
Zápis zo zasadnutia Komisie mládeže SSTZ konaného dňa 16.04.2021 

formou videokonferencie 

 

Začiatok: 16.04.2021 o 13:30 hod. 

Ukončenie: 16.04.2021 o 15:00 hod. 

Prítomní: Ing. Roman Grigel, Bc. Lucia Čolovičková, František Solár, Mgr. Zuzana 

Majdeková 

Prizvaní: Mgr. Ivica Hatalová, Jaromír Truksa, Ing. Anton Hamran, Zuzana Grigelová 

Ospravedlnení: Jaroslav Adámek, Radoslav Blažek, Dalibor Jahoda 

Program: 

1. Úvod 

2. Nový systém mládežníckych turnajov ITTF  

3. Nominácie 

4. Nominácia pomocných trénerov na turnaj v Portugalsku 

5. Dvojitá registrácia hráčov 

6. Rôzne 

K bodu 1 – Úvod 

Predseda komisie mládeže Ing. Grigel privítal členov komisie mládeže, reprezentačných 

trénerov a členov sekretariátu. Ospravedlnil neprítomnosť členov komisie Jaroslava Adámeka, 

Radoslava Blažeka a prizvaného reprezentačného trénera kadetov Dalibora Jahodu. Na úvod 

uviedol niekoľko bodov programu komisie a otvoril tak zasadnutie online formou. 

K bodu 2 – Nový systém mládežníckych turnajov ITTF   

Nový systém mládežníckych turnajov priniesol zmenené vekové kategórie a aj systém – časový 

harmonogram turnajov je rozdelený podľa pohlaví. Začínajú chlapci a končia dievčatá.  

Kategórie: U11, U13, U15, U17, U19 

Na turnaji v Portugalsku počty hráčov pri kategórií U13 u chlapcov aj u dievčat je 24 hráčov, 

v ostatných kategóriách U15, U17 a U19 je počet 45 hráčov. 

 

K bodu 3 – Nominácie 

Reprezentační tréneri mládeže informovali a diskutovali o nomináciách na mládežnícky turnaj 

v Portugalsku - WTT Youth Contender Vila Real (11.-17.5.2021), o najlepších možnostiach, 

ako zapojiť čo najviac hráčov do turnaja. Nominácie budú predložené na výkonný výbor dňa 

22.04.2021. Konečný termín prihlasovania na podujatie je: 30.4.2021. Maximálny počet za 

krajinu a kategóriu sú podľa nových pravidiel – 3 hráči. 

Truksa uviedol, že by bolo vhodné napísať list ITTF, resp. WTT, aby sa pouvažovalo aj na 

ohraničení počtu hráčov nielen hore – max. 3 osoby za asociáciu, ale aj na minimálny počet – 

aby mala krajina garantované aspoň 1 miesto.  



Z: Mgr. Majdeková, Mgr. Hatalová  

 

K bodu 4 – Nominácia covid asistentov na turnaj v Portugalsku 

Ing. Grigel informoval o turnaji v Portugalsku a možných rizikách, ktoré sú spojené 

s cestovaním a turnajom samotným. Navrhuje, aby sa k reprezentačným trénerom pripojili ešte 

dvaja dospelí, ktorí by v prípade, že sa v našej výprave vyskytne pozitivita na COVID-19, 

ostane s hráčom v karanténe v Portugalsku po dobu 10 dní. 

Úloha: Je potrebné preveriť aká je možnosť poistenia hráčov, resp. trénerov – v prípade, že by 

niekto z nich zostal pozitívny.  

Z: Mgr. Hatalová T: okamžite 

Mgr. Hatalová uviedla, že nemá problém vycestovať – v prípade, že by nebol dostatočný počet 

dospelých a v prípade pozitivity na COVID-19 niektorých hráčov by bola ochotná absolvovať 

karanténu spolu s pozitívne testovaným. Taktiež by vykonávala niektoré činnosti – písala 

články z podujatia a oboznámila sa s novým modelom turnajov – pre inšpiráciu pred 

novembrovým WTT Slovak Youth Open 2021 v Senci, prípadne bola vedúcou výpravy.  

Karanténne opatrenia po príchode na SR z Portugalska budú vyriešené dekrétom od 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre každého z výpravy, aby mohli aj naďalej 

pokračovať v tréningovom procese a príprave na ďalší turnaj. 

 

K bodu 5- Dvojitá registrácia hráčov 

Ing. Grigel informoval o návrhu na dvojitú registráciu hráčov. Návrh by bol selektovaný na 

mužov a ženy, aby sa hlasovalo o každom zvlášť. Návrh bude predložený na tohtoročnú 

konferenciu.  

Dôvod navrhnutia dvojitej registrácie hráčov: aby sa zvýšila kvalita súťaže, hlavne v ženskej 

kategórií. Podmienkou by bolo odohrať aspoň 40% súťaže na Slovensku.  

 

K bodu 6 – Rôzne 

Ing. Hamran požiadal komisiu mládeže, aby vytvorila predbežný kalendár mládežníckych 

podujatí – M SR, aby mohla komisia rozhodcov na jednotlivé podujatia nominovať rozhodcov.  

  

Zapísala: Mgr. Zuzana Majdeková, v.r. 

Overil: Ing. Roman Grigel, v.r. 

V Bratislave 20.4.2021 

 


