
Vyhodnotenie	  majstrovstiev	  sveta	  U	  20	  a	  poznatky	  z	  MS	  v	  Ufe	  .	  

Vo	  všetkých	  konfrontáciách	  na	  medzinárodnej	  scéne	  či	  už	  na	  klubovej	  alebo	  reprezentačnej	  úrovni	  
nás	  výsledky	  z	  posledných	  sezón	  presviedčajú	  že	  musíme	  jak	  na	  klubovej	  i	  medzinárodnej	  úrovni	  vo	  
všetkých	  mládežníckych	  	  kategóriách	  zlepšiť	  prípravu	  hráčov	  a	  hlavne	  reprezentantov,	  ktorí	  sú	  
konfrontovaní	  na	  medzinárodnej	  scéne	  na	  turnajoch	  ale	  hlavne	  na	  MS.	  

Zhodnotenie	  MS	  UFA.	  

SLOVENSKO	  -‐	  RUSKO	  2:3	  po	  predĺžení	  (0:1,	  1:1,	  1:0	  -‐	  0:1)	  

KANADA	  –	  SLOVENSKO	  6:3	  (0:2,	  4:1,	  2:0)	  

SLOVENSKO	  "20"	  -‐	  NEMECKO	  "20"	  	  2:1	  po	  predĺžení	  (0:0,	  0:1,	  1:0	  -‐	  1:0)	  

USA	  –	  SLOVENSKO	  	  	  	  	  9:3	  (5:2,	  3:0,	  1:1)	  

SLOVENSKO	  –	  LOTYŠSKO	  	  	  	  5:3	  (1:1,	  2:0,	  2:2)	  

FÍNSKO	  –	  SLOVENSKO	  11:4	  (3:0,	  4:3,	  4:1).	  

Preto	  chcem	  zdôrazniť	  dôležitosť	  centrálnej	  prípravy	  ,	  ak	  je	  tato	  možnosť,	  ktorú	  mala	  	  reprezentácia	  
do	  20	  rokov	  	  v	  podobe	  projektu	  Orange	  20.	  

V	  sezóne	  2012/13	  sme	  odskúšali	  výkonnosť	  50	  hráčov	  z	  ktorých	  sme	  vybrali	  širší	  káder	  do	  projektu	  
Orange	  20	  pre	  centrálnu	  prípravu.	  

Tento	  tým	  za	  5	  mesiacov	  	  urobil	  výkonnostný	  nárast	  a	  to	  v	  prechode	  z	  juniorského	  do	  seniorského	  
hokeja.	  Z	  pohľadu	  organizácie	  hry,	  súčinnosti,	  kondície,	  disciplíny,	  a	  hlavne	  aj	  mentálnej	  pripravenosti	  
odohrať	  	  ťažké	  stretnutia	  zo	  zodpovednosťou	  za	  výsledok.	  	  	  	  

Pred	  odchodom	  na	  MS	  sme	  si	  dali	  reálny	  ciel	  zotrvanie	  v	  elitnej	  skupine	  v	  A	  kategórii	  nakoľko	  sme	  sa	  
dostali	  do	  B	  skupiny	  s	  favoritmi	  	  ako	  Rusko,	  CAN,	  USA	  a	  potenciálny	  súper	  bolo	  pre	  nás	  len	  Nemecko	  

Ak	  odhliadneme	  na	  subjektívne	  hodnotenia,	  slovenská	  hokejová	  reprezentácia	  do	  20	  rokov	  odohrala	  
na	  MS	  zo	  6	  zápasov	  	  4	  dobré	  stretnutia	  s	  Ruskom	  ,CAN,	  Nemeckom	  a	  Lotyšskom	  a	  dve	  zlé	  stretnutia	  
kde	  súper	  aj	  naším	  prispením	  bol	  jednoznačne	  lepším.	  Tak	  	  ako	  minulý	  rok	  aj	  tento	  rok	  sa	  zvládli	  
najdôležitejšie	  stretnutia	  s	  Nemeckom	  a	  Lotyšskom	  ktoré	  nám	  zabezpečili	  že	  	  :	  

Slovenská	  hokejová	  reprezentácia	  do	  20	  rokov	  nastúpi	  na	  ďalších	  majstrovstvách	  sveta	  juniorov,	  
ktoré	  bude	  hostiť	  na	  prelome	  rokov	  2013	  a	  2014	  švédske	  Malmö,	  v	  základnej	  skupine	  opäť	  aj	  proti	  
obom	  zámorským	  tímom.	  	  

Slovákov	  vo	  Švédsku	  čaká	  v	  rámci	  A-‐skupiny	  aj	  derby	  s	  Čechmi	  a	  rovnako	  ako	  tentoraz	  v	  Rusku	  aj	  
dôležitý	  súboj	  s	  Nemcami.	  

	  V	  B-‐skupine	  sa	  predstavia	  Švédsko,	  Rusko,	  Švajčiarsko,	  Fínsko	  a	  nováčik	  Nórsko.	  

Zloženie	  základných	  skupín	  MS	  2014	  hokejistov	  do	  20	  rokov:	  
A-‐skupina:	  USA,	  Kanada,	  Česko,	  SLOVENSKO,	  Nemecko	  
B-‐skupina:	  Švédsko,	  Rusko,	  Švajčiarsko,	  Fínsko,	  Nórsko	  



Poznatky	  a	  základné	  ukazovatele	  

trendu	  medzinárodného	  hokeja	  v	  seniorskom	  a	  mládežníckom	  hokeji.	  

	  

1. Herný	  systém.	  
Herné	  charakteristiky	  	  jednotlivých	  družstiev	  	  sa	  v	  zásade	  	  
zjednotili	  	  na	  základne	  postavenie	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A,	  	  1-‐2-‐2	  	  	  	  B,	  2-‐1-‐2	  	  	  (	  1-‐1-‐3,	  1-‐3-‐1,	  1-‐4	  )	  sa	  menej	  využívajú	  
a	  sú	  ojedinele.	  	  

2. Streľba.	  
Herná	  činnosť	  hráča,	  kde	  hráč	  ma	  ustálený	  návyk	  golfového	  
úderu	  (tkz.príklep)	  sa	  v	  súčasnosti	  vytráca	  a	  vidíme	  ho	  len	  
ojedinele	  pri	  streľbe	  z	  voleja.	  	  	  	  
V	  súčasnosti	  	  sa	  viac	  využíva	  	  účinná	  prekvapivá	  a	  presná	  	  
streľba	  	  švihom	  alebo	  krátkym	  priklepnutím.	  	  Či	  už	  v	  jazde,	  po	  
kľučke,	  stoji,	  po	  ruke,	  cez	  ruku,	  pri	  dorážaní,	  blafáku	  	  apd.	  	  	  	  	  
	  
(	  V	  tréningu	  sa	  viac	  zamerať	  na	  techniku	  streľby	  švihového	  
pohybu.)	  	  
	  

3. Hra	  pred	  bránou	  súpera.	  

Herná	  organizácia	  taktiky	  v	  útočnej	  tretine	  súpera	  je	  	  zameraná	  	  
dostať	  puk	  	  pred	  bránu.	  Herný	  zámer	  hráčov	  spočíva	  v	  pohybe	  
smerom	  k	  bráne	  ,	  kombináciou	  ,1-‐1,streľbou	  alebo	  len	  
nahodením	  puku	  do	  priestoru	  brány.	  Pohybová	  súčinnosť	  
a	  spolupráca	  obrancov	  s	  útokom	  	  pred	  bránou	  	  vytvára	  viac	  
opakovaných	  možnosti	  na	  zakončenie	  .	  	  

(V	  tréningu	  viac	  preferovať	  hru	  pred	  bránou.)	  


