
Informácie pre účastníkov 9.ročníku  Volejbalového kempu ŠVK Pezinok - Radava 

2022. 

  

Kemp organizujeme pre našich členov, ich rodinných príslušníkov a priateľov v termíne 24. – 28. júna 2022 
v penzióne Iveta v obci Radava (pri obci Podhájska www.penzioniveta.com). Minimálny vek účastníka (bez 
rodiča) je 9 rokov.  
Zabezpečili sme kvalifikovaných trénerov, dopravu, deti budú mať k dispozícii - stravu 4-5 x denne, pitný 
režim počas celého dňa. Penzión IVETA poskytuje výborné ubytovanie, športoviská (halu, beach ihrisko, 
antukové ihrisko, futbalový trávnik trávnatý aj umelý), malý vonkajší bazén, komfortný priestor na opekanie, 
bufet a pod. 
Program kempu bude prispôsobovaný aktuálnej potrebe, nálade, počasiu a fotky a malé správičky môžete 
priebežne sledovať na našom klubovom FB a IG  profile ŠVK Pezinok. 

Organizačné informácie 

Prihláška vyplnením on-line prihlášky na našom webe, vyjadríte záujem o účasť na kempe. Z dôvodu 
obmedzeného počtu miest v penzióne odporúčame vyplniť prihlášku čo najskôr, najneskôr však do 
31.5.2022. Účastník je definitívne zapísaný až úhradou poplatku za kemp – najneskôr do 15.6.2022. 
  
Odchod  v piatok 24. 6. o 13,00 hod. spred Športovej haly Komenského 30. Zídeme sa tam o 12,30 hod. Na 
nikoho sa nečaká. Doprava je zabezpečená pre všetkých účastníkov.  

Príchod bude v utorok 28. 6. 2022 cca 15,00 hod. (priebežne upresníme). Miesto príchodu rovnaké ako 
miesto odchodu.  

Neskoršie príchody, resp. skoršie odchody: Tí, ktorí majú „neodkladné povinnosti“ si môžu vo 
výnimočných prípadoch dohodnúť s trénerom Popelášom konkrétne podmienky, termíny a časy.  
 

Cena: Celková cena kempu je 210,-€  Klub poskytuje svojim členom zľavu 50,- €, preto konečná cena pre u 
nás trénujúceho účastníka je 160,- €.  
 

Zľavy pre súrodencov a rodinných príslušníkov klubu ŠVK Pezinok: Ak sa kempu zúčastnia z jednej 
rodiny 2 a viac detí - klub im poskytne zľavu nasledovne:  

 cena za 2 deti po zľave  = 290.- € 

 cena za 3 deti po zľave = 425.- €.  

 rodič – v prípade, že by chcel sprevádzať dieťa – 130,-€ bez klubového trička (135,-€ s tričkom) 

 pri skrátených pobytoch sa zľava neposkytne – resp. individualizuje. 
 

Platba: Účastník je definitívne prihlásený na kemp až prevodom platby na účet hlavného organizátora p. 
Popeláša: 

IBAN: SK14 0200 0000 0039 7782 5456 
s VS dieťaťa(VS mesačnej platby)- do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka kempu. 
Termín úhrady je do 15.6.2022. Pri platbe za viac členov rodiny použite VS rodiča, čiže VS na ročné členské. 
VS sú prístupné na klubovom webe: www.svkpezinok.sk na podstránke KTO SME / PLATBY A VS. 
Upozornenie! : na kemp môže ísť iba účastník, ktorý má voči klubu uhradené všetky záväzky. V prípade, že si 
nie ste istý, oslovte svojho trénera.  
 

Vreckové:  Stravu a pitný režim, ovocie budú mať deti zabezpečené. Potrebu na míňanie peniažkov týmto 
považujeme za minimálnu. Ak ale bude záujem, v penzióne je možnosť kúpiť si pitie, sladkosť a pod. Ak 
vznikne potreba niečo si kúpiť v potravinách, alebo inde – zabezpečíme a pôjdeme s nimi – k obchodu je to 
z penziónu asi 8 min pešo. 

Internet: Wifi bude k dispozícii, ale len mimo tréningov 

Oblečenie: Základnou potrebou detí bude športové oblečenie a obuv. Tenisky dvoje (jedny halové a jedny 
na šport vonku). Viac tričiek, ponožiek a treniek (šortiek) na športovanie a kolenačky (kto má). Tepláky a 
bežné oblečenie na večer na behanie po penzióne, na prechádzku dedinou, resp. na posedenie pri grile alebo 
večernom ohni. Šľapky, plavky, 2 uteráky, švihadlo, šiltovku (proti slnku), fľašu na pitie, pyžamo a pod. 
Veríme, že počasie nám bude priať, ak nie, zabaliť aj pršiplášť neuškodí. 

Cenné veci: Brať len v prípade potreby a nahlásiť (odovzdať) svojmu trénerovi. 
 

 

http://www.penzioniveta.com/
http://www.svkpezinok.sk/


Kontakt tréneri a vedúci:  
Eduard Štamm – tel. 0908787315, Ladislav Popeláš - 0907754377, Mária Popelášová - 0902679746, Rastislav 
Karniš – 0915386132, Marek Drnák - 0918 886991, Peter Chovanec – 0905547351 a ďalší. Ako externý tréner 
potvrdil svoju účasť Richard Nemec a navštíviť nás prídu aj ďalšie trénerské legendy.  
 

Zdravotnícke zabezpečenie: Základné poskytujú tréneri, ambulancia pre deti a dorast je v Podhájskej 
(3km) a Šuranoch (10 km), pohotovosť v Nových Zámkoch (20 km). Klub má dohodu o okamžitom zásahu 
v prípade potreby so súkromným chirurgom v NZ a so zubnou klinikou v Šuranoch. 

Kartička poistenca: radi by sme pripomenuli, aby každý účastník kempu mal so sebou kartičku 
poistenca. Mladším deťom bude stačiť kópia, pre istotu im nedávajte do rúk originál.  
Vyhlásenie bezinfekčnosti: chceli by sme vás požiadať, aby ste pri nástupe do autobusu odovzdali 
vyplnené a podpísané tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto vyhlásenie by nemalo byť staršie ako 
3 dni. Vyhlásenie je na stiahnutie na webe, resp. prílohou informačného mailu.  
 
  

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 

  

S pozdravom  
 
Ladislav Popeláš a realizačný tím ŠVK Pezinok                Pezinok, 10.5.2022 
 

  


