
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia Majstrovstvá Slovenska mužov, žien a do 

21rokov,   NSTC Bratislava-Rača,    1.-3.3.2019 

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT ako 

celku, odporúčania 

MSR sú tak povediac za odmenu. Ak sa niekto poctivo dlhodobo 

pripravuje, tak sa mu to vráti v podobe dobrého výsledku, ak nie, jeho 

odmena je zlý výsledok. 

Z tohto hľadiska hodnotím MSR ako pozitívne smerom k hráčom, 

ktorí trénujú v NSTC. 

Odporúčanie: Aby čo najviac hráčov malo možnosť sa pripravovať 

spolu s najlepšími v NSTC   

   

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov a 

súťaží 

Ľubomír Pištej potvrdil úlohu svetového hráča a získal všetky tituly. 

Péter Šereda svojimi skúsenosťami a bojovnosťou ešte stačil na 

všetkých okrem Ľuba Pišteja.   

Samuel Novota sa znovu umiestnil na medailových pozíciách, 

dokazuje dlhodobo vysokú úroveň a stabilitu výkonov – avšak na 

zväčša Slovensku.   

Samuel Kalužný sa prvýkrát presadil na MSR, ale zaslúženie. Jeho 

progres v poslednom polroku je viditeľný.   

Alexander Valuch prehral v boji o semifinále vo vyrovnanom zápase 

s Novotom. Stále u neho platí, že svojou nekoncentrovanosťou si viac 

škodí, ako pomáha.    

Ingemar Péter zaostal za mojim očakávaním a pomerne ľahko prehral 

s Lelkešom. Prospelo by mu cielená príprava v NSTC.  

Tibor Špánik podal dobré výkony, no v jeho prípade platí, že 

trojmesačný tréningový výpadok na začiatku sezóny ho „odmenil“. 

Adam Brat vyhral súťaž do 21rokov, neuveriteľné, je to skrátka 

talent, čo po zranení a dlhej pauze, chytí raketu do ruky a vyhrá turnaj.  

 

Ostatní hráči podali dobré výkony, myslím, že úroveň hry, ako taká, 

ide hore, no dôležitejšie sú výkony na medzinárodnej úrovni.   

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) 

Čo sa týka spávania hráčov na turnaji, nebol nejaký problém, aj keď si 

to viem predstaviť ešte lepšie. V hre boli emócie pozitívne aj 

negatívne, čo na takom veľkom turnaji je asi samozrejmé. 

  

Zmena v zložení miešanej dvojice Pištej-Balážová na Pištej-

Kukuľková, nebola riadená reprezentačnými trénermi. Baška nie je 

100% v poriadku po zdravotnej stránke, takže vypustenie jednej 

disciplíny bolo správnou voľbou.  

V sobotňajších bojov bola celkom dobrá divácka kulisa, niekedy až 

vypätá atmosféra, ale nič extra.  
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