
Závěrečná zpráva z prohlídky návrhů na stolně tenisová centra na Slovensku 

 

Na základě dohody jsem se účastnil jako pozorovatel a konzultant prohlídky uchazečů o národní 

stolně tenisové centru na Slovensku. Rád bych se s vámi podělil o pár poznatků a možná myšlenek. 

Rožňava – zajímavé místo, velká podpora obecního zastupitelstva, tak i školy. Místní klub hraje 

nejvyšší soutěž mužů na Slovensku. Sportovní podmínky, které jsem měl možnost vidět jsou na 

dnešní dobu velmi slabé, asi by měli uvažovat o změně haly. Viděli jsme krásnou halu v areálu školy, 

to by byla lepší prezentace a podmínky pro případné středisko. Obecně si dovedu představit nějaké 

soustředění v této lokalitě, ale v současné době jako národní centrum, které vyžaduje komplexnost 

určitě nedoporučuji. I logistika pro hráče a trenéry je v této lokalitě složitější. Na druhé straně, pokud 

by zlepšili do budoucna podmínky, může fungovat jako podcentrum pro výchovu mládeže. 

Prievidza – velmi pěkná a moderní hala v soukromých rukách pana Dragaše. Pro stolní tenis asi 

optimální podmínky na soustředění, strava i ubytování v místě. Problém nastává s komplexností a 

dosahu školy a internátu, které jsou trochu vzdáleny, školu jsem neviděl nemohu posoudit. Internát 

nebyl až tak vzdálen, jen cesta přes viadukt a frekventovanou cestu denně několikrát asi není snem 

rodičů, kteří by tady umístili své ratolesti. Rehabilitace jsme viděli ve všech centrech velmi pěkné, 

v hodnocení rozhodovala vzdálenost pro děti, které nemají auto, a především v zimě je to zásadní 

problém. V Prievidzi je vzdálenost od haly a internátu nejdelší. Obecně Prievidza může být centrem 

pro mládež, ale s problémy logistiky a nekomplexností představených podmínek. Na jednu stranu 

může být model v Prievidzi výhodou, na druhou stranu není dlouhá historie v tomto místě na tak 

zásadní rozhodnutí.  

Nitra – byl jsem překvapen celým komplexním zabezpečením. Ani v Čechách nic takového nemáme a 

je to velmi zajímavé. Propojení internát, škola, regenerace, jídelna a hala v jednom areálu je 

pozoruhodné. Určitě je potřeba zapracovat na modernizaci haly, nějaké plány jsme slyšeli s úst pana 

Grigela. Jinak je hala i počtem stolů vyhovující. Pro Nitro hovoří i historie, kde již zkušenosti 

s podobným projektem mají a pracovali v těchto podmínkách v minulosti bez podpory SZST. Obecně 

bych doporučil ze všech projektů, které jsem viděl místo Nitra i z pohledu logistické dostupnosti do 

Bratislavy, nejen k cestování a blízkosti letiště a dalších spojů, ale i z důvodu možné varianty tréninku 

v Bratislavě. Dřív nebo později bude docházet k prolínání mládežnické reprezentace a U21 a případně 

dospělé reprezentace, která má své tréninkové zázemí v Bratislavě.  

 

Závěrem bych chtěl poděkovat SZST, jmenovitě Evě Odorové za pozvání k účasti na výběrovém řízení 

na Národní Stolně tenisové centrum na Slovensku. Měl jsem možnost viděl, podmínky na Slovensku, 

již se tak často nepohybuji po Slovensku. Doufám, že jsem svou přítomností a poznámkami přispěl 

k úspěšnému průběhu výběru. Doporučuji, aby trenéři v centrem byli nezávislý, pouze pro 

reprezentaci a středisko, aby měli na vše čas a koncentraci na svou práci pouze v rámci centra a 

reprezentace. Financovaní pouze smlouvou s SZST, tyto podmínky musí nastavit SZST, asi mělo být 

dopředu dané v zadávacích podmínkách, často jsme se setkávali s diskuzí na toto téma v průběhu 

prohlídek.  

 

V Ostravě 18.4. 2019, vypracoval Bc. Petr Nedoma   






