
Návrh na schválenie sústredenia juniorských reprezentantov  do 19.rokov pre VV SZBe.(termín do 

30.6.2020) 

1. Sustredenie 

Sústredenie organizujeme z dôvodu efektívneho využitia času počas medzinárodného turnaja Slovak 

Open. Celá reprezentácia juniorov bola prihlásená na turnaj, ale s predikciou účasti množstva 

kvalitatívne lepších hráčov s vyššími pozíciami v rebríčku dospelých , kalkulujeme s tým , že sa naši 

reprezentanti nedostanú do súťaže. V tomto prípade by sme využili čas na sústredenie a analýzy 

zápasov a v prípade potreby by hráči boli nápomocní ako čiaroví rozhodcovia. 

Termín 26.2.2020 – 29.2.2020 ( 4 dni) 

Program:  

Streda  -  sobota: (zmena času tréningov vyhradená podľa potreby  a situácie so zachovaním počtu 

tréningových jednotiek) 

 

- 8.00 – 8.30- raňajky 

- 9.00 – 11.00 – tréning 

- 12.00 – obed 

- 12.30 -13.30 – analýza vybraných  zápasov 

- 14.00 – 16.00 – tréning 

- 17.00 – 18.00 – analýza vybraných zápasov (olovrant) 

- 18.00 – 20.00 – tréning (v sobotu už nie je) 

- Večera 

Financovanie – prosím o schválenie reálnych nákladov bianko pred sústredením podľa potrieb 

financovania uvedeného nižšie 

- košíky – 25 túb +ohraté košíky na multischuttle ak sú k dispozícii 

- hala – Mšport 22 h. 

- ubytovanie na 4 noci pre 12 osôb podľa cenníka v hoteli Šport na ostrove vedľa športovej 

haly. (vybavuje M. Matejka) 

-  

- strava bude zabezpečená    

- raňajky v hoteli 

- obed v hale  Mšport (olovrant) 

-večera v hale Mšport 

       -     odmena trénera – stanovená podľa smernice SZBe 

položka vypočet Cena Poznámky 

Hala 3 kurty x7€/hod x 22hod 462€ Mšport 

Košíky 25túb x cca 30 € 750€ Forza VIP 

Ubytovanie 12 osôb/ 20 € deň x 4 dni 960€ Šport Hotel ostrov 

Strava 12€ / osoba/deň x 12 osôbx4 dni 504€ mínus večera v sobotu  



Odmena 4dni/8hod x 10€/hod 300€ Mínus tréning v sobotu 
večer 

Spolu 2976€ 

 

 

V prípade potreby  môžu hráči vo vytvorených skupinách pomáhať ako čiaroví rozhodcovia. Budeme 

ich striedať v skupinách , aby vynechali maximálne jeden tréning denne. Po dohode s Michalom 

Matejkom to bude len v nevyhnutných prípadoch. 

 

2. Sústredenie 

Sústredenie je naplánované , ako náhrada RC(Regional Camp). Na sústredení by sme chceli 

spolupracovať so zahraničnými trénermi a hráčmi s krajín Poľsko,  Bielorusko, Litva a Ukrajina. 

Sústredenie by sa malo uskutočniť v Poľskom Bialystoku, kde spolupracujeme už druhý rok 

s tréningovým centrom juniorov OSSM Bialystok. K dispozícii máme komplex hál, posilňovňu, 

bazén, cross running areál, fyzio, sauna, jscuzzi, kondičný tréner. V overenom prostredí, kde sme 

už boli 2. krát v rade za sebou na letnom sústredení máme k dispozícii , hlavne kvalitný sparing 

a tréningy v spolupráci s Pawlom Lenkieviczom, úspešným trénerom centra. 

 

Dátum  7.6 – 14.6.2020(8 dní) kalkulácia   suma 

Počet osôb Max 6+6+tréner 13 osôb   

Tréningy Cca 40 h  á 10€/h 10€40h 400 € 

Ubytovanie+ komplex+fyzio+bazén... 17€/osoba 13osx17€x7dni 1547 € 

Strava, diéty  15€/osoba 12osx7dní+tréner 1640€ 

Doprava Bialystok(PL) - Prešov 580 kmx2  150 € 

Košíky 15túb + ohraté 15x30€ 450 € 

Tréner 8 dní/80€ 80€x8dní  640 € 

  
Spolu 4827€ 

 

 

Letné sústredenie doplníme neskôr po dohode o angažovaní zahraničného trénera. Predpokladáme , 

že termíny sústredení budú 2. , a to začiatkom Júla a koncom Augusta, oba sústredenia by mali byť 

pre spoločnú reprezentáciu U17 a U19 na Slovensku , prvé v KE a druhé v PO. 

 

 Ďakujem za spoluprácu s pozdravom Tibor Kessler. 

 

 


