
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia VT- kadeti Hluk  3-7.2.2020 

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

Sústredenie prebiehalo spoločne s Českou reprezentáciou  
kadetov. Spoločne sme sa snažili vypiľovať údery k čo 
najlepšej   dokonalosti . Tréning prebiehal v troch fázach 
v celkom slušnej intenzite . Čo si veľmi cením , že chlapci 
boli za prístup pochválený od kolegov trénerov s Čiech.  
Aj ja ich oceňujem za prístup a vytvorenie žičlivej atmosféry 
v našom mužstve. 
 
 

Hodnotenie 
individuálnych 
výsledkov hráčov a 
súťaží 

J. Goldír – pristúpil k sústredeniu zodpovedne. Musí viac 
popracovať na pristúpenie k stolu a rotovanie úderov. 
Zlepšiť príjem podania a nehrať forhend topspin len rukou 
,ale viacej rotovať a pomôcť si svojim telom. 
K.Uherík – náš najlepšie atleticky pripravený hráč , ale musí 
viac ísť pri úderoch do kolien. Hrá dosť vystretý a hlavu má 
zastrčenú pri údere. Viac popracovať na svojom systéme 
v hre. Meniť servis a ísť smerom do loptičky.  
S.Palušek- veľmi snaživý a je vidieť ,že pri hre uvažuje. Tiež 
nesmie ísť do strednej zóny tam je neškodný. Jeho údery 
strácajú silu. 
S.Arpáš- odpracoval poctivo každú minútu tréningu. Hrá 
dosť silový stolný tenis. Tiež musí zapracovať do svojej hry 
vätšiu variabilitu úderov. Určite musí popracovať na 
atletickej pripravenosti a kompenzačných cvičeniach. 

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) 

Žiadne priestupky voči disciplíne. Chlapci tvorili dobrú 
partiu. Všade chodia na čas sú príkladom aj pre ostatných. 
Radosť pracovať s takým kolektívom a verím , že chlapci sa 
presadia aj za stolom. Spoločne všetko robíme pre to ,aby 
táto partia chlapcov sa presadila na medzinárodnej scéne. 
Traja pokračujú v kadetoch aj budúci rok. Určite takýchto 
sústredení treba čo najviac a bude dobre pre náš stolný 
tenis. 
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