
Individuálny cvi!ebn" program
Pod!a va"ich potrieb je vám navrhnut# cvi$ebn# 
program a následne v odborne volenej ré%ii trénera 
je vám poskytnutá in"truktá% a doh!ad nad jednotli-
v#mi cvi$ebn#mi úkonmi.
Vrcholoví "portovci vyh!adávajú mo%nosti silové-
ho tréningu, $i techniky regenerácie síl.  V prípade 
úrazu im je ponúknut# posttraumatick# terapeutic-
k# plán. Jeho odborn#m garantom je fyzioterapeut, 
ktor# záujemcu sprevádza od diagnostiky, 
vypracovania plánu  cvi$ení a% po ich re-
alizáciu.
Ak patríte medzi klientelu, ktorú trápi 
nadváha, je rozumné cel# proces na-
"tartova& individuálnym cvi$ením na 
redukciu hmotnosti, preto%e chudnutie nie 
je o diétach, ale o celkovej úprave %ivotného 
"t#lu, v ktorom pohyb nesmie ch#ba&. Osobn#m 
trénerom  a masérom, ktor# vám ochotne poradí 
a bude vás sprevádza& zvolen#m cvi$ebn#m progra-
mom, je Peter 'iernik MBA., ktor# vo svojej praxi 
spája pozitívny individuálny prístup a nezamenite!-
né skúsenosti kondi$ného trénera profesionálnych 
"portovcov.

Ví#azstvo
Na jeho klinike, ktorú zalo%il, aby priniesol vedo-
mosti a skúsenosti !u(om na Slovensku, je cie!om 
poskytnú& maximálnu starostlivos& pre svojich 
klientov tak, ako ich dlhoro$ne poskytoval profesi-
onálnym "portovcom - futbalistom v prvoligov#ch 
futbalov#ch kluboch v Spojen#ch Arabsk#ch Emi-
rátoch, ktorí sa i v(aka jeho rukám stali dvojnásob-
n#m ví&azom najvy""ej lig) a ví&azom prezidentovho 
pohára, UAE.
V Al Shabab, Dubai, na základe jeho intervencie 
v tíme kompletne zmenili regenera$nú linku, kde 
vychádzal zo svojich poznatkov a skúseností z kú-
pe!ov, kde pracoval pôvodne a vytvoril  koncept re-
generácie síl vrcholov#ch "portovcov. Do roka klub 
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Problémy s pohybov"m aparátom nie sú len zále$itos#ou vrcholov"ch, !i rekrea!n"ch %portovcov. Aj 
&udia, ktor"ch postretla choroba, !i úraz, potrebujú starostlivos#, ktorá by priniesla $iadan" v"sledok 
obnovenia síl. Ak h&adáte kvalitnú slu$bu, má v"znam spo&ahnú# sa na individuálneho trénera. Ten 
pracuje nielen na základe skúseností, ale vníma vás ako individualitu s osobitn"mi potrebami. 

kde sa obklopil (al"ími odborníkmi z oblasti re-
habilitácie, ortopédie, $i v#%ivového poradenstva, 
s ktor#mi sa mu darí dosahova& v#nimo$né v#sled-
ky s klientami kliniky, $i u% po úrazoch, chorobách, 
ale i v príprave na sú&a%e (maratón, zjazd v ly%ovaní, 
futbal i (al"ie). 
Správnou diagnostikou, terapiou, rehabilitáciou 
a následn#m tréningom, $i regeneráciou sú klienti 
ví&azne zbavení chronick#ch ochorení, bolestí chrb-
tice $i k+bov, pri neurologick#ch ochoreniach na-
dobúdajú po aktivitách na klinike stratenú svalovú 
silu.

'iaduci v"sledok = úspech 
a spokojnos#

V ka%dom z  programov je mo%nos& kombinácie 
s masá%ou, ktorá pridá na efektivite po%adované-
ho ú$inku. Samozrejme zále%í od druhu masá%e, 
ale i tá je volená pod!a toho, ak# v#sledok  je po-

trebné docieli&.
Znovunadobudnutie síl regeneráciou, jedine$né 
v#sledky nielen u profesionálnych "portovcov, ale 

i pracovne ve!mi vy&a%en#ch a zaneprázdnen#ch 
!udí – takéto sk+benie slu%ieb pre va"e zdravie 

nájdete na bratislavskej klinike Fit clinic. 

www.fitclinic.sk
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získal najvy""í titul. Na základe tohto úspechu do-
stal ponuku pracova& pre "ejkov klub v AbuDhabi. 
I tu nasledovali podobné nekompromisné zmeny, 
a v priebehu roka i  s t#mto tímom dosiahol nielen 
titul Majstra, ale i Prezidentov pohár.
Úspech oboch klubov spo$íval okrem kvalitnej spo-
lupráce celého realiza$ného tímu a  disciplinova-
nosti hrá$ov,  najmä na  zmene hrá$ov v  prístupe 
k sebe sam#m, dôraze na %ivotn# "t#l, rehabilitáciu, 

ale najmä regeneráciu síl. 
Práve tieto dôrazy preniesol Peter 'iernik 

do praxe kliniky, 


