
Informácie 

k projektu krajský stolnotenisový výber 2020. 

 

 

Projekt bude realizovaný v priestoroch Energocentra s.r.o., Švermova 10, 

Vrútky a v telocvični ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34 vo Vrútkach. Obed (možnosť 

výberu) bude zabezpečený v RC Mlyn vo Vrútkach., https://rcmlyn.sk/denne-menu/ 

Stravovanie:  3 x  denne, ovocie, pitný režim 

Športové vybavenie: Športové oblečenie a obuv do telocvične a do vonkajšieho terénu. 

Tričká na tréning 3 - 4 ks, uterák, švihadlo, fľaša na nápoj.  

Denný program bude prispôsobovaný počasiu.   

Orientačný časový rozvrh dňa: 

 9.00  príchod detí do telocvične ZŠ Hany Zelinovej   

 9.00 – 11.30  I. fáza,  pohybové a kondičné cvičenie, testy pohybových schopností 

a herný tréning stolného tenisu. 

 12.00 – 13.00 obed 

 13.00 – 14.00 relaxácia  

 14.00 – 15 .00  II. fáza – 1. časť, športové zariadenie  ENERGOCENTRUM, s.r.o. 

kruhový tréning v posilňovni fitnescentra. 

 15.00.- 16.30  II. fáza – 2. časť, telocvičňa ZŠ Hany Zelinovej, rozvoj pohybových 

schopností a rozvoj herných činností 

 17.00 – 18.00  športové zariadenie  ENERGOCENTRUM, s.r.o, relaxácia, záver  a 

odchod detí domov.  

Cieľom projektu je ukázať deťom správnu metodiku stolného tenisu, čo kedy a ako trénovať, 

so zameraním na rozvoj a zlepšenie pohybových a kondičných schopností, herných zručností 

ako aj regenerácie organizmu. 

Tréningový výcvik budú viesť kvalifikovaní tréneri licencie „A“ a prvoligoví hráči TJ 

Lokomotíva Vrútky. 

 

Kontakt: Ing. Rudolf Bukovinský, 0905 705 913, rudolf.bukovinsky@gmail.com 

      

 

 

mailto:rudolf.bukovinsky@gmail.com


Prehlásenie rodičov (odovzdajte pri nástupe dieťaťa na tréningové sústredenie krajského výberu) 
 
Meno a priezvisko dieťaťa:                                                           dátum narodenia: 
 
 
1. Beriem na vedomie, že účastník /moje dieťa/ nie je organizátorom poistený (úraz, krádež). 
 
2. Podľa § 7 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím 
s možnosťou spracovania uvádzaných osobných údajov na účely organizácie krajského výberu. 
 
Vo Vrútkach .............................                                                    __________________________________ 
                                                                                                                            Podpis zákonného zástupcu 
 
3. Ako zákonný zástupca dieťaťa súhlasím so spracúvaním fotografií a iných obrazových záznamov 
môjho dieťaťa, získaných počas činnosti krajského výberu na účely propagácie činnosti  
stolnotenisového oddielu TJ Lokomotíva Vrútky a ich uverejnením na webovej stránke. Uvedený 
súhlas je platný až do písomného odvolania. 
 
Vo Vrútkach .............................                                                       ________________________________ 

Podpis zákonného zástupcu 
 

4. Vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, a že príslušný orgán verejného 
zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie /karanténu, 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad/. Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné 
osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s 
osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie napr. COVID – 19, hnačka, angína, vírusový zápal 
pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami. Zároveň vyhlasujem, že dieťa 
netrpí epileptickými záchvatmi, kardiovaskulárnym ochorením, či iným závažným ochorením, pri 
ktorom sa neodporúča zvýšená pohybová aktivita. 
Som si vedomá/ý právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, som si vedomý/á, že by 
som sa dopustil/a priestupku podľa § 38 zákona č. 126/2006 Z. z o verejnom zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 
Vo Vrútkach...............................                                    ________________________________ 
(Prehlásenie nesmie byť staršie ako 3 dni!)                                                Podpis zákonného zástupcu 
 
 
5. Upozornenie na zdravotný stav dieťaťa. Prekonané alebo chronické choroby: 
 
....................................................................................................................................................... 
Počas pobytu lieky nesmú byť u dieťaťa, odovzdajte ich označené menom a spôsobom podávania 
lieku vedúcemu tréningového sústredenia ! 
 
 
6. Potvrdzujem, že moje dieťa: 
 
a/ bude odchádzať zo sústredenia                      samé                                                v sprievode rodičov 
 
b/ je   -   nie je alergické / ak áno – uveďte čo vyvoláva alergickú reakciu 
 

_____________________________________ 

Podpis zákonného zástupcu 


