
Návrh nominácie hráčov na Majstrovstvá Európy jednotlivcov U15,  

14. – 16. február 2020, Lievin, Francúzsko (ročníky 2006 a mladší) 

Na základe Predpisov BEC, do každej z piatich disciplín môže Slovensko nominovať dvoch hráčov, 

prípadne dva páry. Jeden hráč však môže štartovať najviac v dvoch disciplínach. 

 

Nominovali sme 3 chlapcov, 3 dievčatá a 1+1 náhradníkov.  

 

Dvojhra chlapcov:  

Andrej Suchý (2008, BKK Sliač) 

Gregor Ondrejčák (2006, BPR Bratislava) 

Dvojhra dievčat: 

Johanka Ivanovičová (2006, Spoje Bratislava) 

Lea Kyselicová (2007, SC Pohoda Trnava) 

Štvorhra chlapcov: 

Matúš Poláček (2006, KPŠ Košice) + Gregor Ondrejčák 

Štvorhra dievčat: 

Lucia Vašatová (2006, AS Trenčín) + Lea Kyselicová 

Zmiešaná štvorhra: 

Andrej Suchý + Johanka Ivanovičová 

Matúš Poláček + Lucia Vašatová 

 

Náhradníci: 

Ella Vojtíšková (2006, AS Trenčín) 

Dominik András (2006, KPŠ Košice) 

 

 

Zdôvodnenie: 

Finálnu nomináciu sme navrhli na základe nominačných kritérií Projektu U15. Vybraných 

hráčov a náhradníkov sme spolu s ďalšími sledovali na domácich i zahraničných turnajoch 

a spoločných sústredeniach. 

 Vo dvojhre chlapcov doma i v zahraničí má už dlhodobo najvyššiu výkonnosť Andrej Suchý, 

ktorého nasleduje Gregor Ondrejčák.  

 Vo dvojhre dievčat je na základe výkonnosti doma i vonku jasnou jednotkou Johanka 

Ivanovičová. O druhé miesto sa bili Lucka Vašatová, Lea Kyselicová, Ela Vojtíšková a pred zranením 



Ella Klačanská. Najlepšiu výkonnosť v závere sezóny ukázala Lea Kyselicová, či už na domácich MSR 

alebo na medzinárodnom turnaji družstiev U15 v maďarskom Pécsi. Preto na druhú dvojhru 

nominujeme práve Leu Kyselicovú. 

 Z hráčov širšej nominácie sa u nás nikto cielene nešpecializuje na párové disciplíny. Aj preto 

sme radi za možnosť vyskúšať si rôzne páry na spoločných sústredeniach a turnaji družstiev 

v Maďarsku. Z toho nám vyšli niektoré nové dvojice, ktoré spolu bežne nehrávajú. 

 Pri výbere druhej disciplíny pre hráčov Suchý a Ivanovičová sme sa rozhodli pre ich spoločnú 

zmiešanú štvorhru. Pri rešpektovaní dohodnutých pokynov ich vnímame ako aktuálne našu 

najsilnejšiu dvojicu pre párové disciplíny, s najvyššou šancou na dobrý výkon v medzinárodnej 

konkurencii. Hrávajú spolu dlhodobo, posledné sústredenia im pomohli posunúť sa v spolupráci na 

kurte, čo je vidieť aj v lepšom spoločnom výkone.  

Zvažovaná štvorhra Suchý + Ondrejčák, síce spolu vyhráva svoje Áčka a trápi ročníky 2005, ale na 

zohrané štvorhrové dvojice v zahraničí nám toto nestačí. To isté je žiaľ aj vo štvorhre dievčat, kde 

uvažovaná dvojica Ivanovičová + Vašatová je síce silnejšia ako zohraný klubový pár Vašatová + 

Vojtíšková, no stále menej konkurencieschopná ako vybraný mix Suchý + Ivanovičová.  

Po odskúšaní novej dvojice pre štvorhru dievčat, kde Kyselicová dokáže vytvoriť tlak v zadnej 

časti kurtu a Vašatová vie byť nebezpečná na sieti a tiež pokryje veľkú časť ihriska, sme sa rozhodli 

pre túto dvojicu. Dievčatá spolu dobre fungovali na kurte i mimo neho, napriek tomu, že vo dvojhre 

medzi nimi panuje veľká rivalita.   

Vo štvorhre chlapcov sme zo skúšaných dvojíc vybrali pár Gregor Ondrejčák + Matúš Poláček, 

kde Matúš plní úlohu technického hráča s prehľadom a používaním štvorhrových úderov a Gregor vie 

použiť smeč a pokryť väčšiu časť kurtu. Tu sme rozdelili dlhodobo zohraný pár Poláček + András, kde 

chlapci z rovnakého klubu spolu príkladne bojujú a snažia sa o používanie štvorhrových návykov. Žiaľ 

ani jeden z chalanov nevie položiť košík na zem, čo je vo štvorhre chlapcov U15 už naozaj problém. 

   Do zmiešanej štvorhry sme ako druhý pár nominovali dvojicu Matúš Poláček a Lucia 

Vašatová. Tu sme tiež rozdelili zohranú dvojicu – Ondrejčák + Vašatová. Gregor Ondrejčák hrá 

dvojhru a štvorhru. Keď si Matúš s Luciou pomáhali a využívali svoje silné stránky, vedeli byť 

nebezpeční. 

 Ellu Vojtíškovú a Dominika Andrása by sme radi navrhujeme ako náhradníkov, pre prípad, 

zranenia či iných komplikácií. Veríme, že hráči budú v poriadku, a že sa akcia vydarí k spokojnosti. Ella 

i Dominik na sústredeniach pracovali naozaj dobre a ich nenominácia je jedna z vecí, ktorá nás mrzí. 

Snažili sme sa vybrať tých najlepších hráčov a dvojice pre dané disciplíny pri našich možnostiach. 

 Čo sa týka Prístupu na spoločných akciách a Dodržiavania dohodnutých pravidiel a princípov, 

tak tieto dve kritériá menovaní hráči spĺňali a naše pripomienky ku konkrétnym bodom sa snažili 

zapracovať a zlepšiť – v týchto dvoch bodoch sú medzi hráčmi rozdiely, ale nemáme zásadné výhrady 

a dúfame, že to takto bude z ich strany ďalej pokračovať. 

 

Za trénerov Projektu U15 

 

BSBA Lukáš Klačanský     Marián Šulko  

 

V Trenčíne, 30.12.2019 


