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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: Bc. JUDr. Jozef Blaško 
- tréner 4. kvalifikačného stupňa - A licencia 
- testovanie kondičných schopností 

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 

Prihlášky: V termíne určenom v propozíciách sa prihlásilo 12 chlapcov a 7 dievčat

Ciele 1. kempu: - testovanie všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti 
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- testovanie vybraných herných predpokladov /hráčska technika/ 
- sledovanie ďalších kritérií /osobnostné predpoklady/ 
- na základe výsledkov určiť výber najmenej 10 hráčov /D+CH spolu/ 
- rebríčkove postavenie nie je hlavným kritériom pri výbere hráča 
- následná spoločná herná príprava regionálneho výberu

2. Prezenčná listina

HRÁČI – MLADŠÍ ŽIACI + ŽIAČKY
P. č. Reg. č. Priezvisko Meno Nar. Klub Účasť Účasť

1. 10530 Maurer Michal 2005 STO Valaliky áno áno

2. 12359 Németh Juraj 2006 STO Valaliky áno áno

3. 13888 Novický Oliver 2005 JMC Lužany áno áno

4. 13790 Filčák Ivan 2006 STK Lokomotíva Košice áno áno

5. 12078 Országh Šimon 2005 ŠK Orion Belá n. Cirochou áno áno

6. 10809 Terezka Tomáš 2006 ŠKST Michalovce áno áno

7. 12960
Sekera 
Mikluš Tadeáš 2006 Športklub MSS Prešov áno áno

8. 13935 Kremnický Adam 2006 OŚK Betlanovce áno áno

9. 12748 Štiblický Dominik 2005 KST Plus40 Trebišov áno áno

10. 13958 Marcinčák Adam 2006 ŠKST Humenné áno áno

11. 13960 Pančišin Radoslav 2006 ŠKST Humenné áno áno

12. 14495 Šalata Michal 2006 ŠKST Humenné áno áno

13. 12350 Ivančáková Simona 2005 STO Valaliky áno áno

14. 11875 Čulková Simona 2005 STO Valaliky áno áno

15. 14200 Sabolová Laura 2006 KAC Jednota Košice áno áno

16. 10391 Šinkárová Monika 2005 ŠKST Michalovce áno áno

17. 13524 Ďutmentová Karin 2005 KST Plus40 Trebišov áno áno

18. 13069 Behúnová Ela 2006 ŠKST Humenné áno áno

19. 14525 Frandoferová Sára 2005 ŠKST Humenné áno áno

3. Obsahové zameranie kempu
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1. deň: 30.10.2017 – testovanie detí /fyzické a herné predpoklady/, určenie výberu 
2. deň: 31.10.2017 – spoločná príprava výberu najmladších žiakov

Časový rozpis: 1. deň / 30.10.2017/
08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov
09:00 – 12:00 Testovanie mladších žiakov
12:00 – 13:00 Obed, prestávka
13:30 – 15:30 Tréning /sledovanie ďalších kritérií hodnotenia /
15:30 – 16:00 Spracovanie výsledkov 
16:00 – 17:00 Kondičná príprava
17:00 – 17:30 Vyhodnotenie výsledkov testovania
 

2.deň / 31.10.2017/
08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov
09:00 – 11:00 1. tréningová jednotka
11:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 2. tréningová jednotka
15:30 – 17:00 3. tréningová jednotka
17:00 – 17:30 ukončenie kempu, záver

A) TESTOVANIE: 

Poradie  testov: Testy  sú  zámerne  a  zoradené  do  poradia,  ktoré  zabezpečí  čo  najmenej
skreslené výsledky, preto nie je vhodné preskakovať poradie testov. Pred každým testom sa
dôkladne  rozcvičíme  a  vyskúšame  si  techniku  pohybu,  ktorý  sa  má  použiť  počas  testu.
Napríklad si vyskúšame skok do diaľky z miesta, techniku otočiek pri člnkovom behu, hody
plnou loptou a podobne, nič však neskúšame maximálnou intenzitou, ale na 80 - 90 %. Pred
každým novým testom zabezpečíme testovanému minimálne 3 minútový interval odpočinku. 

1.  Reakčná  rýchlosť  jednoduchá: Hráč  stojí  so  zdvihnutou  zatvorenou  rukou  (hracou)
približne vo výške hlavy a druhá osoba oproti nej má pripravené v ruke svetlo (stačí v svetlo v
mobile), ktoré nečakane zapne a hráč musí čím skôr otvoriť zdvihnutú ruku po zasvietení
svetla. Tretia osoba robí videozáznam v mobilnej aplikácii Coach's Eye tak, aby bolo vidieť aj
svetlo,  aj  ruku hráča.  Je možné otestovať naraz 5 a  viac hráčov.  Meria  sa  čas  na stotiny
sekundy od okamihu, keď sa rozsvieti svetlo po moment, keď sa začne otvárať ruka. Test
opakujeme 3x a počítame najlepší pokus (prípadne aj  priemer,  ktorým zistíme,  či  sa hráč
dokáže stabilne koncentrovať). 

2. Frekvenčná rýchlosť horných končatín – Tanierový tapping: Na švédsku debnu alebo
stolnotenisový stôl položíme dva kruhy s priemerom 20 cm tak, aby ich stredy boli vzdialené
od seba 80 cm. Medzi kruhmi v strede je položená doska s rozmermi 10 x 20 cm a na nej je
voľne  položená  nedominantná  ruka.  Testovaná  ruka  je  na  začiatku  položená  v  kruhu  na
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protiľahlej strane. Meria sa čas, za ktorý sa dominantná ruka dotkne striedavo vnútra kruhov
50 x,  čiže 25 x tam a späť.  Stopky sa zastavia,  keď sa ruka vráti  na pôvodné miesto po
vykonaní 25 cyklov. Čas sa meria s presnosťou na 0,1 sek. Testuje sa 1x. (Sedláček, Cihová,
2009). 4 

3. Výbušná sila  dolných končatín -  Skok do diaľky z miesta: Testovaný stojí  znožmo
špičkami tesne za čiarou. Predkloní sa a do polohy podrepu švihne pažami do zapaženia a
okamžite  sa  odrazí  maximálnym  úsilím  šikmo  hore  so  súčasným  švihom  paží  vpred  a
dopadáva  znožmo  čo  najďalej,  pričom  zostane  stáť  namieste,  pokiaľ  sa  neodmeria
vzdialenosť. Počíta sa lepší z 2 pokusov. Meria sa na celé cm zaokrúhlené smerom nadol.
(Sedláček, Cihová, 2009). 

4. Akceleračná rýchlosť so zmenami smeru – Člnkový beh 10 x 5 m: Dve čiary sú od seba
vzdialené svojou vonkajšou časťou 5 m. Testovaný vybieha na pokyn čo najrýchlejšie k čiare
oproti, obidvoma nohami sa musí dotknúť za čiarou a čo najrýchlejšie sa otočiť a bežať späť.
Ak sa testovaný otáča na jednej nohe, tak počas otočenia sa nemôže druhou nohou dotýkať
bežeckého priestoru alebo čiary. Takto opakuje úsek 10 krát, spolu 50 m. Stopky sa zastavia,
keď pri poslednom úseku sa dotkne podlahy prvou nohou. Test sa vykonáva 1 x. Čas sa meria
s presnosťou na 0,1 sek. (Sedláček, Cihová, 2009). 

5.  Výbušná sila  trupu,  horných končatín  –  Hod plnou  loptou zboku: V stoji  mierne
rozkročnom cvičenec drží plnú 2 kg loptu v predpažení. Švihom vytočí trup a paže do strany,
zároveň krčí kolená ako pri topspinovom údere a spätným výbušným spôsobom odhodí loptu
šikmo hore a vpred, aby doletela čo najďalej.  Pri hode využije výbušnú silu trupu, paží a
čiastočne aj dolných končatín. Testovaný má 3 pokusy a hádže loptu obojručne z tej strany, z
ktorej hrá forhendový topspin. Staršie kategórie môžu použiť podľa potreby ťažšiu loptu, 3 - 5
kg. Meria sa na celé dm zaokrúhlené smerom nadol. (Šimonek, 2015). 

6. Vytrvalosť v hernej rýchlosti – pohyb za stolom:  Testuje sa pohyb hráča za stolom a
keďže je potrebná vzdialenosť, pri ktorej musia pracovať aj dolné končatiny, tak použijeme
stôl na dĺžku. Na vzdialenejšie 2 rohy stola označíme priestor o rozmeroch 20cm x 20cm.
Hráč sa postaví do základného postavenia tak, aby mal hrajúcu pravú ruku položenú na stole v
ľavom rohu. Po odštartovaní sa pohybuje rýchlymi bočnými poskokmi k druhému rohu stola,
ktorého sa dotkne dlaňou hrajúcej ruky a pokračuje stále dookola po dobu 30 sekúnd. Počíta
sa počet odbehnutých celých úsekov. 

7. Vytrvalosť v rýchlej sile brušného svalstva a ohýbačov bedrového kĺbu - Sed – ľah za
30 s: Poloha je ľah vzadu, kolená sú pokrčené v pravom uhle, chodidlá sú vzdialené od seba
30  cm,  prsty  na  rukách  sú  zakliesnené  do  seba  za  hlavou.  Chodidlá  sú  fixované  iným
cvičencom,  ktorý  je  v  sede  a  medzi  svojimi  stehnami  tlačí  rukami  chodidla  testovaného
cvičenca  k  podlahe  (nesmie  sa  kľačať  kolenami  na  priehlavkoch).  Test  sa  vykonáva  30
sekúnd, pričom sa počíta iba ten pokus, keď sa cvičenec dotkne obidvoma lakťami stehien a
potom prstami rúk (za hlavou) žinenky. Testuje sa 1 x (Sedláček, Cihová, 2009). 5 

8.  Agility  (dynamická  obratnosť)  -  Zbieranie  lôpt: 5  loptičiek  je  umiestnených  do
vejárovitého tvaru a sú vzdialené 3 m od stredového bodu A. Testovaný vybieha z bodu A na
zvukový signál a beží k ľubovoľnej loptičke, ktorú zodvihne z podlahy a beží s ňou naspäť k
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bodu A, za ktorým je položená krabička na zemi vzdialená 40 cm od bodu A, do ktorej musí
loptičku položiť tak, aby v nej ostala. Test končí, keď posledná piata loptička je v krabičke.
Test sa vykonáva 1x. Čas sa meria v sekundách s presnosťou na desatiny sekundy (Blaško,
2017). 

Testy 1 až 8 – testovanie fyzických schopností 
Testy 9 až 13 – testovanie herných schopností 

9. Forhendový topspin z dolnej rotácie 
10. Bekhendový topspin z dolnej rotácie 
11. Technika všeobecne 
12. Servis /hodnotenie kvality/ 
13. Osobnostné predpoklady 

B) HODNOTENIE TESTOV: 

Výkonové tabuľky:  K štandardizovaným testom 2,3,4,5 a 7 boli pred začiatkom testovania
vopred účastníkom známe aj jednotlivé štandardizované výkonové tabuľky, podľa ktorých sa
zapísali body do tabuľky osobitne pre dievčatá a chlapcov s prihliadnutím na vek. 

Testovanie fyzických schopností: K fyzickým testom č. 1, 6 a 8 neboli k dispozícii výkonové
tabuľky, bolo preto na rozhodnutí testujúcich, aké bodové hodnoty za konkrétne výkony určia.
Na  základe  dosiahnutých  výsledkov  tak  boli  priradené  body  v  závislosti  od  najlepších
výsledkov /10 b./ a postupne nižšie tak, aby účastníci testu, ktorí dosiahli približne rovnaké
výsledky, dosiahli aj približne rovnaký počet bodov. 

Testovanie herných schopností: K herným testom č. 9 až 13 neboli žiadne výkonové tabuľky,
boli hodnotené nasledovne, 

Test  č.  9  a  10  –  počet  dobre  odohraných  topspinov  /všetkým
nadhadzoval jeden testujúci rovnako/ 
Test č. 11 – všeobecne zhodnotenie techniky hráča po konzultácii dvoch
trénerov pozorovaním 
Test  č.  12  –  kvalita  servisu  /umiestnenie,  falš,  rôznorodosť,  počet
správne zahraných, atď./ 
Test č. 13 – každému účastníkovi bola pridelená minimálna hodnota 6
/škála 6 až 10/ 

Osobitosti testovania: 
Testy 1 až 8, maximálny počet bodov 80 
Testy 9 až 13, maximálny počet bodov 50. 

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.
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4. Regionálny výber VSL mladšieho žiactva
Na základe výsledkov sledovaných kritérií  testovania kondičnej  a  hernej  časti  bol  určený
nasledujúci  regionálny výber  východoslovenského kraja /hráči  a  hráčky budú následne na
základe  nominácie  Komisie  mládeže  VsSTZ po splanení  ďalších  kritérií  /najmä účasť  na
VSPM/ nominovaní na ďalšie regionálne kempy. takto:

Mladší žiaci

1. Meno a priezvisko: Országh Šimon
Klub: ŠK Orion Belá n. Cirochou
Rok narodenia: 2005
Klubový tréner: Ján Dráb

2. Meno a priezvisko: Terezka Tomáš
Klub: ŠKST Michalovce
Rok narodenia: 2006
Klubový tréner: Bc. JUDr. Jozef Blaško

3. Meno a priezvisko: Novický Oliver
Klub: JMC Lužany
Rok narodenia: 2005
Klubový tréner: Andrej Dzelinský

4. Meno a priezvisko: Sekera Mikluš Tadeáš
Klub: Športklub MSS Prešov
Rok narodenia: 2006
Klubový tréner: Miroslav Gábor

5. Meno a priezvisko: Štiblický Dominik
Klub: KST Plus40 Trebišov
Rok narodenia: 2005
Klubový tréner: Gabriel Wavrek

6. Meno a priezvisko: Németh Juraj
Klub: STO Valaliky
Rok narodenia: 2006
Klubový tréner: Ing. Jozef Kacvinský

7. Meno a priezvisko: Kremnický Adam
Klub: OŠK Betlanovce
Rok narodenia: 2006
Klub:
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Mladšie žiačky

I. Meno a priezvisko: Ďutmentová Karin
Klub: KST Plus40 Trebišov
Rok narodenia: 2005
Klubový tréner: Gabriel Wavrek

II. Meno a priezvisko: Ivančáková Simona
Klub: STO Valaliky
Rok narodenia: 2005
Klubový tréner: Ing. Jozef Kacvinský

III. Meno a priezvisko: Čulková Simona 
Klub: STO Valaliky
Rok narodenia: 2005
Klubový tréner: Ing. Jozef Kacvinský

IV. Meno a priezvisko: Šinkárová Monika
Klub: ŠKST Michalovce
Rok narodenia: 2005
Klubový tréner: Bc. JUDr. Jozef Blaško

V. Meno a priezvisko: Frandoferová Sára
Klub: ŠKST Humenné
Rok narodenia: 2005
Klubový tréner: JUDr. Daniel Fink

Mgr. Janka Mihaľovová

VI. Meno a priezvisko: Behúnová Ela
Klub: ŠKST Humenné
Rok narodenia: 2006
Klubový tréner: JUDr. Daniel Fink 

Mgr. Janka Mihaľovová

5. Identifikácia chýb, stravovanie, záver

a) Identifikácia najčastejších chýb :
- Pri bh údere pravá noha vpredu
- Neprenášanie pri úderoch váhu na druhú nohu – slabší pohyb na fh stranu
- Veľmi dlhé dráhy rúk pri úderoch – nestíhajú odohrať ďalšiu loptu 
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- Slabé vytáčanie trupu
- Bh úder odohrávajú veľmi skoro,  lopta nepríde dostatočne k ním a ani  nevyletí  do

dostačujúcej výšky
- Pri výmenách a zásobníkoch už pri tretej lopte sú vystretí a padajú do záklonu
- Pri fh topspine majú ľavú nohu vo vzduchu
- Slabá  pohybová  aktivita  pri  úderoch,  množstvo  úderov  odohrajú  z jedného  miesta

a postavenia
- Bh hrajú mimo tela 

b) Stravovanie:
- Obed 1. deň Polievka : Slepačí vývar

Hl. jedlo: Kuracie mäso s broskyňou a syrom, ryža + 
hranolky

Pitný režim: Minerálna voda pre hráčov a doprovod + káva
banány + biele hrozno + horalka

- Obed 2. deň Polievka : Šošovicová na kyslo
Hl. jedlo: Kurací rezeň s opekanými zemiakmi
Pitný režim: Minerálna voda pre hráčov a doprovod + káva

banány + mandarínky + Mila keks
c) Záver:
- Tréningový kemp prebiehal len v športovej hale, kde bol deťom donesený aj obed.
- Všetci  účastníci  kempu  sa  snažili  a počas  dvoch  dní  pristupovali  k svojim

povinnostiam veľmi zodpovedne.
- Vzhľadom  na  prejavený  záujem  detí  a rodičov,  aj  vďaka  množstvu  stolov

a dostatočnému počtu sparingov, mali všetky deti možnosť trénovať aj na druhý deň –
škoda, že to nie všetci využili.

- Každý účastník kempu dostal od hlavného trénera na jednej strane vytlačené všetky
výsledky z testovaných disciplín. 

- Hlavný tréner  každému hráčovi  odovzdal  aj  svoje  postrehy ohľadom najčastejších
chýb v herných kombináciách a technických riešeniach jednotlivých situácii.

Vo Valalikoch, 14.11.2017 Jozef Kacvinský 
        Hlavný tréner kempu
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