
Správa o činnosti sekcie Podhladinového rugby ZPS za rok 2021: 

 

Otvorenie tréningového bazénu v máji 2021 umožnil návrat k bazénovým tréningom. Obmedzený 

režim prístupu do bazéna a režim na hraniciach pre hráčov bývajúcich v zahraničí ešte zvýraznil 

riziko vyplývajúce z úzkeho kádra zloženého najmä z hráčov vo veku so silnými rodinnými a 

pracovnými záväzkami. Z tohto dôvodu bolo v roku 2021 prioritou doplnenie kádra o mladých 

hráčov.  

Toto si zobral pod patronát Jožo Chyžnaj, ktorému sa podarilo pritiahnuť 6 mladých hráčov vo veku 

15-17 rokov: 

1) Jakub Chyžnaj * 

2) Viktor Vrbatovič * 

3) Alex Drnaj 

4) Martin Hovorka 

5) Matej Múčka * 

6) Adam Števček 

 

(* bývalí členovia KŠP NEPTÚN Bratislava) 

 

Činnosť mladej zložky v r.2021 : 

Bazén- kondičná a taktická príprava na UW Rugby hru. Dýchacie cvičenia zamerané na výdrž pod 

hladinou. Technika plutvového plávania. Striedanie tréningov zameraných na dynamiku a výdrž. 

Suchá príprava - denné jazdy na horských bicykloch v Karpatoch. Skialpinizmus a bežky v Nízkych 

Tatrách. Pravidelné víkendové zimné sústredenia v Liptovskom Jáne, zamerané na kondíciu. 

 

Zatvorenie plavárne SLOVNAFT na začiatku novembra viedlo k presunu tréningov na plaváreň 

IUVENTA, ktorá ale bola 1.12. schválená ako karanténne stredisko iba pre plavcov a stala sa tak 

pre nás nedostupná. Toto ukončilo možnosť bazénových tréningov, mladá zložka pokračovala v 

suchej príprave pod vedením trénera, skúsení hráči pokračovali v individuálnom suchom 

kondičnom tréningu podľa individuálnych potrieb. 

 

 

Plán činnosti na rok 2022: 

 
Obnovenie tréningov v bazéne podľa možností (19.1.2022 sa uskutočnil prvý tréning na plavárni 

IUVENTA). 

 

Po otvorení plavárne SLOVNAFT  sú v pláne dva bazénové tréningy do týždňa so striedaním 

plavárene  IUVENTA a SLOVNAFT.  

 

Prioritou zostáva činnosť mladej zložky, ktorej herný rozvoj a plnohodnotné začlenenie do 

základnej zostavy je nevyhnutné z hľadiska možnosti našej budúcej účasti na medzinárodných 

turnajoch. 

 

Plánovaná účasť na medzinárodných zápasoch: 

 

29.1.2022  40th Salzburger Stier 

 

22.6.-1.7.2022 11th European Underwater Rugby Championship, Stavanger (NOR) 

 

Priebežne účasť na Česko-Rakúsko-Maďarská Lige – momentálne nie sú známe žiadne termíny  

 

 


