
                                            Hľadáme talenty 

                                     17.-18.11. 2022  KOŠICE 

     

 

V dňoch 17.-18.11.2022 sa uskutočnilo štvrté sústredenie v rámci projektu SSTZ Hľadáme talenty v  

Košiciach. Kempu sa zúčastnilo 12 hráčov. Tréningový program bol rozdelený do dvoch dní. Deti  

absolvovali 4 tréningové jednotky. 

Obsahová náplň:   
 

Štvrtok     17.11. 2022     9.30 – 11.30 hod. 

Prvý tréning bol po dôkladnej rozcvičke zameraný na nácvik správnej úderovej techniky. Samozrejme 

sme na to využívali jednoduché kombinácie, pričom sme sa sústredili na čo najväčší počet opakovaní. 

Pritom sme dávali pozor na správne vykonanie jednotlivých úderov ako aj  postavenie nôh a trupu pri 

úderoch. . Veľmi nám pritom pomáhali tréneri, ktorí sa zúčastnili tohto sústredenia ako aj mladí hráči 

Lokomotívy Košice. Pre účastníkov je to vždy veľmi povzbudivé v tréningoch. Využívali sme 

zásobníky loptičiek počas celého  tréningu. Na záver tréningu sme zaradili kolotoč ktorí si deti užívali  

a strečingové cvičenia. 

 

Štvrtok    17.11. 2022      14.30 – 16.30 hod. 

Po rozcvičke a následnej rozohrávke sme sa aj naďalej venovali nácviku jednotlivých  úderov,  no 

tentoraz v pohybe. Zvolili sme kombinácie forhendových topspinov v pohybe z forhendu a zo 

stredu stola. Veľký dôraz sme kládli na správne postavenie a pohyb nôh do strán ako aj techniku 

topspinových úderov. Problémom väčšiny detí je, že pri forhendovom topspine majú zatvorené 

zápästie, čo im samozrejme nedovoľuje správne zahrať topspinový úder. Zväčša je to dané 

nesprávnym držaním rakety. To zásadne ovplyvňuje zdokonaľovanie techniky a limituje hráčov  

v ďalšom raste. To je jedna z najväčších chýb, ktoré naši mladí hráči robia. Preto dosť často na to 

trénerov upozorňujem, aby sa venovali u detí správnemu držaniu rakety. Kombinácie sme spojili 

aj s dlhým podaním a jeho následným otvorením topspinovým úderom.   Na záver tréningu sme 

zase zaradili kolotoč a strečingové cvičenia. 



 

Piatok    18.11.  2022      8.30 – 10.30 hod. 

Po dôkladnej rozcvičke sme zaradili tieňový nácvik jednotlivých úderov, pričom sme sa zamerali na 

správne postavenie tela, trupu a nôh, aby si deti tieto veci čo najviac osvojili a precítili pohyby pri 

postavení ako aj úderoch. Následne sme pokračovali v nácviku topspinových úderov z rôznych podaní 

či už spodného podania , alebo spodnobočného podania. Aby sa deti naučili rozlišovať jednotlivé 

rotácie pred odohratím topspinu. Na záver tréningovej jednotky si zahrali cvičné sety vo forme žumpy. 

 

Piatok   18.11.  2022      13.00 – 15.00 hod. 

Tak ako sme si zvykli v poslednej tréningovej jednotke sme zaradili  tréningové sety, pretože hráči si 

to vyžadujú a nemá zmysel ich ďalej trápiť kombináciami.  Rozdelili sme ich do toch skupín podľa 

veku a výkonnosti. Na záver sme jednotlivým hráčom a hráčkam vysvetlili ich chyby, ktorých sa 

dopušťali v tréningu a  ktoré  sme sa snažili odstrániť. Upozornili sme hráčov ako aj ich trénerov aby 

si  v tréningoch dávali pozor na tie chyby, ktoré sme sa snažili opravovať, alebo zlepšovať. 

 

Odporúčanie: 

Tak ako pri všetkých sústredeniach musíme klásť dôraz na učenie správnej techniky, postavenie či už 

východiskové, samotné postavenie k  jednotlivým úderom alebo aj správnu prácu nôh pri pohybe  

v hracom priestore. Niektorí hráči sa nesprávne natáčajú pri topspinových úderoch, alebo majú opačné 

postavenie nôh pri nich . Samotná  technika je naozaj veľmi rôznorodá, či už ohnuté - zatvorené zápästie 

pri forhendovom topspine, zbytočne dlhé pohyby pri topspinových úderoch či už bekhendových , alebo 

forhendových,  Samozrejme, že určité odchýlky v technike rôznych hráčov tu budú vždy, ale nesprávna 

technika úderov a pohybu nôh a tela sa prejavia neskôr a budú limitujúcim faktorom v ďalšom 

zdokonaľovaní a napredovaní. 

 

 



Záver: 

Radi by sme ocenili prácu trénerov ako aj sparing partnerov, ktorí nám pomáhali počas celého 

sústredenia. Ďakujem za spoluprácu Júlii Dzelinskej, Romanovi Takáčovi, Gabovi Wawrekovi, 

Jozefovi Horňákovi, Rolandovi Bačovi, Bianke Bacsovej, Jakubovi Petrášovi a Nikitovi Rievienkovi.  

 

 

Zoznam hráčov: 

 

1. Hladoník Alex   2012     STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 

2. Hladoníková Sofia   2014    STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 

3. Petrášová Ema   2014     STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 

4. Holováčová Miroslava   2013    SŠK POPROČ 

5. Jalčová Natália   2012   SŠK POPROČ 

6. Némethová Linda   2013   STO VALALIKY 

7. Sepeši Amelia   2013    STO VALALIKY 

8. Horňák Martin   2012    OŠK ŠAR.MICHAĽANY 

9. Urda Natan   2013    STO VALALIKY 

10. Sun Zibo   2012    KST PLUS40 TREBIŠOV 

11. Šebejová Katarína   2015    STO VALALIKY 

12. Rindoš Richard    2014    STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 
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