
PRVÉ TÝŽDNE NAJMÄ 

O PLÁVANÍ
„Začíname zľahka. Od klasic-

kého tréningového procesu, aký

máme počas sezóny, sme ešte

ďaleko. Zatiiaľ trénujeme vo vo-

de trikrát do týždňa a popritom

makáme aj na suchu,“ opísal

hneď na úvod tréner víťaza zá-

kladnej časti posledného roční-

ka ŠK Hornets Karol Bačo. 

V rovnakom režime ako „sršni“

trénujú zatiaľ aj ich mestskí ri-

vali Modrí Draci. „Či už hráči

alebo my trééneri, všetci sme ra-

di, že konečne máme možnosť

trénovať vo vode a byť opäť spo-

lu v partii. Po 755-dňovej pauze

to však má od klasickej prípravy

ešte ďaleko. Povedal by som, že

ide skôr o také nadviazanie kon-

taktu s vodou,“ myslí si kouč 

extraligového ŠKP Modrí Draci

Košice Róbert Kaid.

Všetky košické kluby sa zatiaľ

pripravujú v tamojšej krytej pla-

várni. V závere mesiaca by sa však

už mohli presunúť na vonkajšie

kúpalisko Červená hviezda. „Ja sa

na to veľmi teším. Aj ako hráč som

vždy radšej trénoval na slniečku,

ako pod strechou,“ poznamenal

Kaid, ktorý by si vedel predstaviť aj

akúsi letnú ligu. „Jednoznačne

som za. Teraz už trénujeme, takže

si myslím, že počas júna a júla by

sme chlapcov vedeli  pripraviť tak,

aby ich telá zvládli už aj zápasy. Sa-

mozrejme, nebolo by to na sto per-

cent, ale mmyslím si, že niekedy 

v druhej dekáde augusta a na za-

čiatku septembra by sme nejakú

letnú ligu mohhli zorganizovať. Vy-

chádzam aj z toho, že ako hráč

som hral takéto turnaje veľmi rád,“

predstavil zaujímavú víziu tréner

košických Modrých Drakov.

„Minimálne tento mesiac ešte

určite hráči potrebujú len na to,

aby si zvykli na vodu. Čo sa týka

zápasov, terazz by som to určite ne-

chcel siliť, aby nedošlo k zrane-

niu. Teoreticky by sme si mohli

zahrať aj zaajtra, ale úroveň by zďa-

leka nebola taká ako predtým,“

reagoval na myšlienku letných

turnajov tréner ŠK Hornets Karol

Bačo, ktorý však pripustil, že 

v druhej polovici leta by niečo po-

dobné svojim zverencom rád do-

prial. „Ako spestrenie dlhej pre-

stávky by to urrčite bolo fajn. 

Viem si predstaviť, že niekedy 

v auguste by sme sa do niečoho

takého pustili, možnno napríklad

formou plážového vodného póla,

ktoré hrá menej hráčov. Bude to

potrebné aj preto, aby chhlapci po

tom plávaní, ktoré ich tieto prvé

týždne čaká, nestratili chuť do

vodného póla.“ 

FEDERÁCIA SA TÝMTO

NÁVRHOM BUDE ZAOBERAŤ
Tréneri už pripravujúcich sa tí-

mov sa vyjadrili, že v druhej polo-

vici leta by hráčov radi videli aj 

v zápasoch. Sezóna na Slovensku

sa však zvyčajne začína až domá-

cim pohárom na prelome septem-

bra a októbra. Letné mesiace totiž

patrili v minulých rokoch tradič-

ne reprezentačným výberom do

17 a do 19 rokov. „Tým, že sa vply-

vom koronavírusu od marca na

Slovensku nič nehralo a všetky

mládežnícke reprezenntačné podu-

jatia boli zrušené, budeme sa tou-

to myšlienkou zaoberať. Bude to

jedna z tém, ktorú prredložíme na

stretnutí klubov. To by sa malo

konať pravdepodobne 20. júna 

v Novákoch. Uvedomujeme sii, že

aj toto je spôsob, ako by Sloven-

ská plavecká federácia mohla po-

môcť klubom naštartovať zápaaso-

vý kolotoč,“ potvrdil nám matri-

kár súťaží vo vodnom póle Peter

Radič, podľa ktorého by sa takéto

turnaje organizované SPF mohli

týkať najmä mládežníckych kate-

górií. „Je tu však ešte veľa otázni-

kov, keďže nie všetky tímy už

môžu trénovať. Právee preto bude

stretnutie klubov až koncom jú-

na. Jedna z vecí, ktoré by sme 

v tomto prípade museli zzohľadniť,

je, aby mali všetci rovnaké pod-

mienky. Aktuálne napríklad tré-

nujú v Košiciach, ale stáále nie 

v Komárne,“ zdôraznil Peter Radič.

● Vaše zverenkyne sa dočkali 

a už niekoľko dní môžu byť aj 

v bazéne. Ako teraz vyzerá váš tré-

ningoový proces?

„O normálnom režime sa ešte

nedá hovoriť. Samozrejme, diev-

čatá sú nadšené, o čom svedčí aj

ich plná tréningová účasť. Po 

prvých dňoch prišla aj ,svalovica’,

keďže tréningy v bazéne sa ne-

dajú úplne nahradiť kondičnou

prípravou na suchu. Podstatné

však je, že dievčatá chodia do ba-

zéna s radosťou, takže aj ja ako

tréner som spokojný.“

● Začali ste už niekedy s prí-

pravou v bazéne v júni? V tomto

čase sa sezóna väčšinou pre kluby

končíí a nasledujú dovolenky či re-

prezentačné povinnosti...

„Pri vodnom póle som od dva-

nástich rokov a ako hráč a ani

ako tréner som takúto dlhú pauzu

a teda aj takýto netypický štart

prípravy nezažil.“

● Jún je zároveň aj mesiac, keď

sa vodní pólisti presúvajú z pla-

vární na kúpaliská. Vy zatiaľ tré-

nujete v krytej plavárni. Dokedy?

„Nateraz sme veľmi radi, že

môžeme byť konečne vo vode. Pre

klub je to však skutočne drahá zá-

ležitosť. Podľa mojich informácií

by sme sa mohli presunúť na kú-

palisko ČH 29. júna.“

● Od minulého týždňa je na

Slovensku povolené organizova-

nie športových podujatí. Plánuje-

te v blízkkom čase odohrať nejaké

zápasy či dokonca turnaje?

„Samozrejme, že by som bol za.

V tejto súvislosti však musím po-

vedať, že ma stále mrzí, ako uná-

hlene na Slovensku ukončili žen-

skú aj juniorskú ligu. Vyjadrujem

sa iba k týmto kategóriám, preto-

že tie aj trénujem. Do konca

oboch súťaží bolo treba odohrať

dva turnaje, čo sú spolu štyri ví-

kendy. Pokojne sme to mohli do-

hrať napríklad aj v septembri, ho-

ci aj v nejakej skrátenej podobe.

Je obrovská škoda, že sa súťaže

predčasne ukončili. Máme iba šty-

ri kluby, takže podľa mňa sa to 

v pohode dalo zvládnuť. Ani nevi-

em, kto takto rozhodol. Nikto sa

nepýtal reprezentačných trénerov

ani klubových funkcionárov. Aby

som však odpovedal na vašu otáz-

ku, som za každú možnosť, aby 

dievčatá mohli hrať. Radi by sme

preto aj v lete mali nejaké zápasy.

Náš klub plánuje organizovať tra-

dičný Pia Cup, plus sme aj pozva-

ní na jeden medzinárodný turnaj

do zahraničia. Musíme si len po-

čkať na termíny.“

● Ukončením sezóny Olympia

prišla o možnosť získať štvrtý maj-

strovský titul v sérii. Mnoho klu-

bov zz rôznych športov však teraz

hovorí o existenčných problé-

moch. Ako bude na tom v budú-

cej sezóne OOlympia?

„Chceme sa ešte posilniť. Mož-

no niektoré hráčky odídu do za-

hraničia, ale určite máme v pláne

získať aj nejaké posily. Káder pre

novú sezónu bude buď podobný,

alebo ešte silnejší ako v predošlej

sezóne.“

● To je trochu paradox, keďže

v súčasnosti skôr počúvame, ako

kluby môžu doplatiť na korona-

krízu. Akko je možné, že sa Olym-

pii podarilo takémuto negatívne-

mu scenáru vyhnúť?

„To je výsledok nášho manažé-

ra Tótha, ktorý robí svoju prácu

poctivo. Podľa informácií, ktoré

od neho mám, klub by mal pra-

covať približne s takými financia-

mi ako minulý rok. Preto sme

optimisti a veríme, že budeme 

ešte silnejší ako doteraz.“

● Znamená to, že aj tretí rok

po sebe sa prihlásite do Euroligy?

„Áno, máme to v pláne. Žiad-

ne konkrétne informácie ešte 

k tomu nemáme, ale predpokla-

dám, že niekedy v auguste alebo

septembri budeme múdrejší. 

Prvý turnaj by mohol byť približ-

ne ako vlani, čiže v novembri ale-

bo decembri.“

Pripravil 

PATRIK TKÁČ
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Vodnopólové kluby v Košiciach začali s prípravou na novú sezónu

Letná liga ako spestrenie dlhej prestávky
V extralige vodných pólistov

hralo v minulej sezóne šesť

tímov, z toho až tri košické. 

V metropole východu sa síce

napokon z dôvodu predčasného

ukončenia sezóny z titulu nete-

šil žiadny z nich, ale od ďalšej

práce ich to neodradilo. ŠK Hor-

nets, ŠKP Modrí Draci aj ŠG

Olympia už začali s prípravou

na nový ročník.

Vodné pólistky ŠG Olympia Košice plánujú znova sa prihlásiť do Euroligy

Tréner Eschwig-Hajts: Chceme byť silnejší 
Popularita ženského vodného póla na Slovensku je pomerne nízka.

O to prekvapujúcejšie a potešiteľnejšie sú správy z tábora trojná-

sobného majstra ŠG Olympia Košice, ktorý ako jeden z mála

našich športových klubov napriek náročným ekonomickým časom

hlási, že do novej sezóny vstúpi s minimálne rovnakými či dokon-

ca s vyššími ambíciami ako v minulých rokoch. Viac nám povedal

tréner Szabolcs Eschwig-Hajts.

Aj keď to ešte nie je definitívne, nový ročník extraligy bude s najväč-
šou pravdepodobnosťou hrať opäť šesť tímov. „Ak kluby, ktoré hrali
minulú sezónu, budú chcieť hrať extraligu a podajú si prihlášky,
budú do nej nasadené. Ak by niektorý z nich stratil záujem, oslo-
víme tímy z nižšej súťaže. Zatiaľ viem povedať len toľko, že päť
klubov – ŠK Hornets Košice, Slávia UK Bratislava, KVP Nováky,
ŠKP Modrí Draci Košice, ŠG Olympia Košice – určite má záujem
hrať, otázne sú nateraz iba Vrútky,“ ozrejmil aktuálnu situáciu v slo-
venskom mužskom vodnom póle Peter Radič.

V EXTRALIGE ZOSTANE ŠESŤ TÍMOV

Keďže Szabolcs Eschwig-Hajts v našom rozhovore vyjadril sklamanie
z predčasného ukončenia ženskej extraligy, požiadali sme o reakciu 
k tejto téme matrikára súťaží Petra Radiča: „Mrzí to, samozrejme,
všetkých. Nielen trénerov, hráčky, ale aj funkcionárov. Dostali
sme však nariadenie pozastaviť a neskôr zrušiť všetky súťaže.
Zápasy sa hrali naposledy niekedy pred tromi mesiacmi a to je ta-
ký zásah do kalendára, že iné východisko sme nemali. Navyše, 
ešte pred pár týždňami nikto nevedel ani približne, kedy by sa moh-
li súťaže opäť rozbehnúť. V tejto situácii teda nebolo iné riešenie.“

SPF O UKONČENÍ ŽENSKEJ EXTRALIGY

Klub by mal 
pracovať 

približne s takými
financiami ako mi-

nulý rok. Preto
sme optimisti 

a veríme, že bu-
deme ešte silnejší

ako doteraz.

„

Letné turnaje sú pre väčšinu vodných pólistov príjemným oživením sezóny. Tento rok sa možno dočkajú aj letnej ligy.
FOTO FACEBOOK ŠK HORNETS

Tréner košickej Olympie Szabolcs Eschwig-Hajts má hneď niekoľ-
ko dôvodov na radosť. Jeho zverenkyne už trénujú vo vode 
a klub je pripravený na nové výzvy.FOTO TASR/FRANTIŠEK IVÁN


