
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia Czech Open Cadet Hodonín  12-16.2.2020 

Zhodnotenie turnaja, 
VT,  Openu, VT ako 
celku, odporúčania 

Celkovo hodnotím tento turnaj ako dobrú previerku našich 
chlapcov. Určite som mal radosť z hry v družstvách. Hlavne 
chcem vyzdvihnúť výkon S.Arpáša porazil dokonca 9 
rebríčka ETTU. V družstvách dostal šancu každý ,aby ukázal 
čo v ňom je a ako bojuje za náš reprezentačný dres. Každý 
si svoju úlohu zastal badám aj zlepšenie na lavičke. Porazili  
sme  Srbsko 3:1, Izrael 3:1. O postup sme prehrali, ale po 
dramatickom priebehu s Poľskom 2:3. Veľký sklamaním 
zatiaľ sú štvorhry ako družstvo potrebujeme nutne kvalitu 
aj na tejto strane. Ale je pravda ,že ju musíme aj viac 
potrénovať. Variantov na kvalitnú štvorhru máme viac. Vo 
dvojhre to chcelo aspoň o jedno kolo viac pre každého 
hráča a bola by úplná spokojnosť. 
 
 

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov hráčov a 
súťaží 

J. Goldír – veľmi dobre hral v junioroch. Postup zo skupiny 
je fajn. V družstvách bojoval a hral na čo mal. Jeho 
výsledky sú reálne svojim schopnostiam. V ETTU rebríčku 
je veľmi nereálne vysoko, ale je to opora týmu a náš 
najlepší hráč. V jednotlivcoch postúpil do 32 a prehral 2:3 
,ale v jeho silách je tohto hráča poraziť. 
K.Uherík- v družstvách nevyvážené výkony. Trošku sa 
dostane pod tlak a panikári. Jeho hra je v tej fáze skôr na 
náhodu. Pokiaľ hrá svoju hru a počúva pokyny tak jeho hra 
rastie a môže poraziť aj kvalitnejších hráčov .V 
jednotlivcoch 32 a v prvom kole porazil kvalitného hráča. 
S.Arpáš- hral veľmi dobre v družstvách. V jednotlivcoch sa 
mu nepodarilo postúpiť zo skupiny, ale hráči boli kvalitný 
a prehral všetko v koncovkách.  
S.Palušek- dostal šancu v družstvách proti silnému Poľsku 
bohužiaľ zápas mu nesadol. Ale v družstve mal svoju úlohu 
držal s mančaftom. A verím v jeho schopnosti. 
V jednotlivcoch postúpil zo skupiny a to sa vždy počíta. 
I.Kulich- tiež postup zo skupiny čo je slušné. V prvom kole  
Prehral po boji 1:3.Pokiaľ by mal viac medzinárodných 
skúseností som presvedčený ,že zápas zvládne.  
N.Kubala- bohužiaľ nepostúpil a zápasy aj dobre rozohral, 
ale niečo tomu chýba ,aby sa presadil aj na medzinárodnej 
scéne. Na  Slovensku si môže hráč dovoliť aj menší herný 
výpadok tu to každý potrestá. 



Hodnotenie správania, 
priestupky voči 
disciplíne, pocitové 
zistenia a upozornenia 
trénerov, resp. 
vedúceho výpravy 
(ako sa hráč správa 
v kolektíve, vo štvorhrách, 
súťaži družstiev, v hale a aj 
mimo nej) 

Večierka aj veci okolo turnaja – rozcvičenie, rozohrávka 
všetko prebiehalo v poriadku. Nemám výhrady voči 
žiadnemu hráčovi. Samozrejme treba zlepšiť hru vo 
štvorhre aj samozrejme vo dvojhre , aby Slovensko malo 
šancu na nejaké výnimočné umiestnenie na 
medzinárodnej scéne. Chlapci sa touto cestou vydali 
zvyšujeme záťaž na sústredeniach a ich prístup sa tiež 
zlepšuje či v hre i mimo stola. Cesta je to veľmi dlhá 
a náročná mi všetci čo sme okolo reprezentácie sme 
im  nápomocní. 
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