
s vodným slalomárom  

Alexandrom Slafkovským!



Dnes si môžete dať tréning s niekoľkonásobným majstrom sveta Alexandrom Slafkovským. 
Najskôr si pozrite video a potom sa podľa podrobného plánu smelo pustite do tréningu 
a športujte aj doma! 

Ideme na to? 

Tréning prebiehal pod odborným 
dohľadom a komentárom 
kondičného trénera a pohybového
terapeuta Dominika Hopjaka.

R O Z C V I Č K A

2 × 1 minúta

Pri použití fitlopty buďte veľmi opatrní, hrozí riziko pádu. Cvičenie neodporúčame 
začiatočníkom a ľuďom s akýmkoľvek problémom pohybového aparátu. 
Pri tomto cvičení je potrebné správne držanie trupu v neutrálnom postavení, 
hlava zostáva v predĺžení trupu a ramená sú stiahnuté smerom k bedrám. 
Ide o komplexné cvičenie na aktiváciu svalov trupu.

2 × 1 minúta

Opatrne sa posaďte na fitloptu a aktivitou svalov trupu a panvy sa snažte nájsť 
balans. Začnite zdvíhať najprv iba jednu nohu, neskôr vystriedajte druhú nohu 
a pri zdvihnutí oboch nôh sa pridržiavajte o rebrinu/stenu, neskôr skúste variant 
bez pomoci rúk. 
Ide o komplexné cvičenie na aktiváciu svalov trupu.

Balansovanie (výdrž) v pozícii s oporou štyroch 
končatín na fitlopte   

Balansovanie (výdrž) v sede na fitlopte v sede 
s oporou nôh na zemi a rúk
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T R É N I N G

Balansovanie (výdrž) v sede na fitlopte s oporou nôh 
o druhú fit loptu   

Balansovanie (výdrž) v pozícii s oporou štyroch 
končatín na fitlopte so zdvihnutím protismerných 
končatín (Bird-Dog hold)  

Striedavé zanožovanie v pozícii s oporou  štyroch 
končatín na fitlopte  
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2 × 1 minúta

Opatrne sa posaďte na fit loptu a aktivitou svalov trupu a panvy sa snažte nájsť 
balans. Začnite zdvíhať najprv iba jednu nohu, neskôr vystriedajte druhú nohu 
a pri zdvihnutí oboch nôh sa pridržiavajte o rebrinu, neskôr skúste variant 
s opretím nôh o druhú fit loptu.

Ide o komplexné cvičenie na aktiváciu svalov trupu.

3 × 10-20 sekúnd na každú stranu

Pri tomto cvičení je potrebné správne držanie trupu v neutrálnom postavení, hlava 
zostáva v predĺžení trupu a ramená sú stiahnuté smerom k bedrám. 

3 × 10 opakovaní 

Pri použití fitlopty buďte veľmi opatrní, hrozí riziko pádu. Cvičenie neodporúčame 
začiatočníkom a ľuďom s akýmkoľvek problémom pohybového aparátu. 
Pri tomto cvičení je potrebné správne držanie pozície trupu v neutrálnom postavení, 
hlava zostáva v predĺžení trupu a ramená sú stiahnuté smerom k bedrám. Kolená 
umiestnime na šírku bedier. Pri nadobudnutí balansu pomaly zodvihnite jednu nohu 
a pokúste sa ju zanožiť (vystrieť v kolene), opatrne vrátime koleno na loptu 
a opakujeme opačnou nohou. 

Ide o komplexné cvičenie na aktiváciu svalov trupu a skupiny svalov zadného stehna.



Balansovanie (výdrž) v ľahu na chrbte na fitlopte 
s oporou nôh o druhú fit loptu  

Plank – vzpor ležmo na dvoch fit loptách  

Bočný plank o fitloptu – podpor ležmo na boku   

Bočný plank o fitloptu – podpor ležmo na boku 
s oporou nôh na bosu   

Bočný plank o fit loptu – podpor ležmo na boku 
s oporou nôh na druhej fit lopte  
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Kolená umiestnime na šírku bedier a ramená na šírku ramien s dlaňami kolmo pod 
ramenami. Cvičenie začíname zdvihnutím pravej ruky, neskôr zdvihnutím ľavej ruky. 
Následne skúšame zdvihnúť pravú a ľavú nohu. Ak bude pre vás toto ľahké, vyskúšajte 
prevedenie cviku so súčasným zdvihnutím protiľahlej ruky a nohy. 

Ide o komplexné cvičenie na aktiváciu svalov trupu a skupiny svalov stehna a ramena. 

3 × 10-15 sekúnd

Ide o komplexné cvičenie na aktiváciu svalov trupu a skupiny svalov stehna a ramena.

3 × 10-20 sekúnd

3 × 10-15 sekúnd na každú stranu

3 × 10-15 sekúnd na každú stranu

V prevedení s fitloptou máme obe ruky umiestnené na lopte v šírke ramien.
Pri bočnom planku je bod opory predlaktie opreté o fitloptu.

Nasledujúce cvičenia odporúčame začať cvičiť bez fitlopty. 



Superman  

Hamstringové príťahy fit lopty v ľahu na chrbte 
na bosu na jednej nohe   

Hamstringové rolovanie fitlopty v ľahu na chrbte 
na bosu   

Horizontálne tlaky bosu v ľahu na fitlopte s oporou 
jednej nohy, s oporou oboch nôh na druhej fitlopte  
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3 × 6 opakovaní na každú stranu

Ide o veľmi ťažkú verziu kľukov. Trup držíme vo vzpore. Dlane máme položené 
na fit loptách, postavenie paží na šírku ramien, nohy stoja špičkami na fitlopte. 
Prevedenie cviku môžeme prirovnať kľuku jednou rukou, zatiaľ čo druhá ruka 
je vystieraná a rolovaná po fitlopte smerom vpred. 

3 × 5 opakovaní na každú nohu

V ľahu na chrbte, bosu máme pod hruďou, obe nohy si položíme na fitloptu na šírku 
bedier. Cvičenie vykonávame podsunutím piet a súčasným vytlačením bedier smerom 
hore. Celý pohyb vykonávame s výdychom. Veľmi pomaly, kontrolovane sa vraciame 
do štartovej pozícii – s kontrolovaným vystieraním nôh. 

3 × 10 opakovaní 

3 × 10 opakovaní 

Ľahneme si na chrbát na fitloptu. Fitloptu umiestnime pod hrudník, kde si oprieme 
lopatky a hlavu o vrch fitlopty. Telo držíme v predĺženej pozícii tak, aby kolená, bedrá 
a ramená boli v jednej horizontálnej línii. Vezmeme do rúk bosu a najprv pri opore 
oboch nôh o zem začíname robiť horizontálne tlaky. Keď zvládneme túto verziu, 
skúsime zdvihnúť jednu nohu, potom druhú a neskôr skúsime vyložiť obe nohy 
na druhú fitloptu. 

Toto cvičenie neodporúčame ľudom s problémom ramien alebo chrbtice. 



Výzva šampiónov

Zvládnete náročný cvik rovnako dobre ako náš elitný športovec? 
Prijmite našu výzvu #sportujdomaslovensko a vyhrajte balíček výživových doplnkov Nutrend 
v hodnote 100 eur!

Kľak na fitlopte

Do našej výzvy sa súťažne môžete zapojiť do 30. júla 2020. 

1. Pozrite si výzvu na dnešný deň na stránke www.sportujslovensko.sk.
2. Natočte video, v ktorom nám ukážete, že ste výzvu splnili.
3. Video uverejnite verejne vo „feede” na svojom Instagrame.
4. Pridajte #sportujdomaslovensko a označte @slovenskyolympijskytim.
5.  To je všetko! Ste v hre o skvelé olympijské výhry.

A K O  N A  T O ?


