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Prezident SKoZ 
Riaditeľ ÚŠtR    
VV SKoZ 

 
 

Hodnotenie medzinárodného NBC kempu - Otočac 2022 
 
 
 
Nominácia na predmetné podujatie bola predložená v januári 2022 riaditeľovi ÚŠtR a schválená 
VV SKoZ dňa 21.3.2022. Na poslednú chvíľu z dôvodu choroby hráčky Emy Mazánikovej (TKK 
Trenčín) bola vynútene zmenená. 
Pôvodne nominovanú Emu Mazánikovú, dva dni pred odchodom, nahradila Tamara Duračková 
(TJ Rakovice).  
 
Program podujatia začínal každý deň o 7:00 rozcvičkou, ranným behom o dĺžke 2,5 až 4 km a 
cvikmi zameranými na dynamiku pohybu. 
Dva dni, počas ktorých hráči absolvovali súťažné štarty na 120HZ, bola ráno v programe len 
rozcvička- bez behu. 
 
Súťažný športový program podujatia začal v prvý deň testovaním hrania do kolkárskych pozícii. 
V tejto disciplíne naši hráči ukázali výborné výsledky. V kolkárskych testoch bola medzi 
dievčatami najlepšia Daniela Mócová s výsledkom (60%), čo bol aj celkovo najlepší výsledok, 
druhá najlepšia skončila Naďa Poliaková (48%), Katka Beskidová dosiahla solídny výsledok 
(42%,),  Tamara Duračková (35%) 
 
V testoch medzi chlapcami bol najlepší Róbert Kluka (58%) a druhý v poradí sa umiestnil Šimon 
Magala (53%) 
 
V druhý hrací deň – v prvom štarte na 120HZ - naša výprava opäť ukázala kvalitnú hru – 
Najlepší zo všetkých bol Šimon s výkonom 621 zvalených kolkov. 
Tretí sa umiestnil Robo Kluka s výsledkom 584. 
Medzi dievčatami prvé dve miesta obsadili opäť naše hráčky - prvá Naďa (582) a druhá Daniela 
(576). 
Do 12 členného finále postúpili aj z deviateho miesta Tamara a z desiateho miesta Katka – obe 
dosiahli zhodný výsledok -524. 
V tejto súvislosti je dobré spomenúť, že túto disciplínu zvládla Naďa bez jediného prázdneho 
hodu a Daniela urobila jednu chybu. 
 
Tretí deň bol zameraný na nácvik techniky, kvalifikáciu do súťaží – šprint a tandem mix. 
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V kvalifikácii šprintu dosiahla najlepší výsledok Tamara Duračková výsledkom 210 zvalených 
kolov. 
 
V ďalší deň sa konali vyraďovacie zápasy súťaží šprintov a tendem mixu. 
Tamara žiaľ nedokázala ukázať rovnako kvalitnú hru ako v kvalifikácii, a ako jednotka play off 
pavúka skončila v prvom kole. Pre Tamaru sú to však cenné skúsenosti, ktoré určite zúročí v 
ďalšej kolkárskej kariére 
V prvom kole skončila aj Naďa Poliaková, ktorá mala “smolu” že narazila na Danielu Mócovú, 
ktorá ju vyradila skvelým výkonom vo vyrovnanom zápase. 
Daniela sa prebojovala do finále tejto disciplíny, kde ju čakala reprezentačná kamarátka Katka 
Beskidová. Katka mimoriadne sústredeným výkonom porazila Danku vo finále 1:1 na sudden 
victory 22:23 v krásnom súboji. 
 
V súťaži šprint chlapcov Robert vypadol v druhom kole, avšak v súťaži dominoval Šimon, ktorý 
vo finále presvedčivo zdolal Čecha Horáka. 
 
Nasledoval deň, kedy bol v programe beh na 1500 m a finále súťaže mixu. 
Katka v tejto súťaži tvorila pár so Slovincom Kukovec, s ktorým spoločne vyhrali kvalifikáciu. 
Žreb vytvoril slovenskú dvojicu Danka + Šimon 
Robo hral v dvojici s talentovanou  Chorvátkou Štetić. 
Naďke a Tamarke boli vyžrebovaní Nemci Höhn resp. Schultes 
V hlavnej súťaži sa opäť potvrdilo, že víťazstvo v kvalifikácii nič negarantuje a už vôbec nie v 
krátkej súťaži akou je tandem mix- v tomto smere máme určite rezervy na ktorých je potrebné 
pracovať aj keď v tejto veci je najdôležitejšia prax a skúsenosti získané z podobných podujatí. 
Súťaži mixu zvíťazil český pár (Horák/Loffelmanová) nad slovenským Magala/Mócová, ktorému 
vo finálovom sudden victory nestačili ani dve deviatky a sedmička. 
Bronz z tejto súťaže si odnáša Robko s Chorvátkou Štetić. 
 
Nemožno zabudnúť na ranný beh na 1500m, ktorý ovládol talentovaný Chorvát – Karlo 
Petranovic, tretie miesto obsadil Robo, štvrtý bol Šimon. Medzi dievčatami dominovala Češka 
Thea Petru, naše dievčatá obsadili postupne miesta- 4. Daniela, 5. Naďa   8. Katka   12. Tamara 
 
V posledný deň bola na programe finálová 120-tka, ktorá sa zároveň počítala do kombinácie. 
 
Výkon Katky Beskidovej v tejto súťaži bol negatívne ovplyvnený zranením, ktoré si privodila v 
predchádzajúcej súťaži, keď jej guľa narazila kĺb na prste ľavej ruky, ktorou Katka hrá (519). 
Katka ukázala svoje herné prednosti, psychickú odolnosť, príkladné morálne vlastnosti. 
Zlatá medaila zo šprintu na tomto podujatí je zaslúženou odmenou. 
 
Tamarka finále začala výborne- dráhou 146, avšak skončila dráhou 127- celkový výsledok 539 
hodnotím pozitívne v kontexte celkového športového prejavu počas celého týždňa v dlhotrvajúcej 
záťaži. Tiež by som rád vyzdvihol jej účinnú techniku hry a progres za posledné obdobie. 
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Danka vo finále pôsobila dosť nervózne, preto výkon (569) nie je úplne podľa predstáv. Napriek 
všetkému opäť ukázala pevnú vôľu a bojovnosť aj keď sa nedarí. A práve to jej pomohlo k zisku 
bronzu vo finále ako aj v kombinácii. Je potrebné poznamenať - 0 v kolónke chýb vo finále a 
celkove v súčte len jednu za všetky individuálne disciplíny. Štyri medaile z tohto podujatia sú až 
tak podstatné, pri tejto hráčke by som vyzdvihol jej vyrovnanosť výkonov a mentálnu silu. 
 
Naďka vstupovala do finále z prvého miesta s miernym náskokom z prvého štartu, ale tiež s 
vedomím, že nič nie je isté. Zodpovedným výkonom (597) a pokojným prejavom si z Otočca 
odnáša striebro z finále a zlato z kombinácie. Výborná úroveň fyzických predpokladov a 
pripravenosti priniesla Naďke odmenu na konci náročného týždňa, keď už niektoré súperky 
jednoducho nevládali. Cieľavedomé konanie a vyspelosť je to čo zdobí túto hráčku. 
 
Poslednou kolkárskou disciplínou bolo finále chlapcov, kde sa o skvelé predstavenie postarali 
predovšetkým naši a českí chlapci. V konečnom zúčtovaní Róbert výkonom (606) vyhral finále a 
Šimon kombináciu (finále 595 + kvalifikácia 621). 
Hodnotiť samotnú hru prináleží skôr trénerovi príslušnej kategórie.  
Z môjho pohľadu ukázali obaja skvelé výsledky a hru, ktorá vychádza z ich výchovy, pokory a 
správneho mentálneho nastavenia ako aj z toho čo sú ochotní pre kolky urobiť, či prípadne 
obetovať. V tomto duchu je nutné vyzdvihnúť prácu v klube a v neposednom rade zásluhu 
rodičov. 
Osobne považujem týchto dvoch mladých hráčov za príkladné tipy aj pre ostatných v kategórii. 
Všetkým zúčastneným hráčom ďakujem za vzornú reprezentáciu. 
 
 
Chcel by som vysloviť poďakovanie vedeniu SkoZ za možnosť vycestovať na medzinárodnú 
akciu, ktorá je veľkým prínosom pre hráčsky vývoj, Verím, že získané skúsenosti budú zúročené 
na budúcich vrcholných podujatiach. 
 
V mene svojom ako aj v mene reprezentantov ďakujem sekretariátu SKoZ za súčinnosť pri 
vybavovaní kempu. 
 
Poďakovanie patrí aj klubu ŠK Železiarne Podbrezová, ktoré pre účely tejto akcie zdarma 
poskytlo 8-miestne vozidlo Mercedes. 
 
Poďakovanie patrí aj klubu KK Galanta za poskytnutie kolkárne na tréning pred odchodom ako aj 
za pripravené občerstvenie. 
 
Vďaka aj rodine Magalovej za ústretový prístup a opranie výstroje celej výpravy. 
 
 
 
Spracoval:                      Daniel Móc 

   reprezentačný tréner U14 a U18 
člen výkonného výboru pre mládež 
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