
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia Sústredenie mini kadetky 1.-5.3. 2020 

 
Nominovaní hráči, 
zhodnotenie podujatia 
ako celku 

L.Guassardo, B. Diková, E. Molnárová, A.Kubjatková, N. 
Ondrušová, P. Krajčovičová  
 
Viaceré dievčatá boli po chorobe, prázdninách, mali čo robiť aby 
zládli 2 fázy TJ. Počas celého týždňa na tréningoch prebiehala 
motivačná súťaž, dievčatá si zbierali body za  najlepšie 
prevedené kombinácie. Hráčka, ktorá nazbierala najviac bodov 
počas celého sústredenia bola potom ocenená vecnou cenou…. 

 

Individuálne 
hodnotenie hráčov, 
postrehy, odporúčania 

Bianka Diková 

Dobre trénovaná s výbornou kondíciou. Potrebuje hrať v 

zápasoch to čo trénuje. Pokračovali sme v skvalitňovaní  FH 

spinu, ktorý hrá často cez rameno, nohy na široko…. taktiež  Bh 

spinu, hlavne do spodnej rotácie 

 

Ema Molnárová 

Veľmi dobrý prístup, koncentrácia, nasadenie... Dobrý prvý FH 

spin, ale potom ma zlozvyk cúvať do zadu, zlé rozložená váha 

tela cez päty, nohy trochu na široko...venovali sme tomu 

zvýšenú pozornosť ...pobolieva ju stále koleno 

 

Petronela Krajčovičová 

Je vidieť že je dobre trénovaná..trochu stojí blízko stola, potom 

sa ponáhľa ide do lopty rýchle po odskoku, hlavne  BH. Naďalej 

sme väčšiu pozornosť sme venovali FH spinu hlavne do spodnej 

rotácie 

 

Nela Ondrušová 

Dobre trénovaná, na istotu...Zvýšenú pozornosť sme naďalej 

venovali Fh spinu, potrebuje hrať na kratšie s väčším švihom a 

rotáciou trupu ... BH spin viac zapájať zápästie 

 

Alica Kubjatková 

Výborná v tréningoch, chcelo by to už postupne  navyšovať v 
klube objemy TJ,  BH v zápasoch zatiaľ hra pasívne bez BH spinu, 
trošku slabšia životospráva, ktorá má potom vplyv na fyzickú 
kondíciu...odporúčam zásobník , hlavne na BH spin 

 

Lilianna Guassardo 

Postupne si zvyká na skupinové tréningy, doma trénuje 

prevažne s otcom.. Rýchle učenlivá, trochu slabšia 

koncentrácia pri trénovaní, ale v zápasoch opak. Potrebuje 



postupne to čo trénuje ukázať aj v zápasoch, hrať viac aktívne a 

neutekať od stola. Odporúčam viac venovať sa pohybu v 

hracom priestore... 

 

 

Hodnotenie správania, 
priestupky voči 
disciplíne, pocitové 
zistenia a upozornenia 
trénerov…. 

Čo sa týka disciplíny dievčat, nemusel som riešiť  žiaden 
problém. Dievčatá vytvorili pracovitý kolektív v hale a dobrý 
mimo nej. 
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