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1. Úvodná časť 
 

Dátum:   30. až 31.október 2017  

Organizátor:   STO Valaliky  

Kategória:   mladší žiaci a žiačky /2005 a mladší/  

Adresa miestnosti:  Športová hala, Hlavná 165, 044 13 Valaliky  

 

Hlavný tréner:  Ing. Jozef Kacvinský  

- tréner 3. kvalifikačného stupňa - B licencia  

- kompletné zabezpečenie prípravy a priebehu kempu, logistika 

- koordinácia činností trénerov, sparingpartnerov, hráčov 

- vypracovanie záverečnej správy  

 

Tréneri:   Emil Maurer 

- tréner 3. kvalifikačného stupňa - B licencia  

- rozcvička, kondičná príprava 

- sparingpartner, hra na zásobníku  

 

Sparingpartneri:  Roman Takáč – hráč 2. ligy STO Valaliky  

   Laboš Adam - hráč 2. ligy STO Valaliky 

   Horňák Tomáš - hráč 2. ligy STO Valaliky 

   Hurka Rastislav – hráč 2. ligy STO Valaliky 

   Horváthová Simona – hráčka TSG Kaiserslautern 

   Labošová Ema – hráčka extraligy STO Valaliky 

   Klučárová Agáta – hráčka extraligy STO Valaliky 

 

Právo účasti:   - mladší žiak alebo žiačka v regionálnej pôsobnosti VsSTZ  

- podmienkou bola existencia platného registračného preukazu SSTZ  

- kemp nebol určený pre členov reprezentačných družstiev  

- hráči, ktorí boli vybraní na 1. regionálnom kempe 

 

Prihlášky:   V termíne určenom v propozíciách sa prihlásilo 8 chlapcov a 4 dievčat 

 

Ciele 2. kempu:  - rozvíjanie všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti  

- rozvíjanie vybraných herných predpokladov /hráčska technika/  

- sledovanie detí, ako pracovali v kluboch na odstraňovaní chýb 

zistených pri 1. kempe 
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- zlepšenie kondičnej stránky  

- zdôrazňovať deťom dôležitosť prvých loptičiek /servis – príjem/ 

 

 

 

 

2. Prezenčná listina 

HRÁČI – MLADŠÍ ŽIACI + ŽIAČKY 

P. č. Reg. č. Priezvisko Meno Nar. Klub Účasť Účasť 

1. 10890 Staňo Jakub 2005 STO Valaliky áno áno 

2. 12359 Németh Juraj 2006 STO Valaliky áno áno 

3. 12078 Országh  Šimon 2005 ŠK Orion Belá n. Cirochou áno   

4. 10809 Terezka  Tomáš 2006 ŠKST Michalovce áno áno 

5. 12960 Sekera Mikluš Tadeáš 2006 Športklub MSS Prešov áno áno 

6. 13935 Kremnický  Adam 2006 OŚK Betlanovce áno   

7. 12748 Štiblický  Dominik 2005 KST Plus40 Trebišov áno áno 

8. 14019 Majcher Daniel 2006 SŠK Poproč áno áno 

9. 11875 Čulková Simona 2005 STO Valaliky áno áno 

10. 13524 Ďutmentová  Karin 2005 KST Plus40 Trebišov áno áno 

11. 13069 Behúnová  Ela 2006 ŠKST Humenné áno áno 

12. 14525 Frandoferová  Sára 2005 ŠKST Humenné áno áno 

 

 

 

3. Tréningový plán 

 
Časový rozpis: 1. deň / 29.12.2017/ 

07:30 – 08:00  Prezentácia účastníkov 

   08:00 – 09:30  1. tréningová jednotka 

   10:30 – 12:00   2. tréningová jednotka 

12:00 – 13:00  Obed, prestávka 

   13:30 – 14:30  Taktická príprava + diskusia 

   15:00 – 16:30  3. tréningová jednotka  

   17:00   Ukončenie 1. dňa 

 

1. TJ   Rozcvičenie pomocou rebríka + gymnastické cvičenia – 10 min 

  Rozcvičenie na stole – všetky údery – 15 min 

  Zdokonaľovanie technicko – taktických herných kombinácii 

4 pravidelné kombinácie po 15 min aj s prestávkou - 60 min  

  Uvoľňovacie cvičenia – 5 min 



4 
 

  

2. TJ   Rozcvičenie pomocou rebríka + gymnastické cvičenia – 10 min 

  Rozcvičenie na stole – všetky údery – 15 min 

  Zdokonaľovanie technicko – taktických herných kombinácii 

2 pravidelné kombinácie po 15 min aj s prestávkou - 30 min  

Kondičná príprava     - 30 min 

  Uvoľňovacie cvičenia – 5 min 

 3. TJ   Rozcvičenie pomocou rebríka + gymnastické cvičenia – 10 min 

  Rozcvičenie na stole – všetky údery – 15 min 

  Zdokonaľovanie technicko – taktických herných kombinácii 

2 pravidelné kombinácie  15 min aj s prestávkou - 30 min  

Servis + príjem      -30 min 

  Uvoľňovacie cvičenia – 5 min 

 

        

   2.deň / 30.12.2017/ 

 

   07:30 – 08:00  Prezentácia účastníkov 

   08:00 – 09:30  1. tréningová jednotka 

   10:30 – 12:00   2. tréningová jednotka 

12:00 – 13:00  Obed, prestávka 

   13:30 – 14:30  Taktická príprava + diskusia 

   15:00 – 16:30  3. tréningová jednotka  

   17:00   Ukončenie 2. dňa 

1. TJ   Rozcvičenie pomocou rebríka + gymnastické cvičenia – 10 min 

  Rozcvičenie na stole – všetky údery – 15 min 

  Zdokonaľovanie technicko – taktických herných kombinácii 

4 pravidelné kombinácie po 15 min aj s prestávkou - 60 min  

  Uvoľňovacie cvičenia – 5 min 

  

2. TJ   Rozcvičenie pomocou rebríka + gymnastické cvičenia – 10 min 

  Rozcvičenie na stole – všetky údery – 15 min 

  Zdokonaľovanie technicko – taktických herných kombinácii 

2 pravidelné kombinácie po 15 min aj s prestávkou - 30 min  

Kondičná príprava     - 30 min 

  Uvoľňovacie cvičenia – 5 min 
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3. TJ  Rozcvičenie pomocou rebríka + gymnastické cvičenia – 10 min 

  Rozcvičenie na stole – všetky údery – 15 min 

  Zdokonaľovanie technicko – taktických herných kombinácii 

2 pravidelné kombinácie  15 min aj s prestávkou - 30 min  

  Odohranie setov      - 30 min 

  Uvoľňovacie cvičenia – 5 min 

 
 

 

Zameranie tréningových jednotiek: Vzhľadom na úvod sezóny boli jednotlivé tréningové 

jednotky vrátane zásobníka zamerané výraznejšie na naberanie kondície a objemy úderov ako 

na cibrenie techniky, ktoré sa predpokladá skôr na ďalších kempoch. 

 

4. Zhodnotenie 2. regionálneho kempu 

5.  
Vzhľadom nato, že 2. regionálny kemp sa konal v dátume prípravného obdobia, tak bol 

zameraný na zvyšovanie objemov a naberanie hernej istoty podporovanej aj kondičnou 

prípravou. Všetky deti, ktoré sa kempu zúčastnili, tak prišli lepšie pripravené ako na prvé 

stretnutie. Pri všetkých tréningových jednotiek sa doraz kládol, na také herné kombinácie, 

ktoré zvyšujú hernú istotu. Deti sa s tým popasovali dobre a snažili sa všetci vyniknúť. 

Príjemným spestrením prvého dňa bola účasť, Ľubomíra Pišteja. Keďže došli s Danielom 

Finkom už počas našej diskusie, tak Ľubo deťom zhodnotil svoje začiatky, úspechy a aj ich 

nabádal k väčšej účasti na tréningovom procese. Ľubo potom s deťmi absolvoval celú 

tréningovú jednotku, kde deťom ukázal ako má prebiehať od rozcvičky, cez herné kombinácie 

až po záverečný strečing.  

    

 

Stravovanie: 

- Obed 1. deň  Polievka :  Slepačí vývar 

Hl. jedlo: Kurací rezeň so zemiakovou kašou 

Pitný režim: Minerálna voda pre hráčov a doprovod + káva 

 mandarínky + Deli keks 

- Obed 2. deň   Polievka :   

Hl. jedlo: Pizza podľa výberu 

Pitný režim: Minerálna voda pre hráčov a doprovod + káva 

  + mandarínky + Deli keks 

 

 

 

 

 

Vo Valalikoch, 07.01.2018      Jozef Kacvinský  

                Hlavný tréner kempu 


