
 
 

 

 

Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže SSTZ konaného dňa 12.10.2022  
 
Začiatok: 12.10.2022 o 9:30 hod. 
Ukončenie: 12.10.2022 o 12:30 hod. 
 
Prítomní: Ing. Roman Grigel, J. Bella, Ing. J. Barniak, E. Hajduk, Mgr. Z. Majdeková 
 
Program: 
 

1. Úvod 

2. Vyhodnotenie projektu Hľadáme talenty 

3. List- I. Gašparík 

4. Prihlasovanie SPM 

5. Rôzne 

 
1. K bodu 1- Úvod 

Predseda komisie mládeže Ing. Grigel privítal členov komisie mládeže. Na úvod 
uviedol niekoľko bodov programu komisie a otvoril zasadnutie. 
 

2. K bodu 2- Vyhodnotenie projektu Hľadáme talenty 

Po diskusii ohľadom projektu Hľadáme talenty komisia mládeže dospela k záveru, že 
do tejto doby hodnotí projekt ako nedostatočný, hlavne z týchto dôvodov: 

- Netransparentný výber talentov na prvých kempoch ( testy) 

- Absencia hodnotiacich správ v požadovanej kvalite so zameraním na 

vybraných hráčov 

- Prílišné všeobecné vyjadrovanie v hodnotiacich správach 

- Nedostatočné zabezpečenie účasti trénerov vybraných zverencov 

- Nedodržanie hlavných záverov – cieľov projektu 

Komisia mládeže vyslovuje nespokojnosť k projektu Hľadáme talenty a pokiaľ 
nedôjde k náprave, projekt bude k 1.1.2023 zrušený. Projekt  bude mať závery až 
po jeho ukončení. Zatiaľ sú to len zámery, na čo je zameraný. 
 
Hlasovanie: Za: 4     Proti: 0 
 

3. List- I. Gašparík 

Komisia mládeže sa zaoberala listom p. I. Gašparíka st., kde dospela k záveru: 
 

- k vyjadreniam p. Gašparíka na adresu p. Kutiša KM nezaujíma žiadne 

stanovisko, nakoľko si myslíme, že ich vzájomné útoky a obviňovania sa 



 

 

prevažne zakladajú na ich vzájomnom nepriateľskom osobnom vzťahu. 

Tento vzájomný konflikt by si mali vydiskutovať medzi sebou a nevťahovať 

do sporov stolnotenisovú verejnosť, rodičov a v prvom rade deti. 

 

- Rozhodnutie o nominácií trénerov na WTT YOUTH CONTENDER SENEC  

je v kompetencii VV. Dôvody, prečo došlo k zmene nevieme posúdiť, 

nakoľko ich nepoznáme 

- Vzhľadom na to, že p. tréner I. Gašparík má na turnaji 4 hráčov, toto 

rozhodnutie považujeme za minimálne neštandardné 

- Vysvetlenie zmeny nominácie je v kompetencii KŠR 

 

 
4. Prihlasovanie SPM 

KM riešila podnet ŠTK na udeľovanie pokút za neodhlásenie sa na SPM. 
Navrhujeme zostať pri zaužívanom systéme, t. j. hráč, ktorý sa odhlási po ukončení 
prihlášok do prezentácie, zaplatí štartovné v plnej výške. Hráč, ktorý toto nevykoná, 
bude pokutovaný sumou 50 eur v zmysle rozpisu súťaže. Neodhlásený hráč z turnaja 
zaplatí 15 eur štartovné + 50 eur pokutu, spolu 65 eur na účet SSTZ.    
 

5. Rôzne 

 

            - Komisia mládeže po predložení vyhodnotenia RCTM  podporuje, aby táto 

zložka pokračovala aj naďalej 

            - KM navrhuje, zamyslieť sa nad systémom súťaží so zameraním sa na 

štvorhry/mix 

            - Zmiešané súťaže družstiev v kategóriách mládeže ( spoločná súťaž chlapci+ 

dievčatá 2+1) 

            - Projekt U19 a U15- tímy zaradiť do extraligy a 1. ligy dospelých, 

v nadväznosti na tento projekt sa zamyslieť nad dvojitým štartom ( extraliga hokej) 

 
Zapísala: Mgr. Zuzana Majdeková, v.r. 
Overil: Ing. Roman Grigel, v.r. 
V Bratislave 12.10.2022 
 
 



 
 

 

 


