
Meno zamestnanca a pozícia: 
Ľubomír Majerčík, mechanik meracích a riadiacich systémov,  
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. 
 
Podporuje organizáciu: 
OZ Krajský stolnotenisový zväz Banská Bystrica 
 
Názov podporeného projektu: 
Mladá talentovaná stolná tenistka 
 
Cieľ projektu:  
Podpora športovo nadanej mládeže v letnom prípravnom období 
 
Popis projektu: 
Špeciálny tréningový kemp pre Lindu Majerčíkovú – 13 ročné dievča, ktoré ide za 
svojim snom. Medzinárodný tréningový kemp s doprovodom pod vedením 
reprezentačných trénerov z Čiech, ktorí majú veľké skúsenosti s mládežou. 
Tréningový proces zahŕňa: trojfázový tréning, hru s robotom, posilňovňu, fitness, 
masáž, relaxáciu a zároveň turnaj o ceny. 
 
  

 
Angažovanosť žiadateľa: 
V termíne od 21.7 do 28.7 sme sa zúčastnili medzinárodného tréningového kempu 
a turnaja v Olomouci. Za účasti 40 detí zo 4 kontinentov, prebiehal tréningový 
kemp 3 dni. Deti trénovali v dvojfázových tréningových jednotkách za asistencie 
reprezentačných trénerov Česka a Švajčiarska , trénerov so Slovenska, Poľska a 
Juhoafrickej republiky. Tréningový proces sa deťom veľmi páčil a so záujmom 
počúvali rady od trénerov. Na konci trojdňového sústredenia všetky deti dostali 
certifikát o absolvovaní kempu a veľmi sa tešia na ďalší tréningový kemp. 
Po troch dňoch tvrdej prípravy začal Medzinárodný turnaj Czech U11& U13 Open.  
Na 10 stoloch začal veľký boj v dvoch kategóriách o víťazné poháre v súťaži 
dvojčlenných družstiev, v súťaži štvorhier a v súťaži jednotlivcov –chlapcov a 
dievčat. 
 



Angažovanosť žiadateľa: 
Každý deň sa hralo veľké množstvo zápasov, Linde sa darilo veľmi dobre v súťaži 
družstiev, kde hrali spolu s Češkou K. Jaroňovou získali druhé miesto, keď vo finále 
prehrali s poľským párom.  
Ďalší deň ich čakala súťaž štvorhier, kde sa tiež prebojovali až do finále a po 
bojovnom výkone skončili znovu na peknom druhom mieste. 
Tretí deň začala súťaž jednotlivcov a tam už išlo do tuhého. Linda mala v skupine 
skvele hrajúcu Izraelku, ale poradila si s ňou a tiež s Češkou a Maďarkou. Vo 
vyraďovacej časti narazila na českú reprezentantku, cez ktorú s ľahkosťou prešla do 
ďalšieho kola. 
Štvrtý deň turnaja bol pre deti už dosť náročný. Lindu vo štvrťfinále čakala ďalšia 
česká reprezentantka, s ktorou to bol veľký boj, ale so šťastným koncom pre nás, a 
to znamenalo, že sa dostala do finále. Vo finále nastúpila proti majsterke Poľska a 
bola jej vyrovnanou súperkou. Po dvoch setoch bol vyrovnaný stav 1:1, ku koncu 
zápasu sa presadila skúsenejšia poľská reprezentantka a porazila Lindu 3:1. 
Skvelé finále si pozrelo veľké množstvo divákov a hráčky patrične odmenilo veľkým 
potleskom za predvedený výkon. Linda skončila do tretice na druhom mieste, čo 
bol veľký úspech pri tejto konkurencii hráčok. 
Bolo to sedem úžasných dní, ktoré sme prežili v Olomouci, plných zážitkov, nových 
priateľstiev a fantastických športových výkonov za to môžeme vďačiť finančnému 
Grantu od Nadácie Veolia Slovensko. 


