Slovenská rugbyová únia /SRU/
Hrobákova 1
851 02 Bratislava
Slovenská republika
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zápisnica z VZ SRÚ zo dňa 12.01.2019
Dátum: 12.01.2019 (sobota)
Čas: 14:00
Miesto: Endorfun Urban Base Camp, Dom Techniky, Vysokoškolákov 4, 01 001 Žilina

Program:
1. Prezentácia
2. Zhodnotenie fungovania SRÚ
3. Finančný stav SRÚ – aktívne vyhľadávanie partnerov
4. Pôsobnosť a vzťahy so strategickými inštitúciami (WR, RE, MŠVVaŠ SR, SOŠV)
5. Rozvoj rugby na Slovensku – Regionálne zrazy, klubové tréningy
6. Reprezentácie (muži, ženy, muži U18)
7. Deti a mládež – Turnaje detí
8. Rozhodcovia, tréneri – školenia
9. Kalendár SRÚ
10. Matrika, štatistiky, zápisy o stretnutiach
11. Diskusia
12. Záver
Valného zhromaždenia sa zúčastnili:
1. Katarína Kubalová – delegát SRÚ – finančná riaditeľka
2. Andrej Rabara – delegát SRÚ – predseda rozhodcovskej komisie
3. Marek Kováč – delegát klubu RUC Piešťany
4. Lukáš Koštial – delegát klubu RC Spartak Trnava
5. Daniel Puha – delegát klubu 1. RC Slovan Bratislava
6. Michal Mihálik – delegát SRÚ – generálny sekretár
7. Pavol Majerčík – delegát klubu Žilina Bears RC
8. Jozef Hodás – delegát klubu Žilina Bears RC
9. Filip Kráľ – delegát SRÚ - manažér
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10. Pavol Ondrašina – delegát klubu RK Bratislava
11. Pavel Lištvan – delegát SRÚ – športový riaditeľ
12. Eduard Krützner ml. – delegát SRÚ – prezident
13. Patrik Ľoch – delegát klubu Slávia TUKE RC
14. Anthony Gilbertson – delegát klubu Slávia TUKE RC
Bod č.1
Prezentácia
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti 8 zástupcov klubov a 6
zástupcov VV SRÚ. V úvode sa zhostil slova prezident SRÚ Eduard Krützner ml., ktorý
privítal jednotlivých zástupcov a poďakoval za účasť každého člena SRÚ na významnom VZ.
Bod č.2
Zhodnotenie fungovania SRÚ
Prezident SRÚ pokračoval aj v druhom bode rokovania, v ktorom vecne zhodnotil
herný progres mužskej reprezentácie XV v zápasoch Rugby Europe proti Andorre a následne
v domácom prostredí proti výberu Srbska. Napriek nepriaznivým výsledkom zhodnotil
pôsobenie v jesennej časti sezóny ako z časti pozitívne s prihliadnutím na progres v hernom
systéme. Za nedostatok reprezentačných tímom môžeme považovať fyzickú kondíciu spolu
s nedostatočnou hernou technikou. Naopak pozitívom je zapojenie mladých nádejí do
reprezentácie A-mužstva aj napriek tomu, že ešte nemajú dostatočné množstvo herných
skúseností na medzinárodnej úrovne. Pomaly ale isto nám teda dochádza ku generačnej
výmene, čo má z dlhodobého hľadiska svoje výhody, ale momentálne aj nevýhody.
Pre olympijské rugby 7´s tento rok nebol ničím výnimočný a nanešťastie sa našim
družstvám (Muži, ženy, juniori U18) nepodaril výraznejší úspech na medzinárodnej scéne
avšak je nutné podotknúť, že každá z kategórií obstála v európskej konkurencií a udržali sa
v jednotlivých výkonnostných skupinách. Na druhej strane po analýze jednotlivých turnajov,
vieme na čom musíme v budúcnosti zapracovať a nadviazať tak na vynikajúce bronzové
medaile Mužov 7´s z predchádzajúcej sezóny. Pre rok 2019 si členovia VV SRÚ stanovili
niekoľko krátkodobých cieľov na zvýšenie úrovne popularizácie spomínanej olympijskej
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disciplíny v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom, ktorého
predstavitelia sa opakovane pozitívne vyjadrujú minimálne k mediálnej podpore jednotlivých
olympijských športov. Zo všeobecného hľadiska môžeme považovať rok 2019 ako ideálnu
periódu, keďže sa v Japonsku budú konať Majstrovstvá sveta v rugby XV.
Naopak kritickú situáciu opisoval ohľadom ligových súťaží, najmä XV, ktorá
dlhodobo nevykazuje také výsledky aké boli stanovené na predchádzajúcich VZ. Keďže
situácia je zložitejšia a pôsobí na ňu viacero atribútov, tak je nutné sa problematike venovať
v odbornej diskusii so zástupcami klubov. Základným cieľom je zvýšenie kvality domácich
súťaží a teda aj hráčov resp. hráčok. VV SRÚ navrhlo zapracovať do zimnej prestávky
viacero termínov pre zimné turnaje v rugby 10´s, aby sa na jednej strane skrátilo zimné
obdobie bez súťaží a teda bez kvalitného herného vyťaženia hráča, z ktorých majú vyrastať
budúci reprezentanti SR a na strane druhej stavať na pomyselnom „medziposchodí“ herného
konceptu rugby 10´ s, ktorý inovatívne poskytuje priestor pre rozvoj aj typizovaným hráčom
pre rugby 7´s ale takisto rugby XV.
Ďalším bodom podpory klubom bude pokračujúci projekt regionálnych zrazov, ktorý
už v tomto momente môžeme považovať za úspešný, podpora pri organizovaní turnajov resp.
ligových zápasov v rámci súťaží SRÚ a takisto poskytnutie tzv. trénerskej podpory od
reprezentačných trénerov, ktorí budú navštevovať jednotlivé kluby, manažovať a
následne monitorovať situáciu v rámci tréningových jednotiek.
V roku 2019 si VV SRÚ stanovilo intenzívny systém vzdelávania na úrovni trénerov
jednotlivých kategórií, rozhodcov a takisto delegátov resp. komisárov, ktoré sa uskutočnia na
domácom ale hlavne medzinárodnom poli.
Bod č. 3
Finančný stav SRÚ – aktívne vyhľadávanie partnerov
Zhodnotenia finančnej situácie sa zhostil generálny sekretár SRÚ Michal Mihálik
spolu s manažérom SRÚ Filipom Kráľom, ktorí klubom komplexne vysvetlili minuloročné
hospodárenie a zároveň oznámili novú funkciu v SRÚ, ktorú obsadí dlhoročná reprezentantka
Katarína Kubolová ako finančná riaditeľka, ktorej kompetencie sa budú vzťahovať na celkové
hospodárenie a rozpočtovanie jednotlivých činností SRÚ.
___________________________________________________________________________

Slovenská rugbyová únia /SRU/
Hrobákova 1
851 02 Bratislava
Slovenská republika
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hlavným cieľom na obdobie jar 2019 je aktívne vyhľadávanie partnerov na základe
analýzy trhu a hierarchie partnerov, ktorú vypracoval manažér SRÚ Filip Kráľ.
Bod č. 4
Pôsobnosť a vzťahy so strategickými inštitúciami (WR, RE, MŠVVaŠ SR, SOŠV)
Rugby Europe resp. World rugby kongres v Paríži priniesol niekoľko noviniek. Z tých
pozitívnych je potrebné spomenúť najmä olympijskú kvalifikáciu, ktorá je pre nás viac
dostupná oproti minulosti, čo je dôležitým prínosom najmä v oblasti získavania partnerov.
VV si dal za úlohu do 28.02.2019 zistiť situáciu na SOŠV ohľadom finančnej, ale aj
nefinančnej podpory. Na druhej strane sa kongres nezaobišiel bez negatívnych zmien ako
napr. reorganizácia súťaží rôznych kategórií, ale hlavne zmena v poisťovaní hráčov na
medzinárodné zápasy, resp. turnaje. Rugby Europe sa dištancie a nezabezpečuje poistenie
v rámci zápasov, resp. turnajov, ktoré patria pod jej pôsobnosť. Preto je nutné hľadať
komplexné riešenie pre jednotlivé kategórie, ktoré budú vyslané na šampionáty a dodatočne
im zabezpečiť poistenie resp. ich minimálne informovať o nezabezpečení poistenia zo strany
Rugby Europe.
Dôležitým bodom bolo opäť školenie WR a projekty Get into rugby alebo Rugby
Ready, do ktorých je potrebné sa viacej angažovať a zvýšiť tak aktivity aj v tejto oblasti.
Bod č. 5
Rozvoj rugby na Slovensku – Regionálne zrazy, klubové tréningy
Pilotný projekt Regionálnych zrazov má za sebou úspešné obdobie, v ktorom sa
uskutočnilo niekoľko plnohodnotných tréningových jednotiek v Trnave a dvakrát v Bratislave
pod vedením profesionálnych odborníkov. Okrem finančnej podpory SRÚ plánuje podporiť
kluby zabezpečením trénerských odborníkov na jednotlivé klubové tréningy, čím sa rozšíri
projekt regionálnych zrazov aj na klubovú úroveň.
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Bod č. 6
Reprezentácie (muži, ženy, muži U18)
V tomto bode sa rozoberali najmä zoskupenia jednotlivých kategórií s prihliadnutím
na výstupy z pracovného stretnutia VV SRÚ z Muteníc:
o Muži XV – Hlavný tréner: Pavel Šťastný, asistent trénera: Eduard Krützner ml.
o Muži 7´s – Hlavný tréner: Pavel Lištvan
o

Muži U18 7´s – Hlavný tréner: Pavel Lištvan

o

Muži U18/U20 XV - Hlavný tréner: Patrik Kovács asistent trénera: určí si hl.
tréner (nájsť termíny na prípravu a zápas)

o

Ženy – Hlavný tréner: Richard Krützner, asistent trénera: viacero možností +
manažérka tímu: Katarína Kubalová

Bod č. 7
Deti a mládež – Turnaje detí
Daniel Puha, jeden z trénerov detského výberu poskytol pozitívne hodnotenie
historickej účasti detských tímov na prestížnom medzinárodnom turnaji Dragon cup 2018.
Tréneri, samotní hráči a takisto rodičia si pochvaľovali organizáciu a úroveň turnaja v Brne.
Zároveň zástupcovia viacerých klubov vyjadrili súhlas a plnú podporu obdobným
aktivitám v rámci detskej kategórie. Do úvahy pripadá Olymp turnaj 7´s a takisto Dragon cup
2019, na ktoré budú naviazané minimálne dva spoločné tréningy, aby sa zabezpečila vyššia
úroveň zohranosti a pripravenosti na spomínané turnaje. Zástupcovia klubov majú povinnosť
do 31.01.2019 poslať zoznam detí so zaradením do jednotlivých vekových kategórií (U8,
U10, U12, U14, U16) a na základe spomínaných údajov sa rozhodne, ktorých turnajov sa
tímy pod hlavičkou SRÚ zúčastnia.
SRÚ si stanovilo zabezpečiť pobytový kemp pre deti a mládež v období leto 2019, za
aktívnej podpory rodičov. Do 28.02.2019 zabezpečiť termín, miesto a predbežný program, za
ktorý je zodpovedný manažér SRÚ Filip Kráľ
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Bod č. 8
Rozhodcovia, tréneri – školenia
Zástupca rozhodcov Andrej Rabara sa vyjadril, že pre rozhodcov bude efektívnejšie sa
zúčastniť školení v susednej Českej republike alebo Rakúsku. Cieľom na najbližšie obdobie je
osloviť spomínané únie ohľadom pripojenia sa na našich rozhodcov na školenia.
Ohľadom trénerských školení neprišlo k žiadnej zmene. SRÚ plánuje dve školenia
v roku 2019 (1x jar, 1 jeseň). Podmienkou účasti je absolvovať trénerský World rugby online
kurz. Jarný termín 16.3.2019 v Bratislave.
Bod č. 9
Kalendár SRÚ jar 2019
 Február Regionálny zraz I. (Košice)/10´s zimný turnaj
 Február Regionálny zraz II. (Bratislava)/10´s zimný turnaj
 2.3. Regionálny zraz III. (Žilina)/10´s zimný turnaj
 16.3. Slovan – Žilina (15´s Respect liga)
16.3. – 17.3. Školenie trénerov (Bratislava)
 23.3. 7´s liga (predbežne Piešťany)
 30.3. Detský turnaj Olymp 7´s (Praha) + Sústredenie reprezentácie muži XV
 6.4. Termín pre 15´s Respect ligu
 13.4. Termín pre 15´s Respect ligu
 20.4. REIC Slovensko – Bulharsko (predbežne Bratislava)
 27.4. Piešťany – Žilina (15´s Respect liga)
Košice – Slovan (15´s Respect liga)
 2.-5. Francúzsky tím na Tour (výber Slovenska/reprezentácia)
 8.5. Piešťany – Slovan (15´s Respect liga)
 11.5. Košice – Žilina (15´s Respect liga)
 18.5. REIC Slovinsko – Slovensko
 25.5. 7´s liga (Trnava)
 1.6. Žilina – Slovan (15´s Respect liga)
Košice – Piešťany (15´s Respect liga)
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 8.6. RE Turnaj muži 7´s (Srbsko)
Slovan – Košice (15´s Respect liga)
 15.6. RE Turnaj ženy 7´s (Chorvátsko) + RE Turnaj muži U18 7´s (Chorvátsko)
 22.6. Finálové kolo 7´s (Bratislava)
 Leto 2019 – Detský kemp SRÚ (pobytový tábor)
Bod č. 10
Matrika, štatistiky, zápisy o stretnutiach
V tomto bode všetci zástupcovia VV SRÚ verejne vyzdvihli prácu hlavného matrikára
SRÚ Miloslava Surgoša.
Následne sa rokovalo o incidente v zápase Respect ligy medzi Žilina Bears RC
a Slavia TUKE RC. Disciplinárna komisia v zložení športový riaditeľ – Pavel Lištvan,
generálny sekretár – Michal Mihálik a v neposlednom rade predseda rozhodcovskej komisie
Andrej Rabara začali disciplinárne konanie voči hráčovi Žilina Bears RC Braňovi
Hauptvogelovi. Oficiálne stanovisko spracuje generálny sekretár SRÚ Michal Mihálik do
31.1.2019.
Bod č. 11
Diskusia
Zástupcovia Žilina Bears RC žiadali VV SRÚ o preverenie možnosti vyplácania
rozhodcovského v rámci účtovníctva SRÚ. Manažér SRÚ Filip Kráľ a generálny sekretár
SRÚ Michal Mihálik majú situáciu overiť s účtovníčkou do 31.01.2019 na plánovanom
stretnutí.
V diskusií sa zároveň rozhodovalo o anketách vyhlásenými SRÚ – Rugbista roka
2018, Rugbistka roka 2018, Junior roka 2018, ktorého výsledky sú uvedené nižšie:
 Rugbista roka 2018 – Martin Májovský (1. RC Slovan Bratislava) – 7 hlasov
 Rugbistka roka 2018 – Magda Mužíková (1. RC Slovan Bratislava) – 6 hlasov
 Junior roka 2018 – Lukáš Šefár (Žilina Bears RC) – 5 hlasov
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Záver
V závere sa zhostil slova prezident SRÚ, ktorý srdečne poďakoval všetkým zúčastneným
a zároveň ukončil Valné zhromaždenie SRÚ.

V Žiline, dňa 12.01.2019

Michal Mihálik
predsedajúci

Filip Kráľ
zapisovateľ
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