
Stanovisko č.2  VV SSTZ k aktuálnej situácii súvisiacej s opatreniami 
ohľadom koronavírusu COVID-19 
 

SPM – Slovenský pohár mládeže 
Podujatia 4.SPM sú zrušené, bez náhrady.  Poradie SPM bude vyhodnotené na základe 
doterajších  3 turnajov SPM. Do konečného poradia budú započítané všetky 3 turnaje SPM. 
 
Rebríčky mládeže ku 1.5.2020 

Rebríčky mládeže ku 1.5.2020 budú nasledovne: 
U21: Bude vydaný rebríček ku 1.5.2020 do ktorého budú započítané výsledky Majstrovstiev 
Slovenska U21 a Majstrovstvá Európy U21. 
Dorast: Rebríček ku 1.5.2020 bude rovnaký ako ku 1.3.2020, vrátane bodového hodnotenia. 
Staršie žiactvo: Do rebríčka budú započítané výsledky za školskú ligu v Bošanoch zo dňa 
1.3.2020. U ostatných hráčov ostanú rovnaké body, ako boli ku 1.3.2020. 
Mladšie žiactvo: Do rebríčka budú započítané výsledky VSPM Poproč zo dňa 7.3.2020. 
U ostatných hráčov ostanú rovnaké body, ako boli ku 1.3.2020. 
Najmladšie žiactvo: Do rebríčka budú započítané výsledky VSPM Humenné zo dňa 1.3.2020. 
U ostatných hráčov ostanú rovnaké body, ako boli ku 1.3.2020. 
 
Majstrovstvá Slovenska družstiev mládeže 

Majstrovstvá Slovenska družstiev starších žiakov (1.5.2020 Čadca), mladších žiakov (8.5.2020 
Valaliky) sú odložené. O prípadnom náhradnom termíne, resp. zrušení MSR družstiev st. žiakov 
a mladších žiakov rozhodne VV SSTZ na základe návrhu ŠTK SSTZ v termíne do 30.4.2020. 
 
Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov najml. žiakov  

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov najmladších žiakov (1.5.-2.5.2020 Čadca) sú odložené. 
O prípadnom náhradnom termíne, resp. zrušení MSR jednotlivcov najmladších žiakov rozhodne 
VV SSTZ na základe návrhu ŠTK SSTZ v termíne do 30.4.2020. 
 
Súťaže riadené SSTZ – extraliga, 1. liga vrátane kvalifikácie o postup do extraligy 

Súťaže riadené SSTZ sú do konca apríla prerušené. Ďalšie úpravy, alebo o prípadných posunoch 
termínov rozhodne VV SSTZ po návrhu ŠTK v termíne do 30.4.2020. 
 
Nižšie súťaže 
Súťaže družstiev v nižších súťažiach sú do konca apríla 2020 prerušené. Úpravy termínov 
v nižších súťažiach sú v kompetencii príslušných riadiacich zväzov. VV SSTZ  odporúča riadiacim 
zväzom, ak to situácia dovolí, odohrať ostávajúce stretnutia v neskorších termínoch. 
Do konca apríla je zakázané organizovať aj turnaje jednotlivcov na všetkých úrovniach. 
 
Regionálne centrá 
Počas zákazu organizácie športových podujatí štátnymi prípadne regionálnymi orgánmi sa 
tréningy v regionálnych centrách nepovoľujú. 
 
Regionálne výbery 
Tréningy v rámci regionálnych výberov sú do konca apríla zrušené. 
Hala SSTZ 
Počas zákazu organizácie športových podujatí štátnymi prípadne regionálnymi orgánmi sa 
v NSTC v Bratislave nepovoľuje trénovanie. 
 
Bratislava, 23.3.2020 


