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Po dvojročnej prestávke sme sa zúčastnili 
29. ročníka jedného z najväčších hádzanár-
skych turnajov na svete. Ako to každoročne 
býva, aj tento rok sa turnaj v Prahe konal 
počas veľkonočných sviatkov. Náš klub 
sa zúčastnil v kategóriách mladšie žiačky, 
mladší žiaci a starší žiaci. Počet družstiev 
z nášho klubu, rovnako ako aj z ostatných, 
bol nižší, ale veríme, že v nasledujúcich roč-
níkoch sa toto číslo opäť zvýši. Na turnaji 
sa celkovo zúčastnilo 377 tímov z 15 krajín, 
ktorými sú samozrejme Česko rovnako ako 
aj Slovensko, ďalej sme mohli vidieť súpe-
rov z Dánska, Nemecka, Maďarska, Belgic-
ka, Rakúska, Švédska, Rumunska, Francúz-
ska, Lotyšska, Slovinska, Holandska, Fínska 
a Litvy. Po tomto zmätenom covidovom 
období sme mali možnosť sa znova viac so-
cializovať, deti mohli voľne nadväzovať pria-
teľstvá a samozrejme aj skúsenosti, ktoré 
poskytol práve tento turnaj.  
Taktiež sme vyspovedali našich trénerov, 
ktorí boli počas celého turnaja priamo  
v strede diania. Pýtali sme sa na ich celko-
vé dojmy, ako hodnotia svojich zverencov  
a taktiež čo sa im najviac páčilo počas tur-
naja.

MLADŠIE ŽIAČKY  
– Dominika Krajčová

Celkovo turnaj hodnotím veľmi pozitívne. 
Jediné mínusy boli naše výlety do nemocníc. 
Dievčatá boli úžasné. Na to, že to bol 
ich prvý veľký turnaj, veľmi dobre hrali a  
s disciplínou tiež nebol problém. Zo začiat-
ku bola vidieť nervozita, ktorá sa každým 
zápasom strácala. Turnaj si užili a zistili, že 

existuje aj iný super ako družstvá z okoli-
tých miest Bratislavy.
Najviac sa mi páčilo, že dievčatá sa dali do-
kopy ako tím. Po hernej stránke ako aj ko-
lektívnej. Hrali spolu, bavili sa spolu, zomkli 
sa dokopy a aj keď nevládali, dali do toho 
všetko a takto pevný kolektív ako v Prahe 
spolu ešte asi nikdy neboli.

MLADŠÍ ŽIACI – Kristián Halla,  
Dominika Hudecová

Celkovo turnaj v Prahe hodnotíme kladne. 
Samozrejme ako to býva na každom tur-
naji, aj my sme mali zhon a občas aj stres. 
Z môjho pohľadu týchto pár spoločne strá-
vených dní nám všetkým veľmi prospelo, 
nakoľko sme sa s chlapcami viac spoznali  
a rovnako sme mali čas viac komunikovať  
a spriateliť sa. Vžili sme sa do role posluchá-
čov rovnako ako do role rodičov. Všetci sme 
sa niečomu novému priučili a máme novú 
skúsenosť do života. 
Čo sa týka našich chlapcov po morálnej 
stránke, myslím, že sa správali reprezen-
tatívne a vzorne. Samozrejme niekedy sme 
boli ako odtrhnutí z reťaze, ale to predsa 
patrí k tomu :D.  Po hernej stránke by som 
to zhrnula nasledovne : chlapci sa naozaj 
snažili a bolo vidno, že vyhrať chcú a vzá-
jomne sa snažili podporovať, počúvali po-
čas zápasu naše rady a snažili sa ich plniť. 
Samozrejme nazbierali sme veľa skúseností 
od ostatných tímov, a s týmito skúsenosťa-
mi budeme na tréningoch pracovať. 
Najviac sa nám páčila bojovnosť chlapcov  
a samozrejme aj precvičenie krásnej češti-
ny, pri ktorej vzniklo niekoľko hlášok. Rov-

nako sme si užili prechádzky centrom mes-
ta, pri ktorých nám vyšlo pekné počasie. 
Počas turnaja sme mali taktiež oslavu naro-
denín Samka Slezáka, ktorú sme perfektne 
zorganizovali a Samko skončil aj so šľahač-
kou na tvári, ale predsa kto by nechcel byť 
až po uši v sladkom :D. Myslím, že za nás 
všetkých môžem povedať, že sa tento tur-
naj vydaril.
Veď ako sa hovorí : „v Praze je blaze.“
A ako by celé naše družstvo na záver pozna-
menalo: „Siiiiiiuuuuuuu“. 

STARŠÍ ŽIACI – Radoslav Demko

Turnaj v Prahe hodnotím veľmi pozitívne 
zo sociálneho aj hádzanárskeho hľadiska. 
Chlapci ma po oboch stránkach milo pre-
kvapili. 
 Keďže s týmto družstvom som bol na pr-
vom turnaji, mal som možnosť si spraviť 
obraz úplne od začiatku a naozaj to pre 
mňa bolo príjemné prekvapenie oproti 
tomu, čo som videl pár krát na tréningu. Sa-
mozrejme, že tam boli chybičky, no chlap-
ci bojovali, hrali oduševnene a myslím, že 
sa tam buduje sľubný kolektív, ktorý po-
tiahne ďalšie roky dorastenecké kategórie  
a budeme veľmi radi, ak niektorí hráči v bu-
dúcnosti pomôžu aj mužskej zložke.  Mne 
osobne sa najviac páčilo, že ma chlapci 
naozaj celý turnaj “zdravo” rešpektovali  
a myslím, že som si našiel ako aj s druž-
stvom, tak aj s jednotlivcami vzťah, ktorý 
sme sa na turnaji snažili posilniť a na záver 
len môžem dodať, že sa veľmi teším, keď sa 
chlapci presunú do dorasteneckej kategó-
rie.

MLÁDEŽ

PRAGUE HANDBALL CUP 2022
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V sobotu 23. apríla naše dievčatá odohrali 
1. kolo prípraviek v Stupave. Na turnaji sa 
zúčastnili: Nelka Zelenáková, Nelka Paná-
ková, Laura Škvorová, Danielka Vargová, 
Stella Sailerová, Eliška Čimová, Simonka 
Hanzelová, Alesia Di Candido, Ninka Torá-
čová, Andrejka Vargová a Hanka Šimončí-
ková. Odohrali sme 4 zápasy. Dievčatá po-
dali bojovný výkon a postupne vyhrali nad 
Stupavou I, Sencom, Stupavou II a Modrou. 
Boli sme unavené, ale šťastné a tešíme sa 
na ďalšie kolo, ktoré sa bude konať 4.júna 
na Lekárskej fakulte.

Po uvoľnení opatrení sme sa zúčastnili  
2. väčšej akcie pre tých najmenších hádza-
nárov. Naše družstvá hrali medzi chlapca-
mi aj dievčatami v ročníkoch 2011-2012  
a 2013 a mladší.  
V jednotlivých kategóriách sme sa umiest-
nili nasledovne: 

Kategória 2011 – 2012:
ŠKP CHLAPCI – 3.miesto
ŠKP DIEVČATÁ – 2.miesto 

Kategória 2013 a mladší:
ŠKP CHLAPCI  – 2.miesto 
ŠKP DIEVČATÁ – 4.miesto

Malí hráči mohli konečne ukázať, čo v čase 
opatrení natrénovali. Niektorí úspešnejšie, 
iní menej. To však vôbec nevadí, od toho 
tieto turnaje sú, aby ukázali všetkým deťom 
a tiež trénerom, kde sa ich „hráčske zruč-
nosti“ nachádzajú. Veľmi sa tešíme z toho, 
že naše deti majú radosť z pohybu a najmä 
z hádzanej. 

TURNAJ PRÍPRAVIEK
DIEVČAT

MINIHÁDZANÁ BKZH

Rozumná
pôžička

INFOLINKA 0800 555 678
www.silverside.sk

Prispôsobí sa Vášmu

tempu splácania
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Rozumná
pôžička

INFOLINKA 0800 555 678
www.silverside.sk

Prispôsobí sa Vášmu

tempu splácania



WWW.HADZANA.SKPBRATISLAVA.SK  •  MÁJ 2022  •  S PODPOROU

8

Bližšie informácie nájdete na www.skptravel.sk

UŽ TOTO LETO!

Vaša dovolenka s SKP TRAVEL

pomôžeme vám s vyhľadaním vhodného 
zájazdu z ponuky partnerských CK

vybavíme celú agendu ohľadom kúpy zájazdu

svojím nákupom u nás podporíte šport detí 
z ŠKP Bratislava a navyše od nás získate 
malý cestovateľský darček

Radi cestujete individuálne?
Pomôžeme vám s kúpou leteniek, ubytovania,
vstupeniek, či cestovného poistenia.

CESTUJTE S NAMI

Zabezpečíme pre vás pobytové a poznávacie zájazdy do celého sveta 
v spolupráci s renomovanými partnerskými cestovnými kanceláriami.

Zaplatíte tú istú sumu ako 
v prípade kúpy priamo v CK
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Bližšie informácie nájdete na www.skptravel.sk

UŽ TOTO LETO!

Vaša dovolenka s SKP TRAVEL

pomôžeme vám s vyhľadaním vhodného 
zájazdu z ponuky partnerských CK

vybavíme celú agendu ohľadom kúpy zájazdu

svojím nákupom u nás podporíte šport detí 
z ŠKP Bratislava a navyše od nás získate 
malý cestovateľský darček

Radi cestujete individuálne?
Pomôžeme vám s kúpou leteniek, ubytovania,
vstupeniek, či cestovného poistenia.

CESTUJTE S NAMI

Zabezpečíme pre vás pobytové a poznávacie zájazdy do celého sveta 
v spolupráci s renomovanými partnerskými cestovnými kanceláriami.

Zaplatíte tú istú sumu ako 
v prípade kúpy priamo v CK

TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV
V NOVÝCH ZÁMKOCH

V sobotu 30.4.2022 sa naši mladší žiaci zúčastnili na jednodňovom 
turnaji v Nových Zámkoch, počas ktorého si mali možnosť zmerať 
sily so súpermi z Považskej Bystrice, Nových Zámkov a z maďar-
ského tímu Tatabánya. Chlapci bojovali a taktiež predviedli pekné 
výkony. Bohužiaľ na súperov nestačili a z tohto turnaju odišli bez 
výhry. Napriek tomu mali chlapci možnosť zahrať si a nabrať nové 
skúsenosti.

V sobotu 7.5.2022 sme zorganizovali turnaj 
1.kola prípraviek chlapcov v ŠH Lekárskej 

fakulty UK. Naši chlapci odohrali 4 zápasy 
a zo všetkých vyšli ako víťazi. Turnaj sme si 

všetci užili, zahrali si, zabavili sa a tešíme sa 
na ďalšie kolo, ktoré sa uskutoční v Modre.  

TURNAJ PRÍPRAVIEK CHLAPCOV
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PROJEKTY

TURNAJ ŠKÔL V RÁMCI PROJEKTU 
ŠPORTOM ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE DETÍ

Dňa 10.5.2022 sme zorganizovali ďalší tur-
naj - ŠZDZD, vo všetkých kategóriách.
1.-2. roč. = 10 družstiev: 
Bieloruská (1.miesto), Rajčianska (2.miesto), 
Gercenova I (3.miesto), Kupeckého Pezinok, 
Gercenova II, Mierova, Modra I, Modra II, 
Modra III
3.-4. roč. = 18 družstiev:  
Cífer (1.miesto), Rajčianska (2.miesto), Vývo-

jová I (3.miesto), Záporožská II, Bieloruská, 
Nevädzova I, Vetvárska, Medzilaborecká, 
Mierova I, Vývojová II, Modra I, Záporožská 
I, Modra III, Modra II, Podzáhradná, Pezi-
nok, Nevädzová II, Mierova II
5.-6. roč. = 8 družstiev:  
Vetvárska, Mierova, Gercenova, Bieloruská, 
Vazovova, Záporožská, Borodáčová, Medzi-
laborecká

7.-9. roč. = 3 družstvá: 
Bieloruská, Vetvárska, Medzilaborecká
Hrali sme na 6 ihriskách a odohrali 90 zápa-
sov. Na celej organizácii turnaja sa podieľali 
naši hráči a hráčky, či už ako rozhodcovia, 
zapisovatelia alebo tréneri družstiev našich 
škôl. Turnaj sa vydaril, všetci statočne bojo-
vali a ukázali to, čo sa naučili.
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EXTRALIGA

EXTRALIGOVÉ ZÁPASY – LIGOVÝ POHÁR 

Po nadstavbe sa naši muži presúvajú do 
boja o Ligový pohár. V prvom kole hrali pro-
ti Bojniciam na domácej pôde a súpera zdo-
lali po tesnom výsledku 24:23. V druhom 
kole sme doma privítali družstvo Nových 
Zámkov, ktorým sme po bojovnom výkone 
bohužiaľ podľahli 23:29. V treťom kole sme 
nastúpili na pôde domácej Modry, kde sme 
rovnako podľahli súperovi 20:28. Po prvých 
3 kolách sme na predbežnom 2.mieste v ta-
buľke Ligového pohára o 5.-8.miesto.

Vyjadrenia trénera Martina Spuchláka  
k doteraz odohratým zápasom: 

ŠKP Bratislava – HK Kúpele Bojnice

Odohrali sme prvý zápas po mesačnej pre-
stávke. Vstup do zápasu nám vyšiel tak ako 
sme chceli. Škoda, že rozdiel v skóre nebol 
po 1. polčase vyšší. Zápas sme nakoniec do-

tiahli do víťazného konca a získali prvé body 
v boji o Ligový pohár. Stále máme na čom 
pracovať a hľadať cestu ako byť lepší.

ŠKP Bratislava – MHC Štart Nové 
Zámky

Tento zápas nám nevyšiel úplne podľa 
našich predstáv. Posledné stretnutie zák-
ladnej časti s týmto súperom sme prehrali 
jasným rozdielom. Teraz sme dlhšie držali 
vyrovnaný stav. Škoda niektorých nepre-
menených šancí a zbytočných technických 
chýb. Čaká nás ešte veľa práce a tréningov. 
Družstvo je mladé a chce sa zlepšovať, pre-
to musíme byť trpezliví a pokračovať v tvr-
dej práci a hrať tak, aby sme bavili divákov a 
hlavne seba samých. Pred nami je ešte pár 
zápasov a všetko je otvorené.

HáO TJ Slovan Modra – ŠKP  
Bratislava

Zápas s Modrou nám nevyšiel. Iba krátky 
časový úsek v zápase od 25. do 35.minú-
ty sme hrali tak, ako sme chceli. Celý prvý 
polčas sme prehrávali. Na začiatku druhé-
ho sme sa dostali do vedenia. Celkovo 
sme mali nízku streleckú úspešnosť (iba 20 
gólov) a urobili viac technických chýb ako 
súper. Nepomohlo nám ani 4-minútové 
oslabenie, ktoré sme si zavinili vlastnou ne-
disciplinovanosťou. Dúfam, že to bude po-
naučenie pre všetkých hráčov. Momentálne 
sa však naozaj trápime sami so sebou. Cha-
lani však pracujú poctivo. Preto verím, že sa 
to obráti a dokážeme veci z tréningového 
procesu preniesť aj do zápasov. Hrá sa ešte 
o 6 bodov, ktoré sa dajú  získať, ak doká-
žeme podať výkony, ktoré sme už viackrát  
v tejto sezóne ukázali.



13
WWW.HADZANA.SKPBRATISLAVA.SK  •  MÁJ 2022  •  S PODPOROU

Program do konca sezóny:

HK Kúpele Bojnice 14.5.2022 ŠKP Bratislava

MHC Štart Nové Zámky 21.5.2022 ŠKP Bratislava

ŠKP Bratislava 28.5.2022 HáO TJ Slovan Modra



NAKUPUJTE NA   www.skp-sport.sk                                             Showroom: Záporožská 8, Bratislava

DOSIAHNITE SVOJE 

FITNESS 
CIELE
Výživové doplnky na svalstvo, 
chudnutie alebo podporu zdravia
a kĺbov

ŠPECIÁLNE CENY 
PRE ČLENOV ŠKP BRATISLAVA


