
Vážení rodičia, tréneri a kluby pracujúce s mládežou. 
 
 
Po intenzívnych rozhovoroch s Vami, iste viete, že v dňoch 11.-12.6.2022 sa vo 
Valalikoch uskutoční prvý kemp mládeže VS pod názvom Hľadáme talenty 2022 pod 
odborným vedením garantov projektu Antonom Kutišom a Luciou Čolovičkovou. 
 
Keďže počas uplynulého týždňa som viedol množstvo telefonickým rozhovorov 
a komunikoval som veľmi intenzívne s organizátorom, ktorým je z poverenia SSTZ 
klub STK Lokomotíva Košice, s garantmi projektu a tiež s poskytovateľom haly 
klubom STO Valaliky a dolaďovali sme hlavne rozpočet, aby sa mohla akcia 
v takomto veľkom rozmere a rozsahu vôbec realizovať. Nebolo to jednoduché, 
nakoľko rozpočet projektu bol veľmi zle nastavený. A do poslednej chvíle, kedy už 
musia tento list a propozície k podujatiu byť zaslané, sa nevedelo či sa to vôbec 
uskutoční. Viem, že ste pokyny čakali skôr, žiaľ rozhýbať kolos ľudí, bolo zložité. 
 
Pretože mi bolo včas oznámené, že do tohto vstupného kempu, môžeme pozvať 
všetkých čo majú ruky aj nohy, z ročníka 2010 a mladších, oslovili sme Vás 
a ďakujeme, že ste prejavili intenzívny záujem o tento projekt a telefonicky ste mi 
postupne potvrdili účasť vašich chlapcov a dievčat na tomto dvojdňovom podujatí. 
V prílohe Vám budú zaslané aj propozície kempu, aby ste si vedeli zariadiť program. 
Program kempu je rozdelený na 2 dni. Keďže prvý deň je program rozvrhnutý od 
rána do večera, je nemysliteľné, aby kluby alebo rodičia detí, ktorí majú domov viac 
ako 50 km, išli domov a ráno späť. Obávam sa, že viac polovica detí by už neprišla. 
Preto navrhujeme riešenie pre kluby vzdialené ako sú ŠKST Humenné, ŠK Orion 
Belá nad Cirochou, STŠK Obec Hrabušice, TJ STO Slovenská Ves, OŠK Šarišské 
Michaľany, KST plus40 Trebišov, ŠKST Michalovce, aby svoje deti nechali 
prenocovať v ubytovni, ktorú zaplatí z rozpočtu projektu SSTZ. Myslím si, že kluby 
ako STK Lokomotíva Košice, STO Valaliky, ŠSTK Junior Čaňa a SŠK Poproč budú 
spať doma a ráno pricestujú opäť. 
Milí rodičia, tréneri klubov, nie je Vašou povinnosťou, aby ste s deťmi zostávali celý 
deň v hale, lebo program je dlhý a museli by ste si zháňať ubytovanie. To budú mať 
deti zabezpečené organizátorom. A bude o nich po celý čas postarané, 
organizátorom a obslužným personálom klubu, ktorí poskytuje halu. 
Preto Vás prosím, v zmysle propozícií o definitívne potvrdenie účasti vašich hráčov 
a hráčok, ktorí boli vybraní (zoznam v prílohe) do štvrtka 9.6.2022 do 20:00, 
výnimočne, mailom na adresu erikhajduk@gmail.com prípadne telefonicky na 
mojom čísle 0915383325 aj s jasným označením, či žiadate aj ubytovanie a pre 
koľko osôb. 
 
 
 
                 Erik Hajduk 
       člen KM VsSTZ, poverený jej vedením  
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