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Prípoha č. 3 

Na základe informácií reprezentačných trénerov,  trénera Roba Valúcha  a analýzy 

dochádzok sa dájú koštatovať takéto uzávery. 

RC Nitra 

1. Tr. proces v RC sa dodržujú deklarované objemy a náplň tréningov 

uvádzaných  v mikrocykle. 

2. Kvalita tr. skupiny je dostatočne početná, rôznorodá a to ako čo sa týka 

vekového tak aj kvalitativného zloženia.Sú v nej záčiatočníci ale aj 

reprezentanti.Toto si výžaduje mimoriadnu náročnosť na organizáciu 

tr.procesu. Dvojfázového tr. procesu sa zúčastňuje pravidelne 5-7 hráčov ďalší 

len sporadicky. 

3. Tréneri ktorí vedú tréningový proces v tomto RC sú ing.Jarolím Miko, Mgr. 

Zuzana Grigelová a kondičný tréner Mgr. Michal Toth. 

4. Cudzie kluby využívajú možnosti tréningu velmi málo, ale ak prídu, tak sú to 

hráči spoločne s trénerom. 

RC Lučenec 

1. Tr. proces v RC sa dodržujú deklarované objemy a náplň tréningov 

uvádzaných  v mikrocykle 

2. Tr.skupina je stabilizovaná.ale mohla by byť početnejšia. Je potrebné zapojiť 

väčší počet deti do dvoj fázového tréningu 

3. Jediným trénerom v RC je Jaroslav Adámek, tent fakt je obmedzujúcim faktorm 

hlavne pri potrebe zvýšenia počtu detí na tr.jednotke. 

4. Napriek veľkej aktivite trénera Adámeka v tomto regióne sa na tréningoch 

zúčastňuje málo detí z iných klubov. Napriek kvalite tr.procesu v tomto RC, čo 

dokazujú výsledky jeho zverencov, tréneri z iných klubov nevyužívajú možnosť 

konzultácií a praktických ukážok tr. procesu.  

RC Valaliky 

1. Tr. proces v RC sa dodržujú deklarované objemy a náplň tréningov 

uvádzaných  v mikrocykle. Je však potrebné konštatovať, že účasť vlastných 

hračov na dvoch tr.fázach má klesajúcu tendenciu a ak nedôjde k zlepšeniu je 

to dôvod na zrušenie RC.  

2. Tr. skupina je stabilizovaná a vekové zloženie zaručuje kontinuitu ak sa podari 

zapojiť deti do dvoj fázového tr. procesu. 



3. Tr. proces riadi a zvyčajne aj vedie tréner Jozef Kacvinský, pomocnými 

tréneromi sú v RC tréner Roman Takáč, Milan Sepeši, Adam Laboš ako aj 

viacero kvalitných sparingov.  Toto zabezpečuje kvalitu tr. procesu aj v období 

kedy má tréner Kacvinský reprezentačné povinnosti. Je však nutné zlepšiť 

kvalitu tr.procesu v oblasti kondičnej prípravy. 

4. Možnosť učasti na tr. procese v tomto RC využívajú iné kluby len velmi 

sporadicky. 

 

 

RC Pezinok 

1. Tr. proces v RC sa dodržujú deklarované objemy a náplň tréningov 

uvádzaných  v mikrocykle. 

2. Tr. skupina je stabilizovaná a vekové zloženie zaručuje kontinuitu ak sa 

podarí zapojiť deti do dvoj fázového tr. procesu. 

3. Tr.proces zvyčajne vedie tréner Juraj Bella. Rannej fáze sa zúčastňujú 

zvyčajne 2- 4 deti a je zameraná na individuálny tréning a zdokonaľovanie 

úderovej techniky. Vzhľadom na neúčasť ďalších trénerov alebo sparingu je 

tento počet maximálny pri ktorom je možné dodržať zámer a kvalitu tréningu.  

Na druhej fáze sa ako tréneri učastní tréneri Ján Alexy, Juraj Mudrík, ako aj 

viacerí kvalitní sparingovia. Je potrebné sa zamerať na zlepšenie tr. procesu 

v oblasti kondičnej prípravy. 

4. Deti z iných klubov využívaju možnosť učasti na tr.procese avšak bez 

trénerov. 

RC Michalovce  

1 Tr. proces v RC sa dodržujú deklarované objemy a náplň tréningov             

uvádzaných v mikrocykle. Je potrebné upraviť mikrocyklus tak, aby umožňoval 

dvoj fázový tréning počas celého týždňa a nie len v niektorých dňoch. 

2    Tr.skupina je stabilizovaná avšak veľmi málo využíva možnosť dvojfázového 

tréningu ,ten je suplovaný individuálnym tréningom v doobedných hodinách čo 

nie je cielom RC. 

3.  Tr. proces zvyčajne vedie tréner Štefan Eštok a ako ďalši tréneri v RC 

pôsobia JUDr. Jozef Blaško, Ing. Dimitrij Šinkár a Rastislav Terezka . 3 dni 

v týždni v RC prebiehajú dve tréningové fázy, ale dvoch rozdielnych tr. skupín. 

Toto je dobré vzhľadom na množstvo detí, avšak nie pra kvalitu a intenzitu 

tr.procesu ktorý by mal byť v RC. 

4.    Možnosť využiť účasť na tr. procese v tomto RC využíva asi najviac detí zo 

všetkých R centier. Výborné je aj to ,že počas ich účasti na tr. procese sú 

prítomní ich tréneri z ich klubov. Bonusom je aj prítomnosť reprezentačného 

trénera.  

RC Ružomberok 



1.  Tr. proces v RC nedodržujú deklarované objemy tréningov a bude nutné 

v tomto smere zjednať nápravu. 

2.   Tr. skupina j stabilizovaná, kvalitná, jej vekové zloženie zaisťuje kontinuitu do 

budúcnosti a ak sa podari dorržať deklarované objemy a zabezpečiť účasť 

hráčov na tréningu je toto RC výborným prísľubom do budúcnosti. 

3.  Tr. proces  riadi a zvyčajne vedie tréner D. Jahoda, ďalší tréneri ktorí pôsobia 

v tomto RC sú Roman Cibulka, kondičný tréner Hubiňak a Dušan Darmoš, deti 

majú k dispozícii taktiež dosť kvalitných sparingpartnerov. 

4.  Možnosť účasti na tr. procese v tomto RC využívajú iné kluby len veľmi málo. 

 

RC Príevidza 

1. Tr. proces v RC sa dodržujú deklarované objemy a náplň tréningov 

uvádzaných  v mikrocykle. 

2. Tr.skupina je stabilizovaná a veľmi kvalitná. Vzhľadom na kvalitu tr.skupiny ale 

zároveň jej rôznorodosť je potrebné zabezpečiť aj kvalitný sparing čo je veľmi 

náročné.  

3. Tr. proces v RC riadi tréner F.Solár, ďalší tréneri,  ktorí sa podielajú na tr. 

procesu sú Saša Dragaš a Igor Mihailovič.  

4. Možnosť učasti na tr. procese vtomto RC využívajú iné kluby len veľmi málo. 
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