Správa o činnosti SZTPŠ- ŠTK/powerchairhockey – florbal – hokej na
elektrických vozíkoch za rok 2019
Zloženie ŠTK na rok 2019:
Blanka Pecárová, predsedníčka
Jozef Blažek, koordinátor
Petra Lackovičová, hlavná rozhodkyňa
Lenka Zemančíková, hlavná trénerka
Zuzana Šoltýsová, trénerka
Roman Pecár, rozhodca
Lucia Mrkvicová, hospodárka

Zhodnotenie:
Po roku 2018, kedy sa vykryštalizoval tím zložený z 10 tich hráčov, sme ako ďalší posun
a napredovanie našej výkonnosti vstúpili do Českej ligy. Tá má už svoju dlhú históriu so
zabehnutými štyrmi družstvami, kde hrajú hráči s dlhoročnou skúsenosťou a primeraným
technickým vybavením. Absolvovaním dvoch kôl českej ligy sme sa definitívne utvrdili, že
popri tréningoch a ich skvalitňovaní, tiež vyspelejšej taktickej a hernej pripravenosti to bez
kvalitných športových vozíkov nepôjde. Toto s ú zároveň aj hlavné ciele, ktoré si chceme dať
pre rok 2020. K našim cieľom patrí nájsť vhodného partnera na úpravu vozíkov pre hru. Týka
sa to ako skeletu, ale najmä motorovej časti a elektrickej.

Tréningy:
Počas roku 2019 sme zorganizovali viacero tréningov, cca 2x za mesiac. V organizačnom tíme
zabezpečujúcom tréningy sa nám neuskutočnili žiadne výrazne zmeny. Naďalej sme v štádiu
hľadania trénerov z praxou, pri ktorých by sa mohli naši súčasní tréneri učiť a zdokonalovať.
Naši hráči dochádzali na tréningy a tiež na turnaje do Čiech z Prievidze, Martina, Zvolena i
Vrábľov.
Počet tréningov závisel aj od možnosti voľných kapacít hál na trénovanie a tie sú v Bratislave
katastrofálne.
Jediným miestom, kde sú síce termíny voľné, avšak bez bezbariérových toaliet a kúrenia je
petržalská Športová hala Engerau Aréna.
Jeden tréning, v decembri, sme absolvovali v telocvični ZŠ Hargašova, Záhorská Bystrica.
Na tréningoch sme mali k dispozícii tri repasované elektrické vozíky, ktoré sú určené len čisto
na hru. Tie boli zakúpené ešte v roku 2018. Tento rok k nim pribudol ešte jeden vozík.

Propagačné prezentácie a nábory nových hráčov:
Prvou akciou bolo podujatie Paráda v Piešťanoch. Na tomto podujatí sa k nášmu
organizačnému týmu pridali aj niektorý naši hráči a tak okrem získania informácii o našom
športe mali nový záujemcovia i možnosť zahrať si z našimi hráčmi.
Ďalšími prezentáciami boli tri letné pobyty pre deti a mládež s nesrvosvalovými diagnózami
(Duchenne, Becker, SMA) organizované Organizáciou muskulýárnych dystrofikov v SR. Tábory
sme organizovali na troch miestach, Duchonka, Zuberec, Čičmany, kde boli do ich
desaťdňového programu zakomponované aj ukážkové tréningy tohto športu.
Našou ďalšou zastávkou mal byť Prešov, kde sme už mali dohodnuté všetky organizačné veci,

vrátane prihlásených minimálne desiatich záujemcov o tento šport v Prešove a okolí. Žiaľ,
v predvečer tlaková vlna, ktorá nastala po výbuchu blízko telocvične, kde sme mali hrať nám
to neumožnila. Celú akciu si zopakujeme na začiatku roka 2020.
Na každej prezentácii boli k dispozícii špeciálne športové pomôcky ktoré si mohli záujemcovia
vyskúšať a zároveň mali možnosť konzultácie o vhodnosti daného športu pre konkrétneho
človeka podľa diagnózy či stupňa postihnutia.

Výsledky 1. kola Českej ligy 2019/2020:
V sobotu 7. 9. 2019 sa v českom meste Klatovy uskutočnilo 1. kolo českej ligy
powerchair hockey v sezóne 2019/2020. Táto sezóna je špecifická, pretože vďaka účasti
nášho slovenského tímu Bluesky Butterflies (v preklade Belasé motýle) sa súťaž stáva
medzinárodnou.
Náš tím určite nesklamal, naopak, bojoval, podal proti tímom z dlhoročnou tradíciou
sympatický výkon, na ktorom sa dá budovať ďalší rast. Bolo však citeľné, že naši hráči hrali
na svojich civilných, na powerchait hockey nie upravených vozíkoch. Ale aj napriek tomu náš
tím pozbieral množstvo skúseností, ktoré určite zužitkuje v ďalšom priebehu ligy.
Svoju premiéru mali nielen naši hráči, ale aj realizačný tím vrátane našich dvoch
tréneriek Lenky Zemančíkovej a Zuzany Šoltýsovej.
Zloženie Bluesky Butterflies: Sebastián Virág, Michal Sedlák (3 góly, kapitán), Norbert
Suchánek, Nicolas Pecár, Martin Burian, Vladimír Vida (1 góly), Ján Koňarčík a Lucia
Mrkvicová. Zo stále tímu chýbali Andrea Madunová a Peter Lovaš.
Do brány sa pri neúčasti Andrei Madunovej postavil Noro Suchánek, ktorý bol oporou
nášho tímu a bol navyše na záver turnaja vyhlásený za najužitočnejšieho hráča celého
turnaja!
Medzi rozhodcami sme mali tiež svoje zastúpenie v podobe už skúsenej Petry
Lackovičovej a Romana Pecára, ktorý si na turnaji odbil svoju premiéru. Vedúcou výpravy
buda predsedníčka ŠTK/powerchairhockey Biba Pecárová.
Do tímu zapadol každý z doprovodu našich hráčov a tiež náš technik Miloš Očenáš
z firmy LetMo.
Na rozdiel od niektorých hráčov v českej lige, naši hráči hrávajú na „civilných“
vozíkoch, tj. bez žiadnych špeciálnych úprav vhodných na športovanie. Nová bude však
športová výbava, čiže florbalové hokejky a „Téčka“na elektrické vozíky, ktorými môžu
loptičku posúvať tí hráči, čo nemôžu udržať hokejku v ruke.
Turnaj, Memoriál Petra Sulanského a Filipa Jakeša mal inak vysokú organizačnú
úroveň, ktorú okorenil 1. celodenný priamy prenos tohto športu v TV.
Fair play cenu získal Jan Vaněk (Indians)
Kompletné výsledky 1. kola:
SK Indians Plzeň x BlueSky Butterflies Bratislava 13:1
(náš prvý gól v českej lige strelil z trestného strieľania Vladimír Vida)
Jaguars Praha A x Jaguars Praha B 20:0
BlueSky Butterflies Bratislava x New Cavaliers Praha 0:14
SK Indians Plzeň x Jaguars Praha B 6:1
New Cavaliers Praha x Jaguars Praha A 3:9
Jaguars Praha B x BlueSky Butterflies Bratislava 13:3

Do 10ej minúty bolo 0 : 0, ale potom sa roztrhlo vrece s gólmi. Tromi sa prezentovali aj naši,
zásluhou nášho kapitána Michal Sedlák
SK Indians Plzeň x Jaguars Praha A 3:12

Výsledky 2. kola Českej ligy 2019/2020

V sobotu 26.10.2019 sa uskutočnilo v pražskej športovej hale Radotín II. ligové kolo Českej
ligy vo florbale na elektrických vozíkoch. Päť tímov - SK Indians Plzeň, New Cavaliers Praha,
hosťujúci tím Jaguars Praha A, B a náš slovenský tím BlueSky Butterflies si spolu zahrali
naozaj výborný „elektrizujúci“ florbal plný napätia, eufórie, súťaživostí ale hlavne fair-play.
Trénerky Bluesky Butterflies Lenka Zemančíková a Zuzana Šoltýsová nasadzovali do zápasov
rôzne formácie svojich hráčov, aby tak zostavili nielen silnú obranu, ale aj aktívnejší útok.
Mohli sa oprieť o 8 hráčov: Sebastián Virág, Norbert Suchánek, Nicolas Pecár, Martin Burian,
Vladimír Vida, Ján Koňarčík, Lucia Mrkvicová a Peter Lovaš, ktorý na 1. kole chýbal. Pre
ochorenie
však
nemohli
rátať
s kapitánom
Michalom
Sedlákom.
Naša lavička po celý čas hry aktívne povzbudzovala svojich hráčov. Výkriky eufórie sa však
naplno prevalili po prvom a žiaľ aj jedinom strelenom góle, ktorý za asistencie Lucie
Mrkvicovej strelil Vladimír Vida.
Realizačný tím tvorili okrem tréneriek členovia ŠTK/SZTPŠ Biba Pecárová, Petra Lackovičová,
Roman Pecár a tímový technik Miloš Očenáš.
Výsledky 2. kola:
BlueSky Butterflies Bratislava x Jaguars Praha A
0 : 11
New Cavaliers Praha x Jaguars Praha B
6:0
Jaguars Praha A x SK Indians Plzeň
5:2
Jaguars Praha B x BlueSky Butterflies Bratislava
12 : 1
(gól Vlado Vida, asistencia Lucia Mrkvicová)
Jaguars Praha A x New Cavaliers Praha
7:3
SK Indians Plzeň x BlueSky Butterflies Bratislava 8 : 0
Jaguars Praha A x Jaguars Praha B
7:1
New Cavaliers Praha x SK Indians Plzeň
5:2
Stav po 2. kole (zápasy, skóre, počet bodov /za výhru sú 3 body/):
1. Jaguars „A“
6
71 : 12
18
2. ŠK Indians Plzeň
6
34 : 24
9
3. New Cavaliers
5
31 : 18
9
4. Jaguars „B“
6
27 : 43
6
5. BklueSky Butterflies
6
5 : 70
0

Za podporu ďakujeme:
Hlavný partner:
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

Ďalší partneri: Letmo SK, Bratislavský samosprávny kraj, Slovenský paralympijský výbor,
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, MČ Ružinov, Slovenský zväz florbalu, DoubleP,
Ares, Copy office, Tsunami Záhorská Bystrica (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica), Florbal 4 U,
Auto Group Logistic s. r. o., ŠH Aréna Engerau v Petržalke.

