
Hodnotiaca spáva trénerov reprezentačného družstva kadetov 

k reprezentačnému zrazu 26.4. – 2.5.2021 

Hodnotiaca spáva je vypracovaná po absolvovaní týždenného reprezentačného zrazu (26.4. – 

2.5.2021) reprezentačným družstvom kadetov trénermi Michalom Baranom a Petrom 

Dudášom. Pri každom hráčovi sa hodnotia: kondícia,  jeho silné stránky (+) ako veci, 

v ktorých je hráč silný a jeho slabé stránky (-), ako veci, v ktorých sa hráč ešte môže 

zlepšovať.  

Hodnotení hráči: 

HKM Šaľa  

Adam Lukačín 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

zlepšiť kondíciu vie ísť do preskokov (keď ho tam natlačíme) chýba sebavedomie 

zlepšiť silu využiteľný na dvojkách v obrane výskok 

  dobrá obrana dynamika nôh 

    streľba zo zeme 

    menej driblovať 

    zlepšiť 1:1 

    prihrávky do pivota 

 

Tatran Prešov 

Peter Kimák-Fejko 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

zlepšiť 
kondíciu bojovník - srdciar veľa prebehov - viac blokov 

sila dobrá 
spracovanie aj ťažkých 
lôpt streľba z pádu - stále dole, má hneď ruku dole  

    obrana - miestami je všade a zároveň nikde 

    
keď je hráč v jeho sektore, má pocit, že musí bráť ešte aj 
pivota 

    pri blokovaní zdvihne len jednu ruku a druhou bráni pivota 

 

Marco Antl 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

udržiavať, super 
pripravený 

technika streľby nebáť sa ísť do kontaktu pri zatváraní alebo pri napádaní 
útočiacej dvojky 

  dobrá obrana  postavenie nôh (v jednej línii) 

    zlepšiť 1:1 v útoku 

 

 



Jakub Kravčák 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

zlepšiť kondíciu dobrá streľba streľba z prvého kroku z výskoku  

zlepšiť silu 
zo zeme, z dvoch nôh 
streľba 

streľba zo zeme - rýchla prekvapivá z jednej nohy, nie 
vždy z dvoch nôh 

  
obrana na trojke, 
prebehovanie pivota 

v obrane viacej kontaktu, urobiť si rešpekt 

  dobrý nábeh zlepšiť 1:1 

    práca stredného obranného bloku 

 

Ján Surňák 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

kondícia dobrá jeden z najkomplexnejších hráčov viac dynamiky 

zlepšiť silu 
dobrá streľba zo zeme (ďalej 
zdokonaľovať) 

v obrane sa zabúda na vysunutom (vec 
nácviku) 

    viac streľby z výskoku 

    práca s pivotom  

    zlepšiť 1:1 

 

ŠKP Bratislava 

Daniel Dudík 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

zlepšiť kondíciu ide na 100 % - určite má 
potenciál 

viacej pracovať blokom pre spojky, nielen prebiehať 

zlepšiť silu v útoku prebehy spracovanie do jednej ruky - blok bokom k obrancovi a 
ponuka do priestoru 

    obrana - bál sa ísť do kontaktu 

    
miestami chcel brániť všade a potom bol neskoro vo 
svojom sektore 

    
po bloku podržať chvíľku obrancu, nech sa obranný blok 
roztrhne 

 

Jakub Kolenič 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

udržiavať, super 
pripravený 

dobrá dynamiky streľby obrana 1:1 

  
vždy na 100 %, ale niekedy 
je menej viac 

zabúda na systém (je to nové) 

  

dobrý hecovač niekedy veľa rozmýšľa a rozhodne sa neskoro na 
atakovanie útočiacej dvojky a ocitne sa medzi dvoma 
hráčmi 

    postavenie nôh (v jednej línii) 

  v útoky viac 1:1 

  zlepšiť streľbu 

  obrana - kedy zdvojiť 



MŠK Považská Bystrica 

Branislav Kvaššay 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

zlepšiť silu veľký kvalitatívny posun viac ísť aj medzi 1-2, nielen na stred 

zlepšiť kondíciu dobrá streľba z výskoku 
tam ako má ruku tam aj vystrelí (čitateľné pre 
brankára) 

    streľba zo zeme - viacej spôsobov 

    pri streľbe ruka vyššie (lakeť) 

    zlepšiť 1:1 

    v obrane práca stredného bloku 

    v útoku viac práca s pivotom 

 

Marián Plšek 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

zlepšiť kondíciu 
snaží sa počúvať pokyny 
a spraviť to tak  

v útoku podržať trochu blok, kým sa obrancovia trochu 
neroztrhnú - neísť zároveň so spojkou 

zlepšiť silu   rozhodovanie - kedy blok a kedy podbehnúť 

    
obrana - nenechať sa po kontakte na deviatke zatlačiť na 
sedmičku 

    obrana - nechodiť za pivota, keď je na deviatich metroch 

    obrana - držať si pivota jednou rukou, aby o ňom vedel 

 

MHC Štart Nové Zámky 

Patrik Illes 

kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

zlepšiť silu dobrá razancia streľby stále ide na stred --> viac medzi 1-2 

zlepšiť kondíciu veľmi milo nás prekvapil streľba zo zeme --> viac spôsobov streľby 
 

Tomáš Dévai 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

zlepšiť silu dobrá streľba obrana - nebáť sa ísť do kontaktu, obrana 1:1 

zlepšiť kondíciu  obrana - čítanie hry, kedy ísť do lopty 

  obrana - postavenie nôh nie v línii 

  zlepšiť 1:1 

 

 

 

 

 

 

 



HáO TJ Slovan Modra 

Dávid Mišových 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

dobre pripravený  dobrá streľba ruka trochu pokrčená - viac ju vytiahnuť 

    obrana - postavenie nôh nie v línii 

    obrana 1:1 a kedy zdvojiť 

    obrana - čítanie hry, kedy ísť do lopty 

    menej vymýšlať pri streľbe 

HK Košice 

Samuel Demko 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

zlepšiť kondíciu   viac útočiť na bránku, nenosiť loptu krajným spojkám 

zlepšiť silu   streľba zo zeme viacerými spôsobmi 

    viac pracovať pre krajné spojky 

    práca s pivotom 

    zlepšiť 1:1 

    zlepšiť obranu 

    zlepšiť streľbu 

Vfl Gummersbach 

Tomáš Smetánka 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

super 
pripravený 

organizácia hry 1:1 bez kontaktu - využiť rýchlosť nôh - nenechať sa prerušiť  

  

dobrá 1:1 v obrane bez pivota nečakať na šiestich metroch, so svojou 
postavou sa musí s útočníkom hrať a svojím obranným 
pohybom mu vnútiť to čo chce on (Tomáš) 

  dobrý prehľad  viac streľby zo zeme viacerými spôsobmi 

  streľba z výskoku   

 

HK Slavoj Trebišov  

Imrich Hrubý 
kondícia silné stránky (+) slabé stránky (-) 

zlepšiť silu 
motivovaný 
pracovať 

rozhodovacia činnosť (najdôležitejšie) 

zlepšiť 
kondíciu 

dobrá streľba 
z výskoku 

v obrane chce prerušovať hráčov na 15 m (prehecovaný) 

    zlepšiť 1:1 

    zlepšiť 1:1 v obrane 

    pracovať na streľbe zápästím za blok 

    spolupráca s pivotom a s krídlom 



 


