
Hodnotiaca správa pre výber národného mládežníckeho centra  

 

Dňa 16.4.2019 som sa vydala aj s ostatnými členmi komisie (5 osôb: Jozef Blaško, Peter Nedoma, 

Tono Kutiš, Jaromír Truksa a ja) na cestu okolo Slovenska aby sme si pozreli a zhodnotili 3 

kandidátov (Rožňava, Prievidza, Nitra).  

Začali sme Rožňavou, kde nás hneď na začiatku privítal riaditeľ školy, ktorý prisľúbil ako pomoc 

individuálny študijný plán a ďalšiu podporu napr.aj tým, že by bola možnosť mať 1 tréningovú fázu 

v telocvični školy. Táto možnosť by však vyžadovala ďalšie pingpongové stoly, ktoré sa v telocvični 

nenachádzali, čo by však bol prínos, nakoľko hala, ktorá je stolnotenisová a na tento účel kandidátom 

Rožňava doporučená, by bola určite prínosom. Je to moderná telocvičňa. Pripravenosť Rožňavy 

spočívala aj v tom, že nás na radnici mesta privítal starosta mesta Rožňava a zároveň ústne vyjadril 

svoju podporu, ktorá by bola podčiarknutá aj finančnou dotáciou.   

Po týchto stretnutiach sme si prezreli ponúknuté vybavenie, internát (na skok od školy), regeneráciu 

(vzdialenú pár minút autom od internátu) a tiež halu, ktorá na mňa pôsobila veľmi skromne. Podlaha 

boli staré parkety, svetlo bolo taktiež nedostačujúce, ale predovšetkým hala ponúkala 5 hracích stolov, 

čo na mládežnícke centrum je veľmi málo, ak počítame aj do budúcnosti s rozširovaním základne. 

Z navrhovaných kandidátov má už aktuálne niekoľko reprezentantov-hráčov vo svojom terajšom 

centre. 

1.)  junior Adam Klajber (slov.r. 1) 

Čo sa týka trénerov, vedeli nám predstaviť 1 trénera z Maďarska, ktorý však znalosti cudzích jazykov 

nemá, čo by bol určite pre deti problém. 

Ďalšou zastávkou bola Prievidza. Herné a materiálne zabezpečenie haly je z môjho pohľadu určite zo 

všetkých 3 kandidátov na najprofesionálnejšej a najkvalitnejšej úrovni. Osvetlenie – silné a kvalitné 

svetlo, podlaha (Taraflex – ITTF normami požadovaná na všetkých turnajoch organizovaných ITTF), 

stoly modré zn. Butterfly 12 (po celom svete sa hrá na modrých stoloch všetky medzinárodné 

a vrcholové turnaje). Oddychová miestnosť, miestnosť pre video analýzu priamo v hale. Posilňovňa na 

poschodí, pomôcky špecifické pre stolný tenis, jedálenský kútik s chladničkou, všetko pod jednou 

strechou na uľahčenie života športovca. 

Internát je 5 - 6 min pešo od haly, my sme síce išli autom, ale GPS nám bola potvrdená táto 

vzdialenosť peši. Internát (s dozorom) sa nachádza v príjemnom prostredí s malým ihriskom hneď za 

ním. A hneď oproti je jedáleň. Všetko pôsobí čisto a moderne. 

Regenerácia bola vzdialená niekoľko minút autom (navrhnutý wellness na 1 mieste a národné centrum 

vodné pólo - bazén na inom mieste, ale ak by bola zabezpečená doprava dospelou osobou, aj toto je 

riešiteľné. No a v neposlednom rade škola, štúdium online na škole v Trenč.Teplej. Túto školu by som 

navrhovala doplniť aj inými možnosťami, keďže v Prievidzi sú aj iné školy – treba zistiť aké by boli 

možnosti. 

Tréneri, víťaz ankety najúspešnejší tréner pre rok 2018 Saša Dragaš (reprez.tréner kadetov), František 

Solár (reprez.tréner kadetiek) a srbský tréner. 

Z navrhovaných kandidátov má už aktuálne niekoľko reprezentantov-hráčov vo svojom terajšom 

centre. 

1.) junior Delinčák (európ.r. 34)  

2.) junior Petrlík/2003 (sl.r. 9) 

3.) kadetka Illášová/2004 (slov.r. 1) 



4.) kadetka Vinczeová/2005 (sl.r. 2)  

5.) kadet Goldír/2005 (sl.r. 1) 

6.) mini kadet Arpáš/2007 (sl.r. 2) 

7.) minimini kadet Floro/2008 (sl.r. 1) 

8.) minimini kadetka Diková/2008 (slov.r. 1) 

9.) minimini kadetka Korf/2008 (slov.r. 2) 

 

No a posledný kandidát našej cesty bola Nitra. Tu sa nachádza všetko na jednom mieste, škola, 

internát, stravovanie, stolnotenisová hala, posilňovňa, regenerácia.  

Hala má 7 stolov + 3 nové stoly JOOLA, všetko zelené. Priamo v hale je doskoková dráha pre atlétov 

na skok do diaľky a výšky. Teda o halu sa delia s atlétmi, hala patrí škole. Hala je nízka so slabým 

osvetlením s priemernou podlahou. Regenerácia, ktorá je súčasťou školy a k užívaniu pre celú školu je 

na výbornej úrovni s profesionálnym vybavením. Na kondičnú prípravu slúži vonkajšie viac účelové 

ihrisko, neviem ako často sa dá používať pre stolných tenistov. 

Tréneri menovite sú Roman Grigel (reprez.tréner juniorov), Jarolím Miko (v minulosti reprez.tréner), 

Kasanová, Zuzana Grigelová.  

Čo sa týka štúdia, nakoľko je to športové gymnázium, možnosť individuálneho štúdia. 

Z navrhovaných kandidátov má už aktuálne niekoľko reprezentantov-hráčov vo svojom terajšom 

centre. 

1.) juniorka Karkušová/2003 (slov.r. 6) 

2.) minimini kadet Kokavec/2009 (slov.r. 1) 

 

Môj výber pre národné mládežnícke centrum je Prievidza ako to vyplýva aj z môjho hodnotenia. 

Najlepšie podmienky pre rozvoj a výkonnosť stolnotenisového hráča, najkvalitnejšia hala, ktorá je 

určite porovnateľná s inými špičkovými centrami v Európe, čo je tiež dôležité pre medzinárodnú 

spoluprácu s inými federáciami, či klubmi hlavne pre zmeranie si síl, pre ďalší športový rozvoj. 

V Prievidzi je najväčší počet mládežníckych reprezentantov, ktorí si centrum Prievidza vybrali pre 

najlepšie tréningové podmienky.  

Doporučujem doplniť možnosť štúdia aj na iných školách, ktoré Prievidza ponúka aj s možnosťou 

individuálneho študijného plánu. 

 

 

 

 






