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Cez víkend 18.-19.6.2022 sa uskutočnilo prvé výberové sústredenie v rámci projektu SSTZ 

Hľadáme talenty vrámci Žilinského a Bansko Bystrického kraja . Sústredenia sa zúčastnilo 28 

detí z 8 klubov. Program bol rozdelený na dva dni. V sobotu hráči absolvovali 2 tréningové 

jednotky, v nedeľu dve tréningové jednotky a cvičenia s fyzioterapeutom. 

Obsahová náplň:  

Sobota 18.6.2022 9.00 – 11.30 hod. 

V úvodnej časti tréningu sme sa zamerali na koordinačné cvičenia, tieňové cvičenia za stolom. 

V hlavnej časti boli hráči rozdelení do dvoch skupín, kedže úroveň detí bola veľmi rozdielna. 

V prvej skupine boli vytvorené zásobníky, kde sa tréneri zamerali predovšetkým na správnu 

techniku a prácu nôh. Druhá skupina dostala jednoduché herné kombinácie v časovom 

pomere 2x 10 minút. Okrem práce nôh a techniky, boli herné kombinácie postavené tak, aby 

sa kládol dôraz na vyšší počet opakovaní úderov v kombinácií. Na záver tréningu absolvovali 

hráči strečing.  

Sobota 18.6.2022 15.30  - 17.30 hod. 

Po obede a krátkom oddychu, pokračovali hráči druhou fázou tréningu. V úvodnej časti mali 

hráči rozcvičku, pohybové cvičenia a rozohrávku. V hlavnej časti tréningu sme sa venovali 

nácviku mierne zložitejším herným kombináciam, avšak adekvátne vekovej skladbe hráčov. 

Na záver tréningu hráči absolvovali strečing a krátke vyhodnotenie.  

Nedeľa 19.6.2022 9.00 – 11.50 hod. 

Na úvod tréningovej jednotky sme zaradili pohybové cvičenia zamerané na detailnejší nacvik 

techniky a správneho postavenia nôh pri jednotlivých úderoch. Využili sme na to imitačné 

cvičenia mimo stola ako aj imitačné cvičenia pri stole. Deti sme rozdelili deti do dvoch skupín. 

Pracovali sme so zásobníkom. Nácvik herných kombinácií bol zameraný na opakovacie 

kombinácie. Na záver sme zaradili ešte dve pohybové hry a strečing. 
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Nedeľa 19.6.2022 14.00 – 16.45 hod. 

V úvodnej časti tréningu sme sa s hráčmi venovali pohybovým cvičeniam, zameraným na 

rozvoj rýchlosti a reakčnej rýchlosti. V hlavnej časti sme zaradili jednoduché kombinácie a 

zamerali sme sa na istotu úderov. V druhej časti tréningu sa k nám pripojil fyzioterapeut. Deti 

hravou formou absolvovali cvičenia na správne držanie tela pri imitácii úderov, pracovali s 

vnútorným stabilizačným systémom ako aj kompenzovali nedominantnú časť tela.  

 

Odporúčanie: 

Vzhľadom na rôznorodosť herných štýlov a nie úplne správnych návykov prevedia techniky, 

by sme odporúčali, aby bol kladený väčší dôraz na prácu nôh v hernom priestore, správne 

držanie tela ako aj správnu techniku pri nácviku úderov.  

Záver: 

Radi by sme ocenili prácu klubových trénerov, ktorí sa zúčastnili na sústredení, aktívne sa 

zapájali, pomáhali a zaujímali sa o nové poznatky, ktoré by mohli zapojiť do tréningového 

procesu vo svojich kluboch. Rovnako by sme chceli poďakovať Martinovi Budiakovi a 

Michalovi Mikušiakovi za výbornú spoluprácu. Z jednotlivých tréningov sú vypracované 

podrobnejšie tréningové denníky. 

Gestori projektu: Ing. Anton Kutiš, Bc. Lucia Čolovičková 

Pomocní tréneri: Martin Budiak, Michal Mikušiak 

Fyzioterapeut: Mgr. Oliver Kuchta 

Kluboví tréneri: Sabacký  (STK Kalinovo), Pavolka  (KST ZŠ TurčianskeTeplice), Mariak st.  

(MŠK Čadca), Barniak  (MŠK Žiar nad Hronom), Debnárová  (MŠK Žiar nad Hronom), Šimalčík 

(MSTK Tvrdošín). 
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Zoznam hráčov: 

ŠKST Ružomberok Dorník Adam 
ŠKST Ružomberok Piták Michal 
TT KLUB Žilina Vršanský Michal  

TT KLUB Žilina Ružičková Sofia 

STK Kalinovo Vilhan Tomáš 

STK Kalinovo Sabacký Samko  

STK Kalinovo Sabacký Patrik 

STK Kalinovo Bešina Ján 

STK Kalinovo Ifrim Eliáš  

STKM Podlavice Tonková Sofia 

KST ZŠ TurčianskeTeplice Šuch Branislav 

KST ZŠ TurčianskeTeplice Keliar Tomáš 

KST ZŠ TurčianskeTeplice Vráblik Tomáš 

KST ZŠ TurčianskeTeplice Paverová Barbora 

KST ZŠ TurčianskeTeplice Štriczová Timea 

KST ZŠ TurčianskeTeplice Klušáková Viktória 

MŠK Čadca Cisárik Marco 

MŠK Čadca Michnica Matúš 

MŠK Čadca Večerek Denis 

MŠK Čadca Mariak Milan 

MŠK Žiar nad Hronom Očovan Matúš 

MŠK Žiar nad Hronom Debnárová Dorota 

MŠK Žiar nad Hronom Murínčeková Ema 

MSTK Tvrdošín Škumátová Sára 

MSTK Tvrdošín Škumátová Vanesa 

MSTK Tvrdošín Žuffová Lea 

MSTK Tvrdošín Baránek Oliver 

MSTK Tvrdošín Ficek Marek 

 


