
                      Záverečná hodnotiaca správa 
 
                       pre výber celoštátneho centra prípravy mládeže. 
 
 

Dňa 16. apríla 2019 som sa zúčastnil  aj s ostatnými členmi komisie  prehliadky 
priestorov všetkých troch žiadateľov o celoštátne centrum prípravy mládeže a 
to v Rožňave, v Prievidzi a v Nitre. 
 
 
Hodnotenie : 
 

1. ROŽŇAVA -  Podmienky na ubytovanie a  stravu  sú na výbornej úrovni. 
 

- Umiestnenie škôl (gymnázium a OA)  od haly je ďaleko. 
-  Hala na stolný tenis je už zastaraná a myslím si, že aj pre 

potreby centra malá, osvetlenie je tiež slabé. 
-  Podmienky na kondičnú prípravu veľmi dobré ( veľká 

telocvičňa v areáli školy). 
-  Regenerácia je na vysokej úrovni, ale takisto ďaleko od 

internátu a haly. 
 
Celkové hodnotenie -   Vzhľadom k tomu , že stolnotenisová hala (herňa) je pre 
takýto projekt nevyhovujúca  a celková logistika je komplikovaná ( všetko je od 
seba relatívne ďaleko )  neodporúčam   Rožňavu ako štátne centrum prípravy 
mládeže. 

 
2. PRIEVIDZA  -  Podmienky na ubytovanie a stravu sú na výbornej úrovni. 

- Umiestnenie školy je ďaleko od haly. 

- Hala na stolný tenis je na výbornej úrovni (zo všetkých 

uchádzačov najlepšia ), osvetlenie je trochu slabšie. 

- Podmienky na kondičnú prípravu dobré, ale mimo areál 

haly. 

- Regenerácia je na vysokej úrovni, ale takisto ďaleko od 

internátu a haly. 

 

Celkové hodnotenie – I keď stolnotenisová hala je najlepšia zo všetkých 

uchádzačov,  vzhľadom k nevyhovujúcej logistike takisto ako v Rožňave je 



všetko od seba dosť vzdialené ( hala, ubytovňa, regenerácia, škola ), 

neodporúčam  Prievidzu  ako  štátne centrum prípravy mládeže. 

3. NITRA       -   Podmienky na ubytovanie a stravu sú na výbornej úrovni. 

                        Internát a jedáleň sú priamo v areáli školy. 

- Umiestnenie škôl (najväčší výber )priamo v jednom areáli. 

- Hala na stolný tenis je na výbornej úrovni, osvetlenie je už 

trochu slabšie. Hala je priamo v areáli školy. 

- Podmienky na kondičnú prípravu sú najlepšie zo všetkých 

uchádzačov. Sú priamo v školskom areáli. 

- Regenerácia je takisto na  najlepšia zo všetkých uchádzačov. 

Nachádza sa priamo v škole. 

Celkové hodnotenie – Vzhľadom k tomu, že všetky podmienky mala Nitra 

najlepšie ( okrem osvetlenia haly )  a hlavne celkové zabezpečenie 

tréningového procesu, ubytovania, školy, kondičnej prípravy ako aj  regenerácie 

sa nachádza v jednom areáli jednoznačne  odporúčam  Nitru  ako  štátne 

centrum prípravy mládeže v stolnom tenise. 

 

 

 

 

V Topoľčanoch 20.4. 2019                                                      Anton Kutiš 






