastkový výsledok, hra bola už aj disciplinovanejšia z pohľadu 

taktiky. No naše zručnosti a nasadenie ani z ďaleka nestačilo na kvalitu súpera.  Rusi 

neboli tak agresívny v napádaní ako Češi, vypracovali si menej čistých šancí. Z pohľadu 

kvality a štýlu hry boli pre nás viac prijateľní Rusi, no na našej strane je veľmi málo 

kvalitných hráčov, ktorý pracujú naplno v každej situácií. 

 

AUT 17 – SVK 16 
Do zápasu sme sa aj napriek predošlým vysokým prehrám snažili pripraviť maximálne 

zodpovedne. Opäť však náš výkon nemôžem hodnotiť pozitívne. Gól sme inkasovali až 

v závere 1. tretiny, no na hráčoch bola vidieť nie len fyzická únava, ale aj sklamanie 

a odovzdanosť z predošlých zápasov. Výsledkovo sa zápas lámal v polovici 2. tretiny,  

kde sme inkasovali 2 góli. Aj na napriek vyššej početnosti streľby oproti predošlým 

zápasom,  väčšina striel bola s nízkou razantnosťou lebo nepresná. Ojedinelé čisté šance 

sme nedokázali v zakončení realizovať dosť razantne a úspešne. Vytrácalo sa v nás 

chcenie presadiť sa v rovnovážnych HSi, ale taktiež hráči prestali myslieť takticky 

a veľakrát konali individuálne, bez potrebného herného myslenia. Z pohľadu kvality 

našej hry považujem tento zápas za najväčšie sklamanie, aj keď si myslí, že technicky 

a korčuliarsky sme na súpera potrebnú kvalitu mali. 
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Pozitíva v zápasoch:  

 výkony brankárov (Antala, Kozel, Hlavaj) 

 výskyt dobrých fáz hier 

 zareagovanie na zmenu herného systému 

 

Negatíva v zápasoch:  

 Obranné pásmo – rýchlosť dokorčuľovania k puku a vykonania následných 

činností, komplikované a neefektívne riešenia v zakladaní útoku, nasadenie, 

dôraz pri bránení, pokrývanie a obsadzovanie hráčov súpera 

 

 Útočné pásmo – neefektívne riešenia v zakončení a prepracovaní sa do 

zakončenia, ťažkosti presadiť sa v Hsi 1-1, slabá streľba  malá početnosť streľby, 

dôraz pred súperovou bránou (tečovanie, clonenie dorážanie), nasadenie- dôraz v 

napádaní  
 

Vyhodnotenie hráčov družstva SR 16:    – VT č. 2- VT (Bratislava), Turnaj (Salzburg) 

P.Č. Priezvisko Meno Post Známka Charakteristika hráča a úlohy v HS 

1. Antala Dominik B 2 Dobrý prístup, snažil sa spolupracovať, rýchly v HČJ, nízky vzrast 

2. Kozel Patrik B 2 Prílišný rešpekt, Slabšie technické prevedenie, snaživosť. Vysoký, 
pokrýval veľkú časť brány, pracovať na technike.  

3. Lavička Matúš O 3 Väčšie očakávania, veľký chybovosť s pukom, komplikovaná súčinnosť 

s O, dobré zakončenie v PH, fyzická hra  

4. Ganz Michal O ¾ Vzrastovo menší, dobrý korčuliar, no nevýrazný. Priemerná útočná aj 
obranná fázy hry, negatívna zmena povahy. 

5. Hlaváč Matúš O 4 Nižší vzrastom dobrý korčuliar s prehľadom, no v zápasoch nervózny, 

časté straty pukov, nedoraz pri bránení, problémy so streľbou. 

6. Vereš Ondrej O 4 Snaživosť, nasadenie v zápase, no nedôrazné bránenie, zlé taktické 
riešenia situácií s pukom, chýba herné myslenie  

7. Pálfy Matej O 5 Veľmi slabé výkony, slabý pohyb, korčuľovanie, koordinácia na ľade, 

chýba rýchlosť prevedenia činností, slabá agresivita v súbojoch 

8. Mišurda Šimon O 4 Snaživý prístup, vnímavý, no bez potrebného herného myslenia, zlé 
taktické riešenie v OF hry, slabá technika streľba 

9. Mudrák David O 3 Dobrý prístup, vysoké nasadenie, slabšie taktické vnímanie hry, chýba 

zápasová  prax a skúsenosti, časté odstrelenie pukov 

10. Pleva Martin O 5 Najslabší obranca, pomalý korčuliar, bez záujmu a zanietenie, drzosti, 
vyhýbanie sa zodpovednosti na ľade, uzatvorená povaha 

11. Ďuriš Dalibor ĽÚ ¾ Dobré korčuľoval, dobré zručnosti, ktoré neukázal v zápasoch v plnej 

miere, slabšia OF hry 

12. Škultéty Andrej SÚ 5 Slabé výkony, bez záujmu a uvedomelosti významnosti podujatia. Veľmi 
slabá OF hry, nevýrazný v UF, nedôrazny, bez nasadenia 

13. Čajkovič Maxim SÚ 2 Veľmi ofenzívne ladený typ. Výborne korčuľoval, dobrá úroveň HČJ, 

slabšie v bránení, čakanie na prihrávky, vynikal drzosťou a zanietením 

14. Mrázik Michal SÚ 4 Nevýrazné výkony, smerom dopredu sa nepresadil, veľmi slabé bránenie, 

chýba dravosť a odhodlanie 

15. Eliáš Juraj SÚ 3 Takticky vyspelý hráč, snaživý, dobrá UF aj OF hry, chýbala dynamika 

v korčuľovaní, podržanie sa na puku, zlepšíť najmä OF v OP 

16. Sojka Dominik PÚ 3 Snaživý prístup, pracuje pre kolektív, chýbala mu dynamika 

v korčuľovaní a väčší dôraz v zakončení 

17. Pavelka Adam ĽÚ 5 Veľmi slabé výkony, javil sa ako bez záujmu, slabá OF hry, nepresadil sa 

smerom dopredu 

18. Lukáčik Ondrej PÚ 4 dobrý somatotyp, no nevyužíva ho, nedoraz v bránení, zlepšíť 

vhadzovania, zvýšiť nasadenie 

19. Volko Martin PU ¾ Priemerné výkony, fyzicky dobre pripravený, najmä do hry v oslabení, 

problémy s prácou s pukom v rýchlosti, slabšia technika korčuľovania  

20. Šandor Peter ĽU 3 Ničím výrazný, priemerná úroveň všetkých činností, chýba zápal pre hru, 

zlepšiť UF hry, presadzovanie sa v Hsi 1-1 

21. Farkaš Matej SÚ 3 Relatívne dobré výkony, dobrý prístup, snaha a nasadenie, zodpovedný 

v OF, menej viditeľný dopredu, pracovať v maximálnom nasadení  

22. Lobodowski Peter PÚ 4 Nižší vzrastovo, no napriek tomu nevýrazný korčuliarsky, 

pravdepodobne kondičný deficit, pracovať na kondícii 

23. Hlavaj Samuel B 2 Povolaný z náhradníkov, chytal zápas s Rakúskom, spoľahlivo, občas 

zbytočné vykorčuľovanie z brány, pracovať na práci v brankovisku 

 



SR 17 
 

 

Výsledky zápasov + komentár 

 

 

Zápas Výsledok 1.tr. 2.tr. 3.tr. sn Strely Vylúčenia PH 5-4 PIM 

SUI 4:2 1-1 1-1 2-0  30-38 3-7 1-0 14 

CZE 1:5 0-3 1-0 0-2  25-47 4-5 1-0 8 

USA 1:10 1-3 0-4 0-3  17-62 5-9 0-5 13 

GER 4-3sn 1-2 1-0 1-0  42-31 4-1 2-0 2 

SUI 1:6 1-2 0-2 0-2  21-41 4-4 0-1 8 
 

Zápas č. 1: SVK – SUI  4:2 

 

Zápas troch rozdielnych tretín. Prvá vyrovnaná, kedy sa hra prelievala zo strany na 

stranu. Slabšia hra v obrane, kde sme súpera púšťali do prečíslení, ale aj sme si vytvorili 

viaceré šance. V druhej tretine sme zaostávali vo všetkých činnostiach. Urobili sme veľa 

chýb a iba výkon brankára nám pomohol. V tretej tretine sme boli lepším týmom 

prvých 10 min, v ktorých sme odskočili na rozdiel 2 gólov. Súper sa potom dostal do 

tlaku a presilových hier ale už sme neinkasovali. 

 

Góly: Melcher 2, Kupka, Kováčik 

 

Negatíva: Vstup do zápasu. Hra obrancov 1-1.  

 

Pozitíva: Kolektívny výkon v tretej tretine. Dobrá hra hráčov ročníku  2001 

 

 

Zápas č. 2:    SVK-CZE 1:5 

 

Prvá tretina hraná z obrovským rešpektom. Súper vyhrával osobné súboje lepšie 

korčuľoval a dohrával osobné súboje. Nedokázali sme sa dostať spod tlaku. V druhej 

tretine sme zlepšili pohyb, vytvorili si viacere šance a dokázali sme eliminovať súperov 

tlak rýchlejšou rozohrávkou. V tretej tretine sme chceli znížiť, tlačili sme sa viac 

dopredu a po chybe sme inkasovali 4 gól a v samotnom závere v presilovke, kedy sme 

chceli ešte zo zápasom niečo robiť, sme hrali vabank na modrej a inkasovali sme piaty 

gól. 

 

Góly:              Okuliar 

 

Negatíva: Hra v obrannom pásme. Hra do tela. Korčuľovanie.   

 

Pozitíva: Presilové hry a oslabové hry. 

 

 

Zápas č. 3:    SVK-USA  1:10 

 

Súper nás predčil vo všetkých činnostiach. Zápas bol fyzicky náročný. Nedokázali sme 

sa s tvrdou hrou súpera vyrovnať a odplácali sme. Často sme boli vylúčený, čo súper 



trestal gólmi. Zápas sme odbojovali ale nedokázali sme zastaviť útoky súpera. Pozitívne 

je, že síce sme celý zápas prehrávali a vysoko, tak dokazali sme udržať nasadenie celých 

60 min na vysokej úrovni. 

 

Góly:             Faško-Rudáš 

 

Negatíva:      Neustráženie si emócii. Technicko-taktická vyspelosť oproti súperovi 

Pozitíva:       Bojovnosť. 

 

 

Zápas č. 4:    SVK-GER  4-3sn 

 

Dobrý vstup do zápasu. Po strelení prvého gólu strata koncentrácie, poľavenie a chyba 

na chybu v obrane. Po dohovorení v prvej prestávke, obrat v hre k lepšiemu. Dokázali 

sme súpera zatlačiť a vytvorili sme tlak. Veľký rozdiel medzi prvou päťkou a ostatnými. 

Ofenzívnu časť hry nám zabezpečovali len oni. 

 

Góly: Okuliar, Kovačik, Ilenčík, Faško-Rudáš 

 

Negatíva:       Nekoncentrovanosť, hra v obrannom pásme,  

 

Pozitíva:        Výkon prvej päťky a ich hra v presilovkách. 

 

 

Zápas č. 5:    SVK-SUI  1-6 

 

Od rána sme navodzovali pozitívnu náladu, prízvukovali sme im bojovnosť, vstup do 

zápasu a koncentráciu. Víťazstvom sme si mohli zabezpečiť 3.miesto na turnaji. Od 

prvej minúty to bol presný opak.  Veľmi slabý pohyb. Obraz hry sa nezmenil ani po 

prísnom pohovore v šatni po prvej aj druhej tretine. V tomto zápase sa ukázalo, že hra 

prvej formácie je pre nás významná. Ich vyťaženosť v celom turnaji bola zvýšená 

a nedokázali sa presadiť v tomto zápase a preto hra celého mužstva bola slabá. Ďalšie tri 

formácie  podali rovnaký výkon ako v predchádzajúcich zápasoch a preto bol výsledok 

taký aký je. 

 

Góly:            Ferenyi 

 

Negatíva:      Najslabší zápas na turnaji. Odovzdané mužstvo myšlienkami doma.  

 

Pozitíva:       Žiadne 

 

 

Celkové hodnotenie: 

Štvrté miesto na turnaji odzrkadľuje kvalitu ročníka 2000. Obrovské vykonostné 

rozdiely medzi prvou a ostatnými formáciami. Brankári potvrdili výkonnosť z 

predchádzajúcich zrazov a potvrdili oprávnenosť nominácie.  boli pozitívum akcie. Hra 

obrancov a celkovo hra v obrannom pásme bola na slabej úrovni. V útočnej fáze sme 

sklamali, nízka početnosť streľby a nízka efektivita. Hráči, ktorí v minulej sezóne 

podávali dobré výkony sa na tejto akcii absolútne nepresadil okrem prvého útoku. 

Tomuto týmu chýba bojovný a kolektívny výkon. Napriek maximálnemu úsiliu vytvoriť 



v mužstve pozitívnu atmosféru pomocou motivačných videí, individuálnych 

a kolektívnych pohovorov hráči nedokázali preniesť túto energiu do zápasu. Hráči 

ročníku 2001 sa výkonmi minimálne vyrovnali hráčom 2000. 

 

Dobrý výkon:   Vojvoda, Bátory, Bučko, Ilenčík, Okuliar, Kováčik, Faško- Rudáš, 

Hvizdoš 

 

Zlý výkon:        Všetci ostatní a velké sklamanie: Čederle, Šálka, Škorec, Habala, 

Muráň, Rudy 

 
P.č. Priezvisko        Meno             Post       Klub             Produktivita                  Hodnotenie 

1. 

 

VOJVODA Michal Br SBA 159 min, 87%, 4g/z Splnil očakavanie, tech-takticky vyspelý 

2. 

 

 

BÁTORY Matej Br LM 141min 88%,  4,66g/Z Splnil očakavanie, tech-tekatický vyspelý 

3. 

 

 

OKULIAR Oliver K TN 5z  2+4 Náš najlepší hráč, silný na puku, skratové spravanie 

4 

 

 

KOVÁČIK Kristián C TN 5z  2+1 Dobre fyz pripravený, zastal si ulohu aj v obr aj v 

útoku 

5. 

 

FAŠKO-RUDÁŠ Martin K TN 5z  2+4 Vytvoril si veľa šancí, nížšia efektivita 

8. 

 

RUDY  Juraj O PDB 5z  0+0 Velké sklamanie oproti min roku. Pomalý 

9. 

 

BUČKO Martin O MT 5z  0+0 Nárast výkonnosti, slabšie zručnosti s pukom, 

bojovnosť a chuť hra 
10

. 

 

PJATAK Simeon U ZA 5z  0+0 Turnaj odbojoval, ale slabšie systémové myslenie 

11

. 

 

ČEDERLE Sebastián C SK 5z  0+1 Najväčšie sklamanie turnaja, nekorčuloval, vyhýbal 

sa súbojom 

12

. 

 

HABALA  Lukáš K SBA 2z  0+1 Okrem posledného zápasu velmi slabý výkon 

 13

. 

ŠALKA Matej O SBA 5z  0+0 Hráč nezvládol po mentálnej stránke, najslabší 

obránca na turnaji, po viacerých chybach sa opustil 

14

. 

SARVAŠ Ján K BB 5z  0+0 Bojovník, dobre blokuje strely v oslabení 

15

. 

HVIZDOŠ Alexander K NR 5z  0+0 Zlepšenie výkonnosti oproti poslednej akcii, zlepšil 

pohyb aj obrannú fazu hry 
16

. 

FERENYI Nicolas C TN 2z  1+0 Center do štvrtej päťky použivaný aj na krídle, 

slabé buly, bojovnosť na dobrej úrovni, hra do tela 

17

. 

 

MURÁŇ Erik O NR 2z  0+0 Herná nedisciplinovasť, zbytočné fauly, snažil sa 

tvoriť ale robil veľa chýb v rozohrávke Velmi zlá 

herná disciplína,  18

. 

 

ILENČÍK Matej O TN 2z  1+1 Slabšie korčul ale velmi dobré herné myslenie, 

využívaný na vrchole v presilovke 

19

. 

 

LIGAS Branislav O MT 2z  0+0 Dravosť bojovnosť, ale velká chybovosť v OP 

20

. 

 

MINKO Oliver C MT 2z  0+1 Brániaci center, minimálne chýb. 

21

. 

 

KUPKA Alex K SBA 2z  1+1 Dobré HČJ, zlý  v systéme, hra na seba 

22

. 

 

MELCHER Peter K MT 2z  2+0 Strieda slabé a dobré výkony, turnaj začal dobre 

potom slabo 

23 ŠKOREC Filip O SBA 2z  0+0 Hral ustráchane celý turnaj 

24 TURAN Oliver O PP 2z  0+0 Slabší začiatok, potom lepšie, platný hrač, dobrá 

hra telom 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SR 18 

 

„ MEMORIÁL IVANA HLINKU „ 

 
Výsledky zápasov + komentár 

(8.8 vs CAN; 9.8 vs SWE; 10.8 vs RUS; 12.8 vs SUI) 

 

Zápas Výsledok 1.tr. 2.tr. 3.tr. OT Strely Vylúčenia PH 5-4 PIM 

8.8 2:3 OT 0:2 0:0 2:0 0:1 23:43 1:3 1:0 2 

9.8 3:6 0:1 1:4 2:1  33:27 4:8 2:1 8 

10.8 2:5 0:0 1:1 1:4  30:34 4:7 0:1 8 

11.8 6:3 1:2 3:1 2:0  35:30 3:4 0:0 6 

Sumár 13:17 1:5 5:6 7:5  121:134 12:22 3:2 24 

 

Pozitíva: hráči ukázali korčuliarsku aktivitu a aj snahu hrať kolektívne, sebavedomý 

prejav, aj za nepriaznivého stavu bolo minimum prejavov negativizmu na striedačke, 

snaha vyrovnať sa nasadením súperom, hra v OH, vyrovnanie zo stavu 0:2 na 2:2 v 

zápase s CAN, hra v 1. tretine proti SWE (aj ofenzívne sme sa súperovi vyrovnali), 

otočenie zápasu so SUI 

Negatíva: nevyrovnanosť brankárov, intenzitu hry a herný systém sme nedokázali 

udržať celý zápas, úroveň zručností v porovnaní so súperom (rozdiely hlavne pri 

vysokej intenzite hry - spracovanie puku, vedenie puku, zakončenie), pohyb hráčov bez 

puku v útočnej fáze 

 
Vyhodnotenie hráčov družstva SR 18 

 
P.č. Priezvisko     Meno           Post     Zn.              Produktivita                           Zhodnotenie ýkonnosti   

                                                                                                                                                   hráča na VT návrh opatrení                                             

1. 

 

Ovečka Juraj B 3 ZZ-1; 

71 %   

Tréningová morálka na priemernej úrovni; málo 

sebavedomý, chytá na bránkovej čiare, v bráne pôsobí 

malý!!!, podpriemerný výkon proti SWE (bol 

striedaný) 
2. 

 

Sklenár Juraj B 1-2 ZZ-4;  

90 %  

Tréningová morálka na vysokej úrovni; dokáže sa 

dostať na správne emočné nastavenie, technický 

problém na vyrážačkovej strane, výborný výkon proti 

CAN, inak priemerné výkony 

3. Žiak Adam O 2 ZZ-4;  

GG-0; PP-2; 

+5/-4; 

 t-2 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

výborný (korčuľovanie); snaha o kreatívne riešenia 

avšak realizoval ich neskoro, slabšie riešenie 1-1 pri 

mantineli 

4. Köver Jakub Ú 1-2 ZZ-4;  

GG-2; PP-1; 

-+3/-4; 

 t-0 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

výborný,  agilný hráč, veľmi aktívny (snaha o 

zakončenie), prepadával počas napádania, predlžoval 

si striedania 

5. Havrila Matúš Ú 2-3 ZZ-4;  

GG-1; PP-0; 

+1/-4; 

 t-4 

Tréningová morálka na priemernej  úrovni; technicky 

dobrý,  očakávame ešte výraznejší prejav v oboch 

fázach hry (nepresadzuje sa najmä v UF) obetavý, 

schopný fyzickej hry, dobrá hra v OH 

6. Kelemen Miloš Ú 2-3 ZZ-4;  

GG-0; PP-0; 

+1/-6; 

 t-0 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

priemerný,  odolný v súbojoch, ochotný pracovať pre 

tím (blokovanie, forčeking, bekčeking, tlak do brány), 

horšie znášal opakovanú záťaž (pokles výkonnosti) 

7. Fafrák Miloš Ú 3 ZZ-4;  

GG-0; PP-0; 

+2/-3; 

 t-0 

Tréningová morálka na priemernej  úrovni; technicky 

dobrý, veľa strát puku, očakávame ešte výraznejší 

prejav v útočnej fáze hry, mal by byť lídrom, zatiaľ 

ním nie je 



8. Demo Daniel O 2-3 ZZ-4;  

GG-0; PP-0; 

-2; 

 t-0 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

slabšie vybavený,  využívaný hlavne v OF, musí 

zlepšiť korčuliarsku obratnosť a zručnosti pri ZU, 

obetavý 

9. Korenčík Marek O 2 ZZ-4;  

GG-0; PP-0; 

+3/-4; 

 t-2 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

priemerne vybavený, konzistentný výkon v oboch 

fázach hry, snaha o fyzický hokej, nutnosť zlepšiť 

korčuliarsku obratnosť 

10. Stacho Adam Ú 3 ZZ-4;  

GG-0; PP-0; 

-3; 

 t-2 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

dobre vybavený, musí zvýšiť aktivitu, bol málo 

viditeľný, problémy presadiť sa v HSi 1-1, ochotný 

obetovať sa pre tím, dobrá hra v OH 

11. Boldižár Dávid O 3 ZZ-4;  

GG-0; PP-0; 

+1/-6; 

 t-2 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

priemerený, zlepšiť korčuliarsky sklz, nevyrovnané 

striedania, problém s dodržiavaním HS pri zvyšujúcej 

sa intenzite 

12. Kukľa Tomáš Ú 3 ZZ-4;  

GG-0; PP-0; 

-3; 

 t-0 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technicky 

priemerný,  ťažko sa presadzoval v HSi 1-1, obetavý, 

zlepšiť hlavne agility 

13. Ivan Michal O 1 ZZ-4;  

GG-1; PP-2; 

+4/-7; 

 t-0 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

výborný (korčuľovanie); snaha o konštruktívne 

riešenia aj ťažkých HSi, mentálne odolný, 

konzistentný herný výkon 

14. Kupec Maritn O 2 ZZ-4;  

GG-0; PP-0; 

+6/-2; 

 t-0 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

priemerný; snaha o silový hokej v OF, UF sa snaží 

riešiť konštruktívne (technická úroveň bráni 

efektívnejšiemu riešeniu), líder tímu, mentálne 

odolný 
15. Marguš Timotej O 3 ZZ-3;  

GG-0; PP-0; 

+1/-4; 

 t-2 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technicky 

priemerný,  chýbala mu lepšia pohyblivosť a 

vyrovnanosť výkonov v jednotlivých striedaniach, 

zvyšujúca sa intenzita poznačila negatívne jeho výkon 

16. Krivošík Filip U 1 ZZ-4;  

GG-4; PP-1; 

+4/-3; 

 t-2 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technicky 

dobrý (streľba),  chýbala mu lepšia pohyblivosť 

(dynamika korčuľovania), v porovnaní s minulosťou 

menej priamočiary, líder, sebavedomý v zakončení, 

schopný hrať fyzický hokej 

17. Roman Miloš U 2 ZZ-4;  

GG-0; PP-5; 

+4/-4; 

 t-0 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

dobrý (vedenie puku); menej dynamický typ, snaha o 

kreatívne riešenia, pripravuje strelecké príležitosti, 

slabšia finalizácia (zakončenie), líder, mentálne 

odolný 

18. Rúžička Adam U 2-3 ZZ-4;  

GG-2; PP-2; 

+5/-3; 

 t-2 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technicky 

výborný (streľba, vedenie puku),  chýbala mu lepšia 

pohyblivosť (dynamika korčuľovania), nedodržiaval 

základné princípy hry (bekčeking - zápas so SWE), 

neoddal sa pre tím, vlastný prospech bol u neho na 1. 

mieste, bol nesústredený na hru, mal by byť líder 

tímu 

19. Liška Adam U 1-2 ZZ-4;  

GG-1; PP-3; 

+7/-2; 

 t-0 

Tréningová a zápasová morálka na vysokej  úrovni; 

technicky dobrý (korčuľovanie); dynamický a silovo 

dobre pripravený hráč; tímový a obetavý hráč, líder, 

obetavosťou dokáže strhnúť spoluhráčov 

20. Hrehorčák Patrik U 2-3 ZZ-4;  

GG-2; PP-0; 

+2/-3; 

 t-4 

Dynamický hráč, technicky a dynamicky dobre 

vybavený, potencionálny strelec, v zápasoch bol v 

určitých fázach málo aktívny, nevýrazná hra bez 

puku, zbytočné fauly 

21. Eliáš Peter U 3 ZZ-4;  

GG-0; PP-0; 

-3; 

 t-0 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technické 

nedostatky v korčuľovaní, silovo dynamicky dobre 

disponovaný hráč, priamočiary spôsob hry, nedokázal 

sa vyrovnať s vyšším tempom hry 

22. Verbický Dominik U Nehodnote

ný (hral 

málo) 

ZZ-1;  

GG-0; PP-0; 

-1; 

 t-0 

Tréningová morálka na slabšej  úrovni; silovo 

dynamicky dobre disponovaný hráč, nedokáže 

trénovať a hrať konzistentne na vysokej úrovni 



 

 

TURNAJ „4“ BUDAPEŠŤ 

 

Výsledky zápasov + komentár 

(25.8 vs BLR; 26.8 vs POL; 27.8 vs HUN) 

 

Zápas Výsledok 1.tr. 2.tr. 3.tr. sn Strely Vylúčenia PH 5-4 PIM 

25.8 7:0 2:0 3:0 2:0  30/21 2 7:2 4 

26.8 9:1 2:1 3:0 4:0  50/12 11 8:9 22 

27.8 4:1 1:0 0:1 3:0  66/12 6 5:6 35 

Sumár 20:2 5:1 6:1 9:0  146/45 19 20/17 61 

 

Pozitíva: hráči ukázali korčuliarsku aktivitu a aj snahu hrať kolektívne a tvorivo, 

sebavedomý prejav, herná prevaha v každom stretnutí, intenzita v útočnej fáze 

(nakorčuľovanie bez puku), dobrá medzihra 

 

Negatíva: finálna časť útočnej fázy - zakončenie a prihrávka boli málo efektívne, 

predlžovanie striedaní, málo agresívny prejav v UF, veľa vylúčení 

 

Vyhodnotenie hráčov družstva SR 18 

 
P.č. Priezvisko     Meno           Post     Zn.              Produktivita                           Zhodnotenie výkonnosti   

                                                                                                                                                   hráča na VT návrh opatrení                                             

1. 

 
Ovečka Juraj B 2 ZZ-1; % 

80,77  

Tréningová morálka na priemernej úrovni; málo 

sebavedomý, chytá na bránkovej čiare, v bráne pôsobí 

malý!!!, priemerný výkon proti POL (opakovane gól 

od modrej čiary) 

2. 

 
Sklenár Juraj B 1 ZZ-2; % 

92,61  

Tréningová morálka na vysokej úrovni; dokáže sa 

dostať na správne emočné nastavenie, technický 

problém na vyrážačkovej strane, spoľahlivé výkony 

3. Žiak Adam O 1 ZZ-3;  

GG-1; PP-2; 

+2; 

 t-4 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

výborný (korčuľovanie); efektívna snaha o kreatívne 

riešenia; výrazná podpora útoku 

4. Nahálka Ján O 2-3 ZZ-3;  

GG-0; PP-1; 

+2/-1; 

 t-4 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

priemerrný,  v OF spoľahlivý (dostatočne agresívny); 

zbrklé riešenia v UF; slabé zakončenie od miodrej 

čiary 

5. Havrila Matúš Ú 2 ZZ-3;  

GG-1; PP-1; 

+3/-1; 

 t-0 

Tréningová morálka na priemernej  úrovni; technicky 

dobrý,  očakávame ešte výraznejší prejav v UF (lepší 

prehľad v hre) obetavý, schopný fyzickej hry, dobrá 

hra v OH 

6. Dúžek Adam O 2 ZZ-3;  

GG-0; PP-0; 

+2; 

 t-2 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

priemerný,  ochotný pracovať pre tím (blokovanie), 

očakávame vyššiu podporu UF (nebol dosť aktívny 

pri uv. bez puku) 

7. Fafrák Miloš Ú 1-2 ZZ-3;  

GG-4; PP-1; 

+2; 

 t-4 

Tréningová morálka na priemernej  úrovni; technicky 

dobrý, výrazný prejav v útočnej fáze hry (presadzoval 

sa 1-1), líder počas zápasu, tvorca hry v UF (5-5 aj 

PH) 

8. Demo Daniel O 2 ZZ-3;  

GG-0; PP-0; 

-+2 

 t-25 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

slabšie vybavený,  využívaný hlavne v OF - dobre 

zvládnutá, musí zlepšiť korčuliarsku obratnosť a 

zručnosti pri ZU, obetavý, dobrá hra v OH 



9. Brincko Boris O 2 ZZ-3;  

GG-1; PP-0; 

+7/-1; 

 t-0 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

priemerne vybavený, efektívnejšie riešiť UF (často 

hrá zložito), veľká snaha o podporu UF, málo 

agresivity v OF 

10. Stacho Adam Ú 2 ZZ-3;  

GG-0; PP-2; 

+3; 

 t-0 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

dobre vybavený, ochotný obetovať sa pre tím, dobrý 

forčeking a bekčeking, disciplinovaný, dobrá hra v 

OH 

11. Boldižár Dávid O 2 ZZ-3;  

GG-1; PP-4; 

+1/-1; 

 t-0 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

priemerený, zlepšiť korčuliarsky sklz, dobrá streľba 

bez prípravy a rozohrávka, OF riešil spoľahlivo 

(silovo dobre pripravený) 

12. Kukľa Tomáš Ú 3 ZZ-3;  

GG-0; PP-0; 

+2; 

 t-0 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technicky 

priemerný,  ťažko sa presadzoval v HSi 1-1, 

nedostatočná aktivita a agresivita v os.súbojoch, 

turnaj odohral so zranením 

13. Turian Martin O 2 ZZ-3;  

GG-1; PP-0; 

+7/-1; 

 t-0 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

priemerný; zodpovedný v OF, jednoduché ale 

efektívne riešenia v UF 

14. Kupec Maritn O 1-2 ZZ-3;  

GG-2; PP-2; 

+2/0; 

 t-4 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

priemerný;  silový prejav v OF (OP), UF sa snaží 

riešiť konštruktívne (technická úroveň bráni 

efektívnejšiemu riešeniu), častá streľba, líder tímu 

15. Regenda Pavol U 2 ZZ-3;  

GG-2; PP-3; 

0/0; 

 t-2 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technicky 

priemerný,  pohyblivý, snaha o fyzický hokej v OF-

dobrý bekčeking, veľa strát pukov na modrej čiare pri 

1-1, snaha o priamočiarosť, dobrá hra v OH 

16. Tóth Matej U 2 ZZ-3;  

GG-1; PP-1; 

+3; 

 t-0 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technicky 

dobrý,  schopný kreatívnych riešení, chýba mu viac 

agresivity v UF (zakončenie, tlak do brány) 

17. Miškovec Adrián Ú 2 ZZ-3;  

GG-2; PP-1; 

+3; 

 t-4 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technicky 

dobrý (streľba, vedenie puku),  straty pukov na 

modrej čiare, schopný presadiť sa 1-1, očakávame 

lepšie využívanie jeho rýchlosti a techniky 

18. Okuliar Oliver U 1-2 ZZ-3;  

GG-2; PP-3; 

+1/0; 

 t-2 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technicky 

dobrý (vedenie puku); snaha o kreatívne riešenia, 

pripravuje strelecké príležitosti, víťazný typ, fyzicky 

slabší 

19. Faško Rudáš Martin Ú 1-2 ZZ-3;  

GG-2; PP-1; 

+3; 

 t-0 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technicky 

dobrý (vedenie puku); snaha o kreatívne riešenia, 

dobrý výber miesta pri zakončení, korčuliar, fyzicky 

slabší 

20. Verbický Dominik U 3 ZZ-3;  

GG-0; PP-0; 

+3/-1; 

 t-4 

Tréningová a zápasová morálka na priemernej  

úrovni; technicky dobrý (korčuľovanie); silovo dobre 

pripravený hráč; musí sa viac obetovať pre tím a 

využívať svoje fyzické predpoklady, málo sa 

presadzoval 1-1 

21. Halama Patrik U 1-2 ZZ-3;  

GG-; PP-1; 

+2/-1; 

 t-0 

Tréningová morálka na vysokej  úrovni; technicky 

priemerne vybavený, ochotný obetovať sa pre tím, 

dobrý forčeking a bekčeking, disciplinovaný, pozične 

dobrý, dobrá hra v OH 

22. Urbánek Jakub U 1-2 ZZ-3;  

GG-; PP-4; 

+2/0; 

 t-6 

Tréningová morálka na dobrej  úrovni; technicky 

dobrý, výrazný prejav v útočnej fáze hry, líder počas 

zápasu, tvorca hry v UF, viac priamočiarosti 

 

 

 

 

 

 



SR 20 
 

TURNAJ“4“ DRAŽĎANY 

 

Výsledky zápasov + komentár 

 

SVK - super výsledok I.tr II.tr. III.tr. Pred./ts Strely 
% 

strel. 
Buly +/- 

% 

buly 
presil. oslab. 

tr. 

min 

CZE 1 : 3 0:1 1:2 0:0  16 / 39 6,25 25 / 26 49,01 0:0 0:1 6 

GER 3 : 1 1:0 1:0 1:1  24 / 32 12,5 12 / 32 27,27 0:1 0:0 20 

SUI 0 : 3 0:1 0:1 0:1  23 / 38 0 14 / 40 25,92 0:0 0:0 24 

3.miesto 4 : 7 1:2 2:3 1:2  63 / 109 6,34 51 / 98 34,22 0:1 0:1 50 

 

SVK – CZE  1 : 3 / Hatala 

Pomer striel: 16 / 39 

Vylúčenia:   3 / 5 

Presilovky: 0 : 0 

Oslabenia:  0 : 1 

Buly: 25 / 26 

 

       Otvárací zápas turnaja sme si prehrali slabším pohybom, individuálnymi chybami, slabou 

početnosťou streľby a neschopnosťou využiť ponúknuté PH 5-4.  

       

Pozitíva: výkon brankára, hra v oslabení 

Negatíva: korčuľovanie, streľba, kontrola puku pod tlakom 

SVK – GER  3 : 1 / Pätoprstý, Bondra, Hatala 

Pomer striel: 24 / 32 

Vylúčenia:  10 / 5 

Presilovky:  0 : 0 

Oslabenia:  0 : 1 

Buly:  12 : 32 

           Druhý zápas vyznel z našej strany výrazne lepšie po všetkých stránkach s chybami, ale 

lepšie ako s CZE. Mali sme príliš veľa vylúčení no OS sme odohrali dobre. Nepremenili sme 

TS v 3.tr. a inkasovali sme 18s. pred koncom v oslabení v hre 4/6. Výborný výkon podal 

brankár. 

Pozitíva: brankár, korčuľovanie, hra 1-1, efektivita zakončenia, hra v oslabení 

Negatíva: buly, početnosť streľby, tlak do brány 

SVK – SUI  0 : 3 

Pomer striel: 23 / 38 

Vylúčenia:    7 / 3 

Presilovky:  0 : 0 

Oslabenia:  0 : 0 



Buly: 14 / 40 

 

   Posledný zápas sme zaslúžene prehrali. Súper nás prevýšil vo všetkých činnostiach no 

najmä v korčuľovaní a v hre 1 – 1. Vydvihnúť môžeme brankára.   

   

Pozitíva: Brankár, hra v oslabení 

Negatíva: Hra 1 – 1, korčuľovanie, buly, zakončenie 

       Priezvisko             Meno      Post         Klub              Produktivita           Charakteristika hráča a úlohy v HS                                                                                                                                                      

1. 

 

Durný Roman B LM 60´, 96,88% 

1g/z, mz – 3:1 

Spoľahlivý výkon, dobre sa adaptoval v SR20. 

Napriek tomu nebol dostatočne preverený – 

málo striel 

 2. 

 

Tomek Matej B USA 120´, 92,5% 

3g/z, mz – 1:6  

Po ročnom zdravotnom výpadku, ukázal že 

výkonnosť môže mať stúpajúcu tendenciu. 

Odchytal dobre 2z spoľahlivo s miernymi tech. 

problémami. 3. Burzík Jakub O MT 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 1:1 

Svojim pohybom sa adaptoval na medzinárodný 

ľad, ale fyzický fond ho limituje v os. súbojoch 

hlavne pri mantinely. 

4. Bdžoch Martin O SNV 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 1:5 

Množstvo ind.chýb a zlý výber riešenia HS pod 

tlakom spôsobilo že jeho herný prejav nebol 

ideálny trápil sa celý turnaj – nevyšiel mu. 

Poznáme ho inak 5. 

 

Jendroľ Martin O BB 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 1:1  

Na kvalitu súperov nestačil rýchlosťou riešenia 

HS, najmä pod tlak. Zlepšiť tvrdosť a presnosť 

prihrávky a tvrdosť strely. 

6. 

 

Hatala Andrej O TN 3z, 2+0=2 kb 

Mz – 2:1 

 

Prejavil sa ako hráč so skúsenosťou s mužským 

hokejom, líderskými schopnosťami a 

 prístupom. Splnil očakávania  

7. 

 

Košecký  Oliver O BB 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:4 

Turnaj mu vôbec nevyšiel a ani jeho herný 

prejav nebol taký ako očakávame. Skôr to 

považujeme za skrat ako za trvalý stav podľa 

toho ako ho poznáme. 8. 

 

Hain Samuel O TOP 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 1:2 

 

Svojim silovým prejavom najmä pred bránou 

a v rohoch sa dokázal presadiť. Potrebuje sa 

zlepšiť v hre pod tlakom. 

9. 

 

Roman Michal O CZE 3z, 0+1=1 kb 

Mz – 2:0 

 

Potvrdil svoje kvality. Podpora útoku je mu 

vlastná, hra pod tlakom mu nerobí žiadne 

problémy aj napriek subtílnej a fyzicky slabšej 

postave ustojí os. súboje. 10. 

 

Grman  Mário O TOP 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1 

Jeden z hráčov kostry týmu. Presadzoval sa 

korčuliarsky, fyzicky, technicky. Vníma hru 

komplexne. Tvrdý na seba, aj na spoluhráčov – 

líder 11. 

 

Koziot Samuel K BB 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1 

 

Trápil sa v koncovke no v nasadení, bojovnosti 

a korčuľovaní pracoval na doraz. Zlepšiť 

orientáciu v priestore a timingu – obrana+útok 

12. 

 

Bondra Radovan K CAN 3z, 1+1=2 kb 

Mz – 2:2 

 

Hráč ktorý potvrdil svoje kvality, ale 

nepristupuje k tímovému prejavu skôr sa pozerá 

len na seba. Určite má na viac ale nedáva to do 

týmu. 13. Andrisík Martin K BB 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1 

 

Nepresadzoval sa korčuliarsky, veľa os.súbojov 

prehral 1-1. Napriek tomu technicky zdatný 

s dobrou strelou, čítal hru. Má určite na viac. 

14. Hecl Marek K SWE 3z, 0+2=2 kb 

Mz – 2:1 

 

Napriek nižšej postave, fyzicky pripravený. 

Slušne  1-1, s výborným pohybom a  

predvídaním. Nepresadzoval sa ako strelec, čo 

nám u neho chýbalo. 15. Murín Matej SU CZE 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 2:1 

 

Konštruktívne riešil situácie, slabšie korčuľoval, 

ale jeden z mála hráčov ktorý sa presadil 1-1. 

Má  rezervy a je na čom stavať. 

16. Oško Patrik SU LM 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 1:2 

Slušný somatotyp, podporené dobrým 

korčuľovaním, nie je priebojný v samotnej hre. 

Hru číta a rieši herné situácie dobre. 



17. 

 

Koyš Július SU BB 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1 

 

Veľký bojovník, limituje ho korčuľovanie, 

technická zručnosť, ale má potenciál zvyšovať 

svoju hernú výkonnosť. 

18. 

 

Lindeman Marek SU PP 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1 

Poctivý hráč, ale limitujúci v korčuľovaní 

s veľkým rešpektom os. súbojoch a fyzickou 

nepripravenosťou do sezóny. 

19. 

 

Pätoprstý Denis K SBA 3z, 1+1=2 kb 

Mz – 2:3 

Technicky a korčuliarsky vyspelý hráč, ma 

tendenciu k individualizmu, ale základné 

parametre splnil a môže napredovať. 

20. 

 

Sloboda Marek K CZE 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1 

 

Hráč dávajúci všetko do každého striedania 

a pre tým. Dobrý korčuliar a slušne technicky 

zdatný. Je na čom stavať. Turnaj zvládol dobre. 

21. 

 

Struška Miroslav K LM 3z, 0+1=1 kb 

Mz – 2:2 

K bojovnosti a obetavosti musí pridať väčšiu 

agresivitu a môže stavať na korčuľovaní 

a technickej zdatnosti. Chýba kondícia. 

Očakávali sme viac. 22. 

 

Prášil Ondrej K ZA 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1 

Dobrý korčuliar, hráč bez emócií, napriek 

technickej zručnosti, nepotvrdil nomináciu 

z predchádzajúceho turnaja. 

 

Celkové negatíva a pozitíva: 

 
Negatíva: 

 Hra 1 – 1 v útočnej aj obrannej fáze hry 

 Korčuľovanie 

 Fyzická pripravenosť jednotlivcov 

 Zakončenie  

 Vhadzovania 

 Presilová hra 

 Hra telom 

 

Pozitíva: 

 Výkony brankárov 

 Hra v oslabení 

 Tímový prejav 

 Nasadenie – nestačilo 

 Výkony niektorých jednotlivcov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURNAJ „4“ OSTRAVA 

 

Výsledky zápasov + komentár 

SVK –VIT 23         3:5 / Hain, Žiak, Bečka 

Pomer striel: 31 / 34 

Vylúčenia: 6 / 6 

Presilovky: 0:2 

Oslabenia: 1:0 

Buly: 28 / 22 

            Zápas sme začali zbytočnými vylúčeniami, kde súper hneď prvé dva fauly potrestal 

a išiel do vedenia, ale dobrým pohybom sme sa vrátili do zápasu 2gólmi. Zápas bol dlho 

vyrovnaný a hral sa dobrý juniorský hokej. V závere sa prejavili zlé návyky hráčov a po 

ind.chybách nás súper trestal ďalšími dvomi gólmi, načo sme už nedokázali odpovedať. Aj 

napriek veľkej snahe a početnosti streľby sme nedokázali súpera už ničím prekvapiť.            

 

Pozitíva: vhadzovania, dobrá 3.tr. bez efektu,  

Negatíva: PH, OS, efektivita streľby a realizácia vyložených šancí, hra pod tlakom – držanie 

puku 

SVK – JSB / POL    3:2sn / Oško, Koziot, Váňa - sn 

Pomer striel:  44 / 28 

Vylúčenia: 5 / 7 

Presilovky: 0:1 

Oslabenia: 0:0 

Buly:  28 / 21 

           Tento zápas  ukázal, že hráči úplne inak reagovali na seniorský hokej, bolo vidieť 

snahu o ešte väčšie nasadenie a súper so staršími hráčmi bol motivujúci faktor na zlepšenú 

hru. Bola vysoká koncentrácia na hru, mala rýchly spád, veľa os.súbojov a hráči museli 

rýchlejšie reagovať na dané situácie. Stretnutie bolo vyrovnané ale boli sme úspešnejší v 

samostatných nájazdoch.     

Pozitíva: početnosť streľby, nasadenie v striedaniach, vhadzovania 

Negatíva: PH, ind.chyby, hra pod tlakom, držanie puku, časté straty pukov, efektivita streľby 

SVK – POL 20 / o 5.miesto   3:2pp / Koyš, Horváth, Grman 

Pomer striel: 40 / 16 

Vylúčenia: 2 / 3 

Presilovky: 1:0 

Oslabenia: 0:0 

Buly: 21 / 17 

              V tomto stretnutí bol súper extrémne motivovaný a po vysokej prehre základnej 

skupine kde po 16 inkasovaných góloch sa chcel súper rehabilitovať zlepšeným výkonom, čo 

sa im aj podarilo. Napriek streleckej aj hernej prevahe sme nedokázali súpera ničím prekvapiť 

a dlho sme  sa naťahovali o výsledok. Ani v tomto stretnutí sme sa nedokázali zbaviť zlých 

návykov, a v našej organizácii hry sú veľké nedostatky. 

 



Pozitíva: početnosť streľby, osobná disciplína, vhadzovania 

Negatíva: slabá efektivita, intenzita streľby, ind. chyby, straty pukov, držanie pukov 

 Priezvisko      Meno             Post          Klub               Produktivita                     Charakteristika hráča úlohy v HS 

1. 

 
Bábik Boris B ZV 65´, 92,86%,  

1,8 g/z, mz – 3:2 

Odchytal 1z v ktorom spoľahlivo riešil situácie 

a nakoniec nepustil ani jednu strelu z TS. 

2. 

 
Durný Roman B LM 121´, 86% 

3,47 g/z, mz – 6:7 

Odchytal  2z a hlavne  s VIT23 sa trápil keďže ho 

prestrelili z väčšej vzdialenosti. Nechytil nič naviac. 

V 2z už bol spoľahlivý a koncentrovaný. 

3. Burzík Jakub O MT 2z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1 

V turnaji sa nevyhol zbytočným chybám a chcel 

tvoriť viac ako bolo potrebné. Prehrával súboje        

1-1. Nehral jednoducho a tak odohral len 2z. 

4. Bdžoch Martin O SNV 2z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1 

Držanie puku, či odskakovanie puku pri spracovaní 

mu vytváralo problémy, čím komplikoval situáciu 

sebe aj spoluhráčom. Vidí, číta hru aj keď s chybami 

5. 

 
Jendroľ Martin O BB 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 2:2 

Korčuliarsky nezvládal herné situácie, problém 

s rozohrávkou pri čistom puku a zlé riešené situácie  

1 – 1. Zlepšiť fyzický fond. 

6. 

 
Pokorný Matej O SBA 3z, 0+1=1 kb 

Mz – 2:5 

Ind.chyby, zlá rozohrávka a straty puku pod tlakom 

bol jeho najväčší problém. Naopak hra telom pred 

bránou a pri mantineloch bola jeho doménou. 

7. 

 
Košecký  Oliver O BB 3z, 0+1=1 kb 

Mz – 1:1 

Hral s prehľadom, snažil sa byť konštruktívny, 

neodhadzovať puky ani pod tlakom. Odohral turnaj 

so zranením – koňar.  Morálno – vôlové vlast / kladne 

8. 

 
Hain Samuel O TOP 3z, 1+0=1 kb 

Mz – 4:2 

Prezentoval sa svojou typickou fyzickou hrou 

s dobrým pohybom, nerobil veľa chýb hral 

spoľahlivo a výrazne podporoval útočnú fázu. 

9. 

 
Trška Dominik O TN 3z, 0+0=0 kb 

Mz - 1:3 

Po fatálnych chybách a zlom hernom prejave v 1.z, si 

dal povedať a napriek neg. MZ hral dobre a 

spoľahlivo. 

10. 

 
Grman  Mário O TOP 3z, 1+0=1kb 

Mz – 1:1 

Istota v obrane a obrovská podpora útoku. Hral 

jednoducho, priamočiaro, tvrdo, presne, s nasadením, 

líder týmu a nevypustil ani jedno striedanie 

11. 

 
Danko Július O TN 3z, 0+1= 1kb 

Mz – 3:3 

 

Veľa nepresností v hre najmä v OP, riešenie hry na 

malom priestore boli problém. Snažil sa podporiť 

útok no zabúdal na defenzívu a svoje úlohy. 

12. 

 
Mišuta Adam SU TOP 3z, 0+1=1 kb 

Mz – 1:2 

Technicky zručný, limitovaný pohybom, kombinačne 

ladený, trápil sa fyzicky, z čoho vyplývali ind.chyby 

a chyby v hernom postavení. Zlepšiť korčuľovanie. 

13. Žiak Lukáš K LM 3z, 1+0=1 kb 

Mz – 3:3 

Svojim pohybom robil obranám súpera obrovské 

problémy no bez efektu. Vnímať u neho prvky 

juniorského hokeja, dlho držal puk. Defenzíva - 

14. Horváth Peter K PO 3z, 1+0=1 kb 

Mz – 2:1 

Výborný korčuliar zvládal herné situácie v obrane aj 

útoku, aj kombinačne, no jeho utiahnutý prejav 

“povaha“ ho zatiaľ limitujú k lepším výkonom. 

15. Koyš Július SU BB 3z, 1+1=2 kb 

Mz – 3:2 

Svojou dravosťou a schopnosťou individuálne sa 

presadiť, hoci na úkor kombinácie, vytváral šance. 

Mierne dezorientovaný v obrane. 

16. Lindeman Marek SU PP 2z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1 

Fyzická nepripravenosť a pohyb - korčuľovanie, 

napriek  prehľadu v hre a čítaniu herných situácií boli 

limitujúcim faktorom, aby zvýšil svoju výkonnosť. 

17. 

 
Oško Patrik SU LM 3z, 1+0=1 kb 

Mz – 1:1 

V útočnej fáze hry sa prejavil konštruktívne s dobrým 

pohybom a prehľadom v hre. Musí zlepšiť vnímanie 

v obrannej fáze.  

18. 

 
Murín Matej SU CZE 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 3:3 

Očakávanú  produktivitu a prehľad v hre jemu 

typickej, kde sa trápil nahradil bojovnosťou, 

tvrdosťou a snahou pracovať. Ind.chyby v OP  



 

Celkové negatíva a pozitíva: 
 

Negatíva: 

 PH 

 efektivita a intenzita streľby 

 straty a držanie pukov  

 ind.chyby / zlé návyky 

 hra pod tlakom  

 

Pozitíva: 

 početnosť streľby 

 vhadzovania 

 nasadenie v striedaniach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 
Koziot Samuel K BB 3z, 1+0=1 kb 

Mz – 1:3 

V útočnej fáze jeho pohyb a aktivita bolo presne to čo 

sme vyžadovali, no obranná fáza a čítanie hry 

v defenzíve malo nedostatky. Srdciar a bojovník 

20. 

 
Sloboda Marek K CZE 3z, 1+0=1 kb 

Mz – 2:1 

Udržal si svoj vysoký štandard. Korčuliarsky 

technický aj nasadenie. Problém je kombinácia, ktorú 

treba zlepšiť.  

21. 

 
Struška Miroslav K LM 3z, 0+1=1 kb 

Mz – 1:1 

Priemerný výkon, napriek nasadeniu a bojovnosti, 

nepresadil sa v útočnej fáze. V defenzíve odviedol 

zodpovedný výkon. Dominuje v blokovaní striel  

22. 

 
Trnka Tomáš K ZV 2z, 0+0=0 kb 

Mz – 1:2 

Technicky zručný, ale limitujúci faktor je 

korčuľovanie a psychika. Nechýba nasadenie no to 

nestačilo. 

23 

 
Váňa Marián K ZA 3z, 1+1=2 kb 

Mz – 3:1 

Svojou fyzickou hrou a korčuľovaním sa dokázal 

presadzovať a jeho TS rozhodlo o víťazstve s JSB. 

Zlepšiť agresivitu korčuľovania. 

 24 

 
Bečka Patrik SU TOP 2z, 1+1=2 kb 

Mz – 2:0 

Napriek produktivite, nenaplnil naše očakávania. 

Slabší pohyb aj herné vnímanie situácií v útočnej aj 

obrannej fáze hry.  



TURNAJ „4“ SALZBURG 

 

Výsledky zápasov + komentár 

SVK - super výsledok I.tr II.tr. III.tr. Pred./ts Strely 
% 

strel. 
Buly +/- 

% 

buly 
presil. oslab. 

tr. 

min 

RBS 3:4 0:3 2:0 1:1  25 / 28 12 28 / 24 53,84 1:1 0:1 20 

Lions ZU 20 2:3pp 1:1 0:1 1:0 0:1 /  39 / 18 5,12 27 / 14 65,85 0:1 0:0 24 

K.Vary 20 2:3sn 0:0 1:0 1:2 / 0:1 35 / 27 5,71 27 / 24 52,94 1:0 0:0 20 

4.miesto 7:10 1:4 3:1 3:3 0:1 / 0:1 99 / 73 7,07 82 / 62 56,94 2:2 0:1 64 

             

 

SVK – RBS          3:4 / Pataky, Pokorný, Sloboda 

Pomer striel: 25 / 28 

Vylúčenia:   10 / 11 

Presilovky: 1:1 

Oslabenia:  0:1 

Buly: 28 / 24 

        V prvom zápase turnaja sme absolútne nezvládli 1.tr./ 0:3,  po hrubých ind. chybách 

obrany a brankára. Napriek nepriaznivému stavu sme hrali aktívne, napádali súpera, čo sa 

nám oplatilo a 2gólmi sme sa vrátili do zápasu. Záverečná tretina bola z našej strany opäť 

aktívna korčuliarsky no technickými nedostatkami aj  napriek snahe sme už len upravili 

výsledok. Nebyť pokazenej 1.tr. tak sme odohrali dobrý zápas. 

 

Pozitíva: nasadenie, snaha otočiť zápas, OS  

Negatíva: osobná disciplína / vylúčenia, brankár – striedanie, tlak do brány, 1-1, PH 

 

SVK – Lions Zurich20  2:3pp / Murín, Sloboda 

 

Pomer striel: 39 / 18 

Vylúčenia:  12 / 8 

Presilovky:  0:1 

Oslabenia:  0:0 

Buly:  27 / 14 

       V druhom zápas sme sa stretli s dobre korčuľujúcim týmom, technicky zdatným, čo nám 

robilo veľké problémy, lebo sa dokázali technickou hrou a pohybom presadzovať. Nedokázali 

sme premieňať ani vyložené šance napriek častej streľbe. Snažili sme o kontaktný hokej, kde 

sme prevyšovali súpera fyzickou hrou, ktorá nám dopomohla k dvom vyrovnávajúcim gólom. 

Žiaľ v predlžení po ind.chyba na útočnej modrej čiare 10´´ pred koncom sme prišli o nájazdy. 

            

Pozitíva: hra telom, OS, početnosť streľby 

Negatíva: efektivita streľby, ind.technické chyby, PH, osobná disciplína / vylúčenia, 2 TS, 

 



SVK – K.Vary20     2:3sn / Murín, Sloboda 

Pomer striel: 35 / 27 

Vylúčenia:    10 / 8 

Presilovky:   1:0 

Oslabenia:    0:0 

Buly: 27 / 24 

      Tretí zápas malo podobný charakter ako predchádzajúce stretnutie. Opäť sme súpera 

prestrielali, ale chýbal dôraz a moment prekvapenia. Pokračovali sme v os. 

nedisciplinovanosti, ktorú aj napriek upozorneniam, hráči neboli schopný pre zlé návyky tieto 

zbytočné fauly neopakovať. Napriek hernej prevahe sa nám ani v tomto zápase nepodarilo 

vyhrať, nakoľko sme prehrali na samostatné nájazdy. 

   

Pozitíva: početnosť streľby, OS,  

Negatíva: opakujúca osobná disciplína / vylúčenia, dôraz v zakončení, PH, ind.chyby, 

prejavujúca sa únava u jednotlivcov / 3 zápasy – 3dni   

 
      Priezvisko             Men                 Post           Klub              Produktivita         Charakteristika hráča a úlohy v HS 

1. 

 
Bábik Boris B ZV 105´, 89,47% 

2,3g/z, mz – 5:4 

Zastal si svoju úlohu, psychicky zvládol striedanie 

v 1.z za stavu 0:3 po 1tr. Tým podržal aj v ďalšom 

zápase. 

2. 

 
Durný Roman B LM 85´, 82,86% 

4,24g/z, mz – 2:6 

Výpadok v 1.zápase striedaný – lacné góly, strata 

koncentrácie. V ďalšom priebehu turnaja už 

spoľahlivo. Malá početnosť zásahov  

3. Burzík Jakub O MT 2z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:0 

Korčuliarsky spĺňal stanovené úlohy no produkoval 

veľa ind.chýb aj fyzicky sa musí zlepšiť – dôvody 

prečo nehral 1z. 

4. Bdžoch Martin O SNV 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 1:2 

Fyzicky aj herne zvládal situácie, musí zlepšiť pohyb 

a orientáciu v priestore. Dlho drží puk. 

5. 

 
Jendroľ Martin O BB 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:2 

Korčuliarsky aj herne priemerný výkon, nič 

nevytvoril, nič extra nepokazil. Zlepšiť fyzický fond 

a riešenie situácií pod tlakom 

6. 

 
Pokorný Matej O SBA 3z, 1+0=1 kb 

Mz – 1:1 

Najväčší problém v riešení situácií 1-1 na malom 

priestore so zmenami smeru. Výborne fyzicky a aj 

strelecky disponovaný hráč. 

7. 

 
Košecký  Oliver O BB 3z, 0+0=0 kb 

Mz - 3:2 

Hral pod miernou chorobou, no úlohy plnil slušne. 

Prehľad v hre, zvládal aj ťažšie situácie pod tlakom. 

Patril k hráčom nasadzovaných do záverov zápasov 

8. 

 
Hain Samuel O TOP 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:2 

Fyzicky disponovaný hráč, no v zápasoch sa trápil so 

situáciami pod tlakom, straty pukov. Nahrádzal 

veľkou obetavosťou. 

9. 

 
Trška Dominik O TN 1z, 0+0=0 kb, 

Mz – 2:2 

Odohral v turnaji 1z – zranenie. Nehodnotím bolo by 

to neobjektívne. 

10. 

 
Grman  Mário O TOP 3z, 0+2=2 kb 

Mz - 3:3 

 

Náš najlepší a najspoľahlivejší obranca. Výborne 

korčuľoval, v os.súbojoch dominoval fyzicky a dobre 

riešil herné situácie. Prehľad v hre – ofenzívne ladený 

11. 

 
Danko Július O TN 3z, 0+2=2 kb 

Mz – 4:2 

Problémy s koordináciu pohybu na malom priestore. 

Prepadával pri útokoch súpera – zle riešil situácie. 

Pramenili z toho 2tr.strielania po jeho ind.chybách 

12. 

 
Pataky Oliver K TN 3z, 1+1=2 kb 

Mz – 3:2 

Subtílnejší útočník no veľmi dravý, silný na puku1-1, 

prehľad v hre. Výborne čítal hru a najlepšie riešil 

situácie pred bránou súpera – clona + teč. 



13. Žiak Lukáš K LM 2z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:5 

Turnaj mu vôbec nevyšiel. Hoci je to najlepší 

korčuliar týmu, nevedel sa strelecky ani 1-1 presadiť. 

Chýba hmotnosť. Z veľa ind.chýb  pramenili góly. 

14. Horváth Peter K PO 2z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:0 

Výborný korčuliar, technicky zdatný, vnímavý 

herným situáciám a úlohám v systéme, no je veĺký 

introvert, veľmi nevýrazný, chýba dravosť, drzosť 

15. Koyš Július SU BB 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 2:1 

Veľký bojovník, dlho držal puk a strácal ho. Chýbal 

zmysel pre kombináciu. Riešil herné situácie zbrklo 

a nepredvídal, resp. nevidel. 

16. Lindeman Marek SU PP 2z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:0 

 

Vnímavý center s defenzívnym prejavom, no 

limitovaný pohybom a slabým fyzickým prejavom. 

Časté straty pukov ako centra, vypínalo celý útok. 

17. 

 
Oško Patrik SU LM 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1  

Komplexne sa prejavoval v zápasoch, no chýbalo 

väčšie nasadenie a agresivita v jeho hernom prejave. 

Naše očakávania boli väčšie.  

18. 

 
Murín Matej SU CZE 3z, 2+1=3 kb 

Mz – 4:3 

Skôr individualista ako tímový hráč, bral na seba 

úlohu vodcu, silný 1-1, no veľa krát na úkor vhodnej 

kombinácie. Strela + prihrávka na úrovni.  

19. 

 
Koziot Samuel K BB 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 0:1 

Veľký bojovník s obrovským nasadením. Nie vždy 

dobre čítal hru či v útoku alebo obrane. Herné 

nedostatky nahrádzal obrovskou snahou a vôľou. 

20. 

 
Sloboda Marek K CZE 3z, 3+0=3 kb 

Mz – 3:1 

Najlepší útočník turnaja, dokázal sa presadiť 

strelecky aj 1-1 v korčuliarskych súbojoch – tlačenie 

sa do brány. Slabšia kombinácia.  

21. 

 
Struška Miroslav K LM 3z, 0+1=1 kb 

Mz – 1:1 

Silový typ hráča, skôr do defenzívy, silný pri 

mantinely. Nenaplnil naše očakávania hlavne 

v útočnej fázy hry. Výborný v blokovaní  striel.  

22. 

 
Váňa Marián K ZA 3z, 0+1=1 kb 

Mz – 2:2  

Silový prejav so slušným pohybom, no zle riešil 

herné situácie či 1-1 alebo kombinácie – odhadzoval 

puk.  

23. 

 
Vybíral Vladimír K LM 3z, 0+1=1 kb 

Mz – 2:0 

Najmladší hráč r.98. Príjemne prekvapil hernou 

komplexnosťou, vnímaním a riešením herných 

situácií. Pri väčšom dôraze – by bol produktívnejší. 

 24. 

 
Pätoprstý  Denis K TOP 3z, 0+0=0 kb 

Mz – 1:4 

Technicky, korčuliarsky a fyzicky pripravený hráč, 

no jeho riešenia her.situácií v útoku či obrane boli 

veľkým sklamaním. Má na viac a aj to očakávame. 

 

Celkové negatíva a pozitíva: 
 

Negatíva:  

 osobná disciplína – útočné fauly, vysoká hokejka / 64´ 

 efektivita zakončenia, intenzita a nepresnosť streľby 

 1 – 1 útočná fáza 

 zlé návyky vyplývajúce do ind.chýb 

 herné situácie pod tlakom – zlé riešenia 

 PH 

 obrana prevýšila útočnú fázu 

Pozitíva: 

 početnosť streľby 

 vhadzovania 

 OS 

 snaha hrať do konca zápasu a zabojovať o výsledok 

 fyzická hra – hra telom 
 

 



SR 18 – ženy Praha 

 

Výsledky zápasov + komentár 

 
Zápas Výsledok 1.tr. 2.tr. OT sn Strely Vylúčenia PH 5-4 PIM 

ECoast 4:1 3:1 1:0   17-18 2-4 2-0 4 

NAHA 5:0 3:0 2:0   28-11 2-5 3-0 4 

WCoast 3:1 1:1 2:0   14- 28 6-6 2-0 12 

SKIF 1:2 1:1 0:1   26-17 2-3 1-0 4 

Taliansko 5:0 2:0 3:0   21-9 2-5 2-0 4 

WCoast 3:1 1:1 2:0   12-27 2-5 0-0 4 

SKIF 1:2 sn 0:0 1:1 0:0 0:1 17:27 4-4 1-0 8 

Sumár 22:7 11:4 11:2 0:0 0:1 135:110 19-32 11-0 38 

 

Zápas č. 1 vs EAST COAST /KANADA/ 

Sebavedomý nástup do stretnutia a zaskočenie Kanadského súpera. Prvú tretinu sme 

odohrali korčuliarsky aktívne a hráči  dôsledne dodržiavali taktické pokyny. Vysoká 

efektivita v PH. V druhej tretine sme prestali korčuľovať a súper si vytvoril gólové 

príležitosti. Len vďaka výkonu brankárky sme nedostali góly. Hráčky realizovali 

úspešne  HS, ktorý bol nacvičovaný počas VT.  Zranenie kľúčovej hráčky 

 

Zápas č. 2 vs NAHA /KANADA/ 

Zápas proti slabšiemu súperovi ako prvý zápas. Hráčky začali koncentrovane ako 

v prvom zápase a hrali podľa pokynov- v 12. minúte sme viedli 3:0.Následne stratili 

koncentráciu a začali riešiť situácie individuálne. Nedisciplinovaná hra až do konca 

zápasu. Hrali sme na náhodu. 

 

Zápas č. 3 vs WEST COAST /KANADA/ 

Zápas proti najlepšiemu družstvu na turnaji. Zápas sa odohral na menšej ploche čo nám 

v prvej tretine v kombinácii s korčuliarskou prevahou súpera robilo veľké problémy. 

Kanaďanky výborné korčuliarky a boli silné na puku.  Veľa vylúčení na obidvoch 

stranách. Pomer striel v prvej tretine 7-19. Od negatívneho výsledku v 1. tretine nás 

zachránil výkon brankára a organizácia hry v oslabení. Po zásadných zmenách v 

zostave a dohovore sme dokázali zmeniť obraz hry. Hráčky agresívne napádali súpera 

hlboko v útočnom pásme  a vyrovnali priebeh hry. V druhej tretine sa vyrovnali po 

korčuliarskej stránke súperovi a dokázali sa dostávať do gólových situácii . Hra 

poznačená veľkým množstvom vylúčení na obidvoch stranách. Po úspešnom oslabení 3-

4, 3-5 v závere stretnutia, sme v našej PH dali gól 1:36 pred koncom zápasu. Hráčky 

vlastným nasadením , disciplínou, trpezlivosťou a ´´uverením´´ v HS vyhrali zápas. 

 

 

Zápas č. 4 vs SKIF N. Novogrod (RUSKO) 

Zápas proti družstvu ,ktoré trénuje v rámci družstva celú sezónu ako projekt. Hráčky 

súpera takticky vyspelé a fyzický na vysokej úrovni. Naše hráčky po víťaznom stretnutí 

nadobudli pocit neporaziteľnosti a kritérium reprezentačného výkonu v 1. tretine sme 

plnili iba do strelenia prvého gólu v 4. minúte. Následne pri presilovej hre 5-3 nám hráč 



z trestu strelil gól. Súper sa dostal na koňa. V ďalšom priebehu hry  sme opäť riešili 

situácie na náhodu. V našej hre abdikovalo  aktívne napádanie súpera, presná 

prihrávka a uvoľňovanie sa hráčov bez puku. Individuálne riešenia nás dostávali do 

problémov najmä v OP. Druhá tretina po góle súpera a našom zlepšenom výkone 

priniesla hru v OP  súpera, ale bez streleného gólu. Slabá efektivita, organizácia hry v 

OP a náhla dekoncentrácia v prvej tretine nás stála výsledok v tomto stretnutí. 

 

Zápas č. 5 vs Taliansko 

Zápas proti slabému súperovi sme zvládli len výsledkovo. Prispôsobili sme sa tempu 

súpera a nedokázali sme zbaviť herného kŕča zo zápasu s Ruským súperom. Nevyhli 

sme sa individuálnym chybám a nedokázali sme plniť zásady HS. Najslabší zápas na 

turnaji. 

 

Zápas č. 6 vs WEST COAST /KANADA/- semifinále 

Play off stretnutie na ktoré sme nastúpili proti súperovi, ktorého sme už dokázali 

poraziť. Celý zápas sa hral vo vysokom nasadení na malej ploche. Naša hra sa zakladala 

na osobnej disciplíne a v organizácii hry v OP. V útočnom pásme sme sa presadzovali 

veľmi efektívne a vytvorili sme si aktívnym napádaním dobré príležitosti. V druhej 

tretine sme boli pod tlakom v OP a súpera sme najmä pre únavu ohrozovali menej. 

V tejto fáze pod tlakom súpera sme trpezlivo veľmi efektívne bránili –podporení 

skvelým výkonom brankára. Po prečkaní tlaku sme sa presadili zo situácií, ktoré sme 

efektívne riešili počas celého turnaja- streľba z poza hráča, clonenie pred brankárom 

súpera- dorážanie puku. Zápas sa podobal prvému stretnutiu. Hráčky vlastným 

nasadením , disciplínou, trpezlivosťou a ´´uverením´´ v HS vyhrali zápas. Aj napriek 

tomu že zápas sme dohrávali na 10 hráčov, celá striedačka aktívne žila a vzájomne sa 

podporovala. 

 

Zápas č. 7 vs SKIF N. Novogrod (RUSKO)- finále 

Hráčky šli do zápasu vo víťaznej viere- vysoko motivované. Od úvodu sme sa dokázali 

vyvarovať chýb z predošlého zápasu a kontrolovali sme priebeh hry. Najväčším 

problémom bol súperov brankár, ktorý likvidoval naše gólové šance. V priebehu 

stretnutia sa začal prejavovať vysoký fyzický fond súpera. Do druhej tretiny sme šli 

s cieľom ako prvý skórovať, ale hráčky najmä pre fyzickú únavu neboli schopné 

zatlačiť súpera a vytvoriť si šance. Záver stretnutia sa odohrával väčšinou v našom OP. 

V závere sme dostali gól po individuálnej chybe v OP. Aj napriek vysokému času 

dokázali hráčky svojou aktivitou prinútiť súpera k faulu a v hre v 6-4 sme vyrovnali 16 

sekúnd do konca. V predĺžení 3-3 sme úspešne ubránili oslabenie 3-4 a 10 sekúnd pred 

koncom predĺženia sme nepremenili samostatný nájazd. Prehrali sme na SN. 

 

Celkové pozitíva a negatíva 

 

Negatíva: 

-náhla strata koncentrácie v zápasoch 

-hrubé individuálne chyby v OP 

-disciplína mimo ľadu  

 

Pozitíva: 

-výkon brankárov!!! 

-dodržiavanie ÚHS/OHS 

-presilové hry 34 % (11/32) 



-hra v oslabení 100% (0/19) 

-tímová práca  

-chápanie zmyslu reprezentácie 

 
                                             

1

. 

 

ŠTOFÁNKOVÁ Adriana B 1  Opora družstva. Výborný výkon počas celého 

turnaja.. 

2

. 

 

RIŠIANOVÁ Andrea B 1  Opora družstva. Výborný výkon počas celého turnaja. 

Mimo ľadu zlá disciplína- zlá prezentácia národného 

družstva na soc. sieťach. 

3

. 

 

IŠTOCYOVÁ Tatiana O 1 7,7 (3+4), 8+ /10+,2-/ 4 t Najlepší hráč na turnaji. Produktívna, ochotná 

pracovať pre tím, efektívna v defenzíve. Výborná vo 

všetkých HČJ. 

4

. 

 

DRÁBEKOVÁ Lucia O 2 7,3(3+0), 8+/9+,1-/,2  t 

 

Začiatok turnaja veľmi dobre, ale od zápasu k zápasu 

strácala sebavedomie. Zbrklosť v defenzívnej 

činnosti.  

5

. 

 

KRÁLIKOVÁ  Barbora O 1 7,4(1+3), 5+/9+,4-/  6 t Konštantný výkon v obrane, patrila k líderkám 

družstva. Vynikala kľudom pri rozohrávke 

6

. 

 

VARGOVÁ Diana O 2 4,2(0+2),0/2+,2-/ 0 t Spoľahlivý výkon v obrane. Kondičné nedostatky. 

Mimo ľadu zlá disciplína- zlá prezentácia národného 

družstva na soc. sieťach. 

7

. 

 

KUČERKOVÁ  Nina O 3  

7,2(0+2),2+/3+,1-/ 4 t 

Nesplnila očakávania v obrane, slabá pozičná hra, 

mnoho nepresností. Kondičné nedostatky. 

8

. 

 

CAGÁŇOVÁ Paula O 3 7,1(0+1),1+/3+,2-/ 6 t Najslabší obranca na turnaji, hrala zakríknuto a bez 

pohybu, kondičné nedostatky. Hráč napriek tomu 

s potencionálom do budúcna. 

9

. 

 

KOŠECKÁ Romana Ú 1 7,5 (3+2), 7+/10+,3-/2 t Spoľahlivý hráč, zakončovateľ. Kondičné nedostatky.  

1

0

. 

 

MASKAĽOVÁ Viktória Ú 1 7,5(3+2),  4+/7+,3-/2 t Spoľahlivý hráč do kombinácie, defenzívy Kondičné 

nedostatky. 

1

1

. 

 

IŚTOCYOVÁ Lucia Ú 1 3,0,0 ,2+/2+,0-/ Pre zranenie odohrala minimum, najlepšia hráčka 

družstva v útoku. Líderka družstva. 

1

2

. 

 

HONEČKOVÁ Rebeka Ú 1 7,6 (4+2), 7+/9+,2-/6 t Obetavá, tímová hráčka, ochotná robiť čiernu prácu. 

Hráčka podala aj napriek slabej technike 

v činnostiach s pukom výborný výkon na celom 

turnaji. 

1

3

. 

 

RUMANOVÁ Nikola Ú 3 4,0 (0+0),2+/3+,1-/ 0 t Výkon hráča ovplyvnený chorobou, nedokázala plniť 

pokyny v rámci HS. 

1

4

. 

 

KUBEKOVÁ Lívia Ú 1 7,5(2+3), 9+/10+,1-/0 t Vhodný hráč do kombinácie, prvá akcia v SR18 aj 

napriek tomu výborný výkon. 

1

5

. 

 

SEDLAKOVÁ Dominika Ú 3 7,0,  ,-2/0+,2-/ 0t Nevýrazná hráčka, hrala ustráchane a bez nasadenia. 

Urážala sa pri vyradení zo zostavy v zápase. 

1

6

. 

 

FÁBEROVÁ Kristína Ú 1 7,3 (1+2),5+/6+,1-/ 4t Z tretieho centra sa dostala až do 1. formácie. Fyzicky 

dobre disponovaná hráčka s ťahom do brány. 

Výborná pri vhadzvaniach puku 

1

7

. 

 

MAJERÍKOVÁ Zuzana Ú 3 7,1 (0+1), 0/1+,1-/0 t Hráčka hrala bez záujmu a nasadenia, nedokázala 

pochopiť a realizovať základné taktické pokyny. 



1

8

. 

 

HÁJNIKOVÁ Michaela Ú 2 7,2(1+1), 3+/4+,1-/0 t Talentovaná hráčka, ktorá sa ale v ťažkých zápasoch 

nedokázala presadiť pre svoj somatotyp. 

1

9

. 

 

MOJŽIŠOVÁ Elena Ú 3 7,0 (0+0), -2//0+,2-/0 t Prvý krát v reprezentácii, na svoje možnosti podala 

dobrý výkon. Limitovaná cukrovkou. 

 

 

SR Ženy - Albertville 

Výsledky zápasov + komentár 

 

 
SVK výsledo     I.tr      II.tr       III.tr.   Pred./ts  Strely  % 

strel.  

Buly 

+/-  

% buly  presil.  oslab.  tr. min  

FRA  1:5  1:2  0:2  0:1  31:32  3,16  31/24  56,36  1:3  0:0  10:10  
SUI  1:12  0:4  0:5  1:3  8:46  12,5  17/19  47,22  1:3  0:0  8:6  
JAP  2:5  0:4  1:1  1:0  12:34  16,67  19/29  39,58  1:1  0:0  10:12  
FRA  0:5  0:3  0:1  0:1  16:45  0,0  29/26  52,72  0:2  0:0  22:10  
SUI  1:7  0:2  1:1  0:4  16:38  6,25  32/27  45,76  0:3  0:0  16:6  
JAP  1:7  1:1  0:3  0:3  15:45  6,67  13/30  30,23  1:1  0:0  12:8  
Spolu  6:41  2:16  2:13  2:12  98:24

0  
7,55  141/1

55  
47,64  4:13  0:0  78:52  

 

SVK – FRA 1 : 5 (1:2, 0:2, 0:1) Góly: Záborská  

Úvodný zápas na turnaji proti domácim hráčkam sme začali disciplinovane, hra bola vyrovnaná 

počas celého stretnutia, dokonca sme boli strelecky vyrovnaný, ale doplatili sme na slabú hru v 

oslabeniach, ktoré rozhodli o zápase. Po prvom obdržanom góle sme dokázali hneď v presilovke o 

2 hráčky vyrovnať, ale veľmi skoro sme súpera pustili opäť do vedenia. Nedokázali sme 

zužitkovať naše šance na strelenie väčšieho počtu gólov a priemerný výkon brankárky nás stál 

lepší výsledok vo vyrovnanom stretnutí. 

 
SVK – SUI 1 : 12 (0:4, 0:5, 1:3) Góly: Klimášová  

V prvom zápase proti SUI sme dokázali hrať vyrovnanú partiu do 13 min, po individuálnej chybe 

Paľovej sme obdržali gól a úplne sme sa rozsypali. Do konca stretnutia sme kopili jednu chybu za 

druhou, opäť triviálne chyby hlavne v oslabeniach a v hre pred našou vlastnou bránou. 

Nepomohlo ani striedanie brankárok po 6 góle. Bol to náš najhorší výkon na turnaji, jediným 

pozitívom bolo využitie presilovej hry. K tomu sa pridalo ešte zranenie dvoch hráčok Košeckej 

podozrenie na otras mozgu a Kubekovej natiahnutý priťahovač. 

 
SVK – JAP 2 : 5 (0:4, 1:1, 1:0) Góly: Záborská, Honečková  

Do tohto zápasu sme nastúpili v bráne so Štofánkovou, bohužiaľ jej zápas nevyšiel a hneď prvá 

strela skončila v bráne, v takom duchu sa niesla aj prvá tretina, v ktorej sme mali výpadky a súper 

nám dal 4 góly. Do druhej tretiny nastúpila Lettrichová, spravili sme korektúry v zostave a náš 

výkon sa výrazne zlepšil, začali sme mať viacej z hry a dokázali sme si vypracovať veľmi dobré 

šance, prvý krát na turnaji sme neprehrali tretinu a opäť sme využili presilovku. Do poslednej 

tretiny sme nastúpili s odhodlaním zabojovať o čo najlepší výsledok, čo sa nám aj podarilo a 

vyhrali sme ju 1:0. 

 
SVK – FRA 0 : 5 (0:3, 0:1, 0:1) Góly:  

V tomto zápase sme nenadviazali na výkon z poslednej tretiny proti JAP, ale opäť sme 

nekoncentrovane začali stretnutie. Súper od úvodného bully nasadil vysoké tempo a dôraz v 

zakončení, z čoho pramenili fauly z našej strany a až 8 vylúčených v prvej tretine. Súper dokázal 

využiť dve presilovky a zápas rozhodol už v prvej tretine. V tomto zápase sklamala prvá formácia, 



ktorá dostala tri góly, nedala žiaden a priemerný výkon Lettrichovej. V ostatných tretinách súper 

pridal ešte po jednom góle, a my sme nedokázali streliť ani jeden, aj keď sme mali dosť 

príležitostí, dokonca prvý krát sa nám nepodarila využiť presilovka. Zranenie ďalšej hráčky, 

nutnosť šitia lakťa. 

 
SVK – SUI 1 : 7 (0:2, 1:1, 0:4) Góly: Maskaľová  

Zlepšený výkon proti tomuto súperovi, ktorý je korčuliarsky na výške, v rovnovážnom stave sme 

dokázali držať súpera na dištanc, ale opäť vysoký počet vylúčených v prvej tretine umožnil 

súperovi dostať sa do tlaku a využil PP a jedno naše zaváhanie na modrej čiare. V druhej tretine 

sme si dokázali vytvoriť súvislejší tlak a znížiť na rozdiel jedného gólu, ale v závere tretiny súper 

využil presilovku. V poslednej tretine sme mali výpadok dva krát po 40 sekúnd a súper dal 4 góly, 

čo pokazilo celkový dojem zo zápasu, v ktorom sme odohrali kvalitných 50 minút. 

 
SVK – JAP 1 : 7 (1:1, 0:3, 0:3) Góly: Čurmová  

Do tohto zápasu sme nastúpili v bráne so Štofánkovou, ktorá podala veľmi dobrý výkon proti 

víťazovi celého turnaja. Prvá tretina z našej strany veľmi dobrá, držali sme krok so súperom a 

dokázali sme využiť presilovú hru. V druhej tretine prvých 10 minút opäť dobrý bojovný výkon, 

ale prišiel zlom a za jednu minútu súper dal dva góly a naše hráčky sa už nedokázali zmobilizovať 

a zabojovať o čo najlepší výsledok. To sa prenieslo aj do poslednej tretiny, prichádzali 

individuálne chyby a inkasovali sme ešte 3 góly. 

 
P.č.       Priezvisko                         Meno      Post Zn. Štatistika                                          Zhodnotenie výkonnosti 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.      LETTRICHOVÁ  Andrea   GK 3 250 min, 83,97 Nespoľahlivé výkony počas celého                                                                                                                                                                       

                                                                                                                              turnaja, slabá koncentrácia, lepšie     

                                                                                                                              riešenie dorážok, vypadávanie pukov 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.     ŠTOFÁNKOVÁ  Adriana  GK 3 110 min, 79,38 Málo skúsenosti s takýmto levelom, dobrý  

                                                                                                                                              výkon v poslednom zápase, technicky na úrovni -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

3.     CAGÁŇOVÁ                   Paula  LD 2 6z, 0/6,6´  Dobrý somatotyp, pravák, zlepšiť pohyb, viacej 
                                                                                                                                              sebadôvery, prvý krát na akcii so ženami 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
4.     IŠTÓCYOVÁ                 Tatiana        RD 3 6z, 0/12, 6´ Veľmi zlé rozhodovanie pod tlakom, neskoré 

                                                                                                                                              prihrávky, nedôrazná hra vpred bránkovom 

                                                                                                                                              priestore 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

5.     PAĽOVÁ                         Natália  RD 3  6z, 0+1, 1/10, 8´  Slabšia technika palice a čítanie hry, nedôrazná v 
 súbojoch, veľa individuálnych chýb 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
6.   ČURMOVÁ  Lenka  RD  2  6z, 1+2, 5/12, 10´  Prehľad v hre, platná v PP, dobrý pohyb, veľa chýb 

 v OP, strata sebadôvery počas zápasu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

7.   KUČERKOVÁ  Nina  RD  3  6z, 0/10, 4´  Dobrý prehľad v hre aj smerom dopredu, viacej 
sebadôvery, ale potenciál ročník 2001 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
8.   KRÁLIKOVÁ  Barbora  LD  3  6z, 0/5, 2´  Zaváhania pri rozohrávke, príliš dlhé rozhodovanie 

 sa, zlepšiť pohyb 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

9.   GABORČÍKOVÁ  Alexandra  LD  3  6z, 1/10, 4´+10´  Pomalá, vyvíjať viacej aktivity, slabší výkon v  

        zápasoch, neverísi, slabý pohyb  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

10.   DRÁBEKOVÁ  Lucia  LD  3  4z, 0+1, 1/10  Zodpovedná vzadu, zlepšiť rozohrávku a dôraz pred 
bránkou, viacej si dovoliť, zranenie v 4 zápase 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
11.   KOŠECKÁ  Romana  CE  3  2z, 0/5  Slabší pohyb, nevyužitie streleckých príležitostí, 

 zranená po druhom zápase 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 
12.   KORENKOVÁ  Tatiana  RW  3  6z, 0/7  Zlepšiť dôraz pred bránkou a situáciu 1-1, turnaj ju 

 nezastihol v optimálnej forme, málo bojovnosti 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

13.   HONEČKOVÁ  Rebeka  LW  3  6z, 1+0, 1/12, 4´  Striedanie lepších výkonov s horšími, zlepšiť  

        palicovú techniku, dobrý somatotyp, bojovník  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14.   KOLLOVÁ  Andrea  RW  3  6z, 1/7, 6´  Bojovník, korčuliar, dobrá do tímu, viacej do 

 kombinácie, väčšíkľud pri rozhodovaní 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

15.   MASKAĽOVÁ  Viktória  RW  2  6z, 1+0, 4/8, 2´  Zlepšiť hru v OP, dôraz v osobných súbojoch, väčšie 
sebazaprenie sa, dobrá do kombinácie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
16.   IHŇAŤOVÁ  Viktória  CE  3  6z, 0+1,4/15  Dobrá do spolupráce, zlepšiť pohyb, po chorobe, 

viacej zodpovednosti v OP 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

17.   OBERCIÁNOVÁ  Kristína  LW  3  6z, 0+1, 2/12, 2´  Šikovné ruky, zlepšiť silové parametre a pohyb, 

dobrá do kombinácie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

18.   KUBEKOVÁ  Lívia  LW  3  2z, 0/7  Rýchla, bojovná, zlepšiť spoluprácu v päťke a hru 
dozadu, zranenie slabín 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
19.   ZÁBORSKÁ  Lucia  CE  2  6z, 2+1, 4/12, 2´  Zodpovedná dozadu, do kombinácie, zlepšiť hru v 

osobných súbojoch 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

20.   KLIMÁŠOVÁ  Iveta  RW  2  6z, 1+2, 5/17,4´   Dôrazná v OP, dobrá streľba a kombinácia, slabší 

 Pohyb 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

21.   FÁBEROVÁ  Kristína  CE  3  6z, 0/10, 4´  Dobrý somatotyp, pravák, dobrá na bully, nedostatky 
v pohybe,dobré čítanie hry    

 


