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Vec:    Bod 4. Správa o činnosti predsedu a členov VV SSTZ 

 

Týmto si Vám dovoľujeme poslať správu o činnosti predsedu a členov VV SSTZ, nasledovne: 

 

1. Správa o činnosti predsedu SSTZ    - Dr. Kríž 

2. Správa o činnosti komisie pre ekonomiku a marketing  - Ing. Kalužný,  

3. Správa o činnosti komisie ŠTK    - Ing. Čelko 

4. Správa o činnosti komisie mládeže    - Ing. Grigel 

5. Správa o činnosti metodicko – vzdelávacej  komisie  - Ing. Kutiš 

6. Správa o činnosti komisie pre rozvoj stolného tenisu 

a školský šport              - Dr. Fink 

7. Správa o činnosti komisie športovej reprezentácie           - Truksa 

8. Správa o činnosti komisie rozhodcov    - Dr. Vaniak 

 

 

 

 

 

 

1. SPRÁVA O ČINNOSTI PREDSEDU SSTZ  

 

Hodnotiaca správa o činnosti SSTZ za obdobie 

od uplynulej celoslovenskej konferencie (obdobie 19.6.2019 – 30.6.2020) 



 

 

Vážené delegátky, delegáti! 

 

     Keď slovenský stolný tenis dôstojne oslávil v polovičke januára 2020 úctyhodné 95. 

výročie organizovaného stolného tenisu na našom území, nikto ani vo sne nepredpokladal, že 

príde rok aký náš šport, ale i celá spoločnosť na všetkých kontinentoch ešte nezažili. Pandémia 

korona vírusu zasiahla takmer celý svet a zobrala si už pol milióna životov a napriek 

drastickým ochranným opatreniam a dezinfekcii sa ju stále nepodarilo zastaviť. V Ázii, Južnej 

a Severnej Amerike i Afrike čaká na svoju druhú šancu ... 

 

     Slovenská republika pohotovo, bez vyčkávania, zaviedla striktné a často veľmi nepríjemné 

opatrenia a vďaka tomu patrí naša krajina zatiaľ stále medzi najmenej postihnuté. V zmysle 

pokynov hlavného hygienika a vlády SR v polovičke marca zareagoval aj SSTZ, prerušil 

súťaže, zatvoril haly a herne, prijal prísne bezpečnostné opatrenia a sústredil sa na repatriáciu 

našich hráčov zo zahraničia domov. Z nedohratých medzinárodných majstrovstiev Poľska sa 

po ich prerušení vrátili naši mladí hráči. Podobne  naši najlepší reprezentanti sa po úspechu na 

Oman Open vrátili na poslednú chvíľu na Slovensko a išli na 2 týždne do dobrovoľnej 

karantény. Veľa nervozity i námahy nás stálo zrušenie odjazdu veľkej slovenskej výpravy 

juniorov a kadetov na Junior Tunis Open. Zdravie a bezpečnosť hráčov boli prvoradé. 

Sekretariát fungoval prostredníctvom „home office“. Kalendár podujatí ITTF a ETTU na r. 

2020 sa rozsypal ako domček z kariet. Významné preteky sa najskôr niekoľkokrát posúvali 

a napríklad MS v Južnej Kórei nakoniec tohto roku už ani nebudú! Otáznik visí aj nad ME 

dospelých vo Varšave i volebným kongresom. ETTU sa zatiaľ na toto podujatie pripravuje, ale 

stále si necháva otvorené dvierka ... Veľkou neznámou sú aj mládežnícke ME v Záhrebe. Boli 

z dôvodov COVID-19 skrátené a presunuté na september. Či sa naozaj uskutočnia budeme 

vedieť najskôr začiatkom júla. Pandémia výrazne zasiahla aj do našich olympijských plánov. 

Všetky stolnotenisové súťaže boli stopnuté pred poslednou kvalifikáciou mixu  (Japonsko) 

a dvoma kvalifikačnými turnajmi v dvojhrách (Moskva, Katar). Po nich mali byť olympionici 

doplnení podľa aktuálnych redukovaných rebríčkov. A práve tie boli pre nás neobyčajne 

priaznivé. Pár  Pištej – Balážová bol v takomto rebríčku prvý (postupovalo by 6 dvojíc) 

a podobne v dvojhrách boli Wang i Balážová už jednou nohou v Tokiu. 

 

     COVID-19 však spôsobil aj  bezprecedentné odloženie OH 2020 takmer na deň presne 

o rok. Doteraz chýba záväzné rozhodnutie ITTF ako doplní ďalších  olympionikov.  Tí, ktorí 

postúpili z turnajov už majú miesto isté, ostatní čakajú na chýbajúce kvalifikačné turnaje 

(všetci naši kandidáti) a aj na rozhodnutie k akému dátumu bude braný do úvahy redukovaný 

rebríček. Hlavný výkonnostný cieľ, ktorý sme si pred rokom na celoslovenskej konferencii 

vytýčili sa teda z objektívnych dôvodov odkladá približne o rok. 

 

     Popri negatívnych vplyvoch nám odloženie OH  prinieslo jeden rok ďalšej prípravy, čiže 

ešte jeden dodatočný predolympijský rok. Schválili sme „Team Tokyo 2020NE“ zložený 

z domácich i zahraničných expertov. Našou ambíciou je, aby slovenskí najlepší hráči mali 

optimálne podmienky na celoročnú prípravu a aby do Japonska na OH nielen cestovali, ale 

aby tam dosiahli aj slušný výsledok! Celý projekt predstavíme verejnosti na tlačovke na 

začiatku novej sezóny 2020/2021. 

 

     Pandémia korona vírusu výrazne ovplyvnila prácu celého zväzu. Napr. dva razy sme mali 

zasadnutie VV SSTZ prostredníctvom video hovorov a po neistej situácii s organizovaním 

schôdzí a podujatí sme sa rozhodli využiť možnosť zakotvenú v Stanovách SSTZ a zvolať po 

prvý raz v 95 – ročnej histórii hodnotiace stretnutie delegátov z celého Slovenska elektronicky 



– per rollam. Urobili tak viaceré slovenské športové zväzy a my veríme, že naši delegáti 

k tejto forme celoslovenskej konferencie pristúpia zodpovedne a 30.6.2020 budú 

v stanovenom čase hlasovať.  

 

     Napriek tomu, že súboje o olympijské trofeje sa odkladajú, Slovenský stolnotenisový zväz 

už získal svoju malú pomyselnú zlatú medailu. Konferencia SSTZ pred rokom rozhodla 

o odkúpení pozemkov pod Národným stolnotenisovým centrom v Bratislave za stanovenú 

cenu 646 000 €, ktorú určil oficiálne odhadca.  Zaviazala predsedu a VV SSTZ tento zámer 

realizovať. Musím s radosťou konštatovať, že sa nám túto náročnú úlohu podarilo 

splniť. SSTZ je už  vlastníkom nielen haly a ubytovne, ale aj pozemkov pod nimi. Nebolo to 

zďaleka také jednoduché, akoby sa na prvý pohľad zdalo,  pretože do tejto transakcie boli 

zapojené až tri ministerstvá – MV SR, MF SR a MVVaŠ SR. Potrebovali sme vybaviť aj úver 

od banky.  Tento proces trval prakticky polroka a zaplatiť za pozemky sa nám podarilo až po 

Vianociach. Ak by sme to nestihli do konca roku, hrozilo, že sa celá transakcia zruší 

a pozemky odkúpi niekto iný... Tohto roku sme už pôžičku začali banke splácať (mesačne 

4 934 €) a o päť rokov by mali byť pozemky definitívne naše. Vďaka podpore štátneho 

tajomníka I. Husára, ktorý  osobne navštívil NSTC, sa nám podarilo vybaviť výnimku a v r. 

2020 vzhľadom na COVID-19 budeme môcť 45 000 € splatiť banke zo štátnych prostriedkov. 

V tejto súvislosti chcem požiadať delegátov, aby odsúhlasili predložené založenie budovy 

NSTC na päť rokov v prospech banky. 

 

     O jednotlivých oblastiach činnosti SSTZ v ďalšej časti správy podrobnejšie informujú 

členovia VV SSTZ – predsedovia príslušných komisií. Dovoľte preto, aby som iba zvýraznil 

niektoré úspechy, ktoré slovenský stolný tenis v tomto atypickom období dosiahol. Na II. 

Európskych hrách v Minsku patrili naši stolní tenisti medzi najúspešnejšiu časť slovenskej 

výpravy. Skvelý úspech zaznamenal pár Pištej – Balážová, ktorý nakoniec skončil v mixe 

kúsok od medaily, keď obsadil 4. miesto.  Aj výkon Wanga má vysokú športovú hodnotu – 

zaradil sa na EH na 5.-8. miesto. Podobný úspech zaznamenala aj Kukuľková na ME do 21 

rokov keď vo Varaždíne sa takisto prebojovala až do štvrťfinále. Za úspech možno považovať 

aj zaradenie Pišteja a Balážovej do olympijského TOP-tímu a Labošovej a Delinčákov zápis 

do juniorského tímu SOV. Podarilo sa nám po dlhom čase presadiť trojicu Pištej, Balážová, 

Truksa do renomovaného Športového centra polície a tak im zabezpečiť ideálne podmienky na 

prípravu na OH 2021. 

 

     Po zmiernení prísnych hygienických opatrení sme dohrali v zmenenom formáte naše 

domáce súťaže. Extraliga vrcholila záverečnými jednorázovými turnajmi v Bratislave a I. 

ligové súťaže po hlasovaní zainteresovaných klubov sme ukončili v takom poradí družstiev 

ako boli pred krízou.  Posunuli sme na nové termíny mládežnícke M-SR a od otvorenia haly 

zabezpečujeme kvalitnú prípravu reprezentácie dospelých v Bratislave i mládeže v Nitre.  

 

     V závere uplynulého roka sme na žiadosť ITTF spojili kadetské a juniorské podujatie  do 

Slovak Junior a Cadet Open. Konkurz na usporiadateľa vyhrala nitrianska firma ZUPERO, 

ktorá spolu so sekretariátom SSTZ zorganizovala podujatie na vysokej úrovni.  Jediným 

nedostatkom  bola relatívne nízka účasť zahraničných hráčov, čo sa odrazilo na hospodárskom 

výsledku. Keďže vlani túto akciu nepodporil osobitnou dotáciou štát, zväz doplatil do 

rozpočtu cca  5000 €, čo však vykompenzovala účasť veľkého počtu našich talentov, ktorí 

dosiahli v Nitre aj slušné výsledky. Veľká dilema je pred nami: čo so Slovak Junior a Cadet 

Open v novembri v Senci?  ITTF zatiaľ nepotvrdila, že bude vyhodnocovať všetky 

mládežnícke turnaje do rebríčka (Maďarsko, SR, Portugalsko) ani to, či definitívne budú MSJ 

v decembri v Portugalsku. V prípade, že by sa svetový šampionát v Portugalsku hral, je veľká 

šanca, že skupina kvalitných hráčov absolvuje prípravu pred nimi v Európe a bude štartovať aj 



u nás. Pre prípad zrušenia MSJ je organizovanie tohto turnaja rizikové (malá účasť), ale ešte 

stále máme šancu odmietnuť ho – bez finančného postihu. 

 

      Korona kríza ovplyvnila nielen reálny športový život, ale aj legislatívu. Bola prijatá malá 

novela Zákona o športe, ktorá v r. 2020 umožňuje športovým zväzom voľnejšie nakladať so 

štátnymi prostriedkami. Veľká novela sa pripravuje v r. 2021. Tá by mala výrazne zoštíhliť 

zákon a zjednodušiť neprimeranú byrokraciu a tvrdé postihy aj za malé nedostatky. 

V uplynulom období z viacerých projektov slovenského športu vybral SOŠV projekt na 

rekonštrukciu stolnotenisovej haly v Ružomberku (100 000 €). V tomto roku by už mal začať 

reálne fungovať Fond na podporu športu, ktorý plánuje podporiť najmä novú športovú 

infraštruktúru na Slovensku. Podmienkou je však najmenej  30% spoluúčasť žiadateľa. 

Vzhľadom na COVID -19 Fond na podporu športu ešte reálne nezačal fungovať, zatiaľ rieši 

najmä personálne otázky (už má tretieho predsedu). A je tiež otázne ako okrešú jeho rozpočet 

úsporné opatrenia. 

 

    Za pozitívum uplynulého obdobia možno považovať fakt, že tesne pred koncom  r. 2019 sa 

nám podarilo zrekonštruovať komín  na NSTC, ktorý bol v havarijnom stave. Zabezpečili sme 

aj finančnú podporu pre našich bývalých vynikajúcich reprezentantov, ktorí sa ocitli 

v sociálnej núdzi (Mikócziová-Bosá, Vími, Kasalová).  SSTZ ako jeden z mála športových 

zväzov vydáva už 30 rokov svoj zväzový časopis (4 krát ročne). V rámci jeho skvalitnenia 

dvaja renomovaní novinári urobili  analýzu obsahu i formy periodika a v najbližšom čase 

pripravujeme seminár pre autorov príspevkov na tému skvalitnenia časopisu. Prínosom je aj 

spracovanie literatúry a časopisov od bývalého čestného člena E. Demetroviča. Podobne 

predseda SSTZ odovzdáva darom svoju stolnotenisovú a športovú knižnicu pre potreby SSTZ 

a celého stolnotenisového hnutia.  

 

     Nie všetko, čo sme si naplánovali sa dokonale podarilo. Vzhľadom na fakt, že zmena 

Stanov SSTZ na ostatnej konferencie neprešla, museli sme zrušiť funkciu športovej riaditeľky 

a nahradiť ju športovou koordinátorkou. Zatiaľ sme nedotiahli do úspešného konca výberové 

konanie na právne služby pre zväz a na nákup oblečenia pre Národné stolnotenisové centrum 

mládeže v Nitre. Tiež čakáme na závery vyšetrovateľky v súvislosti s dlhotrvajúcou kauzou 

v ŠKST Topoľčany a nepodarilo sa napriek snahe zvoliť do VV SSTZ zástupcu hráčov. A tiež 

sa nám opäť nepodarilo zabezpečiť žiadneho nového sponzora pre SSTZ. 

 

     V závere úvodnej časti by som chcel poďakovať členom VV SSTZ za odvedenú prácu, 

ktorú vykonávajú všetci dobrovoľne a bezplatne. Poďakovanie patrí aj zväzovému 

kontrolórovi za konštruktívny prístup k riešeniu problémov, ako aj sekretariátu SSTZ, ktorý 

dobre zvláda následky pandémie korona vírusu. Pričinil sa o to, že sa stolný tenis postupne 

vracia k pevnému kalendáru, plní si všetky domáce i zahraničné úlohy a že aj v ďalšom 

období má SSTZ reálnu šancu patriť medzi úspešné a stabilné zväzy SOŠV. 

 

 

PhDr. Zdenko Kríž 

predseda SSTZ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE PRE EKONOMIKU 

A MARKETING  

 

Ekonomika 

1. opätovný nárast príspevku od štátu v roku 2019 znamenal najvyšší rozpočet SSTZ za 

posledných mnoho rokov 

o  príspevok od štátu vo výške 1 728 115 EUR, pre rok 2020 vo výške 1 636 418 EUR 

(predpokladané krátenie vzhľadom na ekonomickú krízu – plán pre rok 2020 

vychádza z predpokladu krátenia o 20%) 

o  Vyhodnotenie rozhodujúcich parametrov (ktoré môžeme ovplyvniť) vstupujúcich do 

vzorca  

▪ Popularita – koeficient domácej popularity  

 
> stolný tenis v tomto hodnotení ako 12. najúspešnejší šport, dokonca 

v najaktuálnejšom z viacerých parametrov vstupujúcich do hodnotenia za Q4 

2018 na 9.mieste 

▪ Úspešnosť reprezentácie dospelých – na základe poradia v svetovom rebríčku 

družstiev (priemerné umiestnenie družstiev mužov a žien) 

 
(pre rok 2020 zlepšené umiestnenie družstva mužov na delenom 19.-20. 

mieste, avšak pokles družstva žien na 30.miesto) 



 

▪ Úspešnosť mládežníckej reprezentácie – na základe svetového rebríčka 

juniorských družstiev (priemer družstva juniorov a junioriek) 

 
▪ Počet aktívnych mládežníckych športovcov (do 23 rokov) -> priemer počtu 

uznaných športovcov za predchádzajúce dva roky (t.j. pre rok 2020 za rok 

2018 a 2019) 

 
Pozn. Od roku 2018 akceptovaní iba hráči platne zaregistrovaní v informačnom systéme športu 

Pre rok 2020 sa podarilo zastaviť klesajúci trend počtu aktívnej mládeže. 

Medziročný nárast počtu mládeže v roku 2019 bol 9. najvyšší medzi 

hodnotenými športmi (okrem futbalu a hokeja) 

o celkový vývoj koeficientu pre výpočet štátneho príspevku  

 
Pre rok 2020 vypočítaný koeficient 5,46% redukovaný kvôli maximálnemu medziročnému nárastu 



 

2. Transparentnosť a kontrola nákladov 

o  naďalej nefungujúci kontroling zo strany ekonóma SSTZ nedovoľuje dostatočnú 

kontrolu využívania prostriedkov počas roka a prispieva k prekračovaniu plánovaných 

nákladov 

o  napriek prijatiu smernice o obstarávaní prišlo k opakovanému obstarávaniu v rozpore 

s pravidlami stanovenými výkonným výborom SSTZ 

 

Marketing   

- Vzhľadom na veľkosť rozpočtu priority stratégia marketingu zamerané na podporu 

parametrov ovplyvňujúcich výšku štátneho príspevku  

o  popularita 

o  akvizícia a udržanie mladých športovcov (podpora aktivít komisie školského 

a masového športu) 

- ako ukazujú výsledky výpočtu štátneho príspevku, tieto priority sú nastavené správne 

- Od príchodu Katky Breyerovej (marketing SSTZ) ďalšie posilnenie aktivít na popularizáciu 

stolného tenisu 

o  pravidelný styk s médiami, zasielanie tlačových správ 

o  denné príspevky na facebook SSTZ, zvýšenie návštevnosti  

o  nové súťaže  

o  príspevky na web SSTZ 

- Realizácia viacerých projektov s odozvou médií a verejnosti  

o  Anketa o najlepšieho stolného tenistu roka  

▪ Pre rok 2019 zaradená nová kategória 

▪ Veľmi dobre zorganizovaný slávnostný večer spojený s pripomenutím 95. 

výročia SSTZ 

▪ Odozva vo všetkých najvýznamnejších médiách 

o  oslavy 95. výročia SSTZ 

▪ Plán aktivít na celý rok 2020 (môže byť limitovaný podľa vývoja ekonomickej 

a zdravotnej situácie) 

o  účasť na festivale Pohoda  

▪ 30 tisíc účastníkov najväčšieho slovenského festivalu  

▪ Stolný tenis zastúpený ako jediný šport  

▪ Prezentácia SSTZ ako partnera podujatia vo všetkých festivalových 

materiáloch  

▪ Silná prezentácia na FB 

▪ 5 stolov k dispozícii účastníkom festivalu plne vyťažených od rána minimálne 

do polnoci (posledný večer do skorých ranných hodín) -> odhad vyše 1000 

zapojených ľudí všetkých vekových kategórií  

▪ Zábavné aktivity a súťaže 

▪ Záujem oboch strán (organizátori aj SSTZ) opakovania projektu  roku 2020 (aj 

s rozšírenými aktivitami) zmarený zrušením podujatia 

o  veľká Československá stolnotenisová súťaž  

▪ súťaž organizovaná v spolupráci s ČAST po vypuknutí korona krízy 

▪ cieľ udržať záujem ľudí o stolný tenis + zvýšiť znalosti a povedomie o česko-

slovenskom stolnom tenise 

▪ účasť vyše 350 súťažiacich, vysoká sledovanosť 



▪ ceny zabezpečené sponzorom (za slovenskú stranu Funstar) 

- Čo sa nepodarilo 

o  niektoré ďalšie projekty odložené v dôsledku krízy (napr. účasť na projekte SOŠV 

pred OH2020, Pohoda, časť osláv 95.výročia, atď.) 

o  napriek rekordne vysokému rozpočtu by bolo vhodné zvýšiť podiel neštátnych 

prostriedkov (najmä zabezpečením sponzora) 

o  podpora klubov pri akvizícii mladých športovcov a ich udržanie pri stolnom tenise – 

spustenie posunuté podľa vývoja rozpočtu v roku 2020   

 

Rád by som poďakoval za obrovský kus odrobenej práce na všetkých projektoch a aktivitách Katke 

Breyerovej, taktiež Jakubovi Cibulovi a Komisii pre marketing a ekonomiku.  

 

Ing. Branislav Kalužný  

podpredseda SSTZ pre ekonomiku a 

marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE ŠTK  

 

ŠTK SSTZ pracovala v súťažnom ročníku 2019/2020 v nezmenenom zložení, tak ako 

bola zvolená po konferencii SSTZ v júni 2017. Členmi ŠTK SSTZ sú Robert Čelko – 

predseda,  Matúš Bajzík, František Kováč, Ján Pitoňák a Tomáš Šereda. Komunikácia medzi 

členmi prebiehala výhradne telefonicky a prostredníctvom e-mailovej pošty. Jednalo sa najmä 

o riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich zo Zápisov o stretnutí zo súťaží riadených 

SSTZ, nižších súťaží.  

K hlavným úlohám ŠTK patrilo hlavne riadenie súťaží v pôsobnosti SSTZ a podávanie 

stanoviska ku výkladu niektorých článkov súboru predpisov. Jednalo sa najmä o Súťažný 

poriadok, Registračný a Prestupový poriadok. Takmer vždy sa jednalo o podnety, ktoré sme 

dostali od jednotlivých klubov, resp. riadiacich orgánov nižších súťaží (Okresné, Oblastné, 

resp. Krajské VV).  

Pred začiatkom súťažného ročníka sme vydali Rozpis súťaži riadených SSTZ. 

V Rozpise súťaží  sme sa snažili zapracovať aj pripomienky klubov, ktoré sme dostali počas 

súťažného ročníka.  

ŠTK SSTZ vydala od konferencie celkom 6 spravodajov ŠTK. Tieto sú zverejnené na 

stránke SSTZ. Okrem schválených výsledkov stretnutí družstiev súťaží riadených SSTZ bolo 

v nich o.i uvedené: 

• delegovanie rozhodcov na extraligové stretnutia 

• operatívne zmeny hracích miestností (najmä z dôvodu nespôsobilosti hracej miestnosti, 

resp. nemožnosti odohratia stretnutia v termíne podľa Rozpisu súťaže) 

• rozhodovanie o protestoch jednotlivých klubov. Jednalo sa väčšinou o  „drobné“ 

protesty, alebo upozornenia  na podozrenie neoprávneného štartu hráča, hracie 

podmienky, správanie hráčov, prípadne funkcionárov, činnosti, resp. nečinnosti 

rozhodcov a pod. Riešili sme aj podozrenie z neoprávneného štartu hráča s cudzou 

štátnou príslušnosťou mimo EU. Kladne môžem hodnotiť tú skutočnosť, že ŠTK SSTZ 

nemusela v uplynulom ročníku riešiť závažnejšie porušenie Súťažného poriadku, alebo 

iných predpisov počas stretnutí v súťažiach riadených SSTZ, ani kontumácia stretnutí 

z týchto dôvodov.   

• zmeny termínov niektorých stretnutí najmä z dôvodu plnenia reprezentačných 

povinností hráčov, resp. trénerov. Osvedčila sa nám zmena Súťažného poriadku, keď 

z dôvodu účasti reprezentácie na ITTF Pro Tour, resp. ITTF Junior Circuit nie je našou 

povinnosťou zmeniť termín stretnutia. Táto možnosť ostáva, pokiaľ dôjde ku dohode 

oddielov. ŠTK SSTZ v týchto prípadoch vždy akceptovala dohodu klubov.  

• Zmena usporiadateľov SPM. Bolo to najmä z dôvodu nespôsobilosti hracej miestnosti 

(rekonštrukcia, obsadenosť haly a pod.) 

Jednou z hlavných úloh ŠTK SSTZ bolo aj podávanie stanoviska a výklad a úprava súboru 

predpisov. Zmeny v jednotlivých poriadkoch, ktoré boli schválené vo VV SSTZ boli následne 

zverejnené a zvýraznené na stránke SSTZ.   

Ku tým zaujímavejším patrili: 

• Obmedzenie právomoci regionálnych, krajských, oblastných a okresných 

stolnotenisových zväzov na nemožnosť ukončenia súťaží anulovaním výsledkov v súť. 

ročníku 2019/2020   



• Povinnosť príslušného riadiaceho zväzu konzultovať pri určení termínu odložených 

stretnutí s dotknutými družstvami 

• Platnosť disciplinárneho trestu zastavenia činnosti hráča, resp. funkcionára na všetky 

majstrovské aj nemajstrovské súťaže riadené, resp. organizované subjektami 

združenými v SSTZ 

• Úprava bodovania v extralige dorastu (2b za víťazstvo, 1b prehra a 0b), nakoľko 

v extralige dorastu nemôže byť výsledok stretnutia remíza. 

• Zmena systému v súťaži extraligy dorastu (3 členné družstvá na 7 stretnutí) 

s podmienkou, že najlepšie umiestnený prítomný hráč (ka) na súpiske družstva musia 

byť napísaní na pozícii B, resp. X. 

Pri úprave predpisov sme úzko spolupracovali s Komisiou rozhodcov a v prípade 

mládežníckych súťaží aj Komisiou mládeže. Túto spoluprácu hodnotím ako veľmi dobrú 

a prospešnú.  

        Po vypuknutí pandémie Korona vírusu COVID-19 bolo hlavnou úlohou ŠTK SSTZ 

monitorovanie situácie v jednotlivých oddieloch a prijatie opatrení na dokončenie súťaží po 

ich nútenom prerušení na základe rozhodnutia ÚVZ. Spolupracovali sme taktiež s predsedami 

ŠTK krajských a regionálnych stolnotenisových zväzov. Na základe návrhu ŠTK SSTZ  boli 

vo VV SSTZ postupne prijaté Opatrenia VV SSTZ v súvislosti s koronavírusom COVID-19. 

V týchto opatreniach boli taktiež odporúčania a usmernenia pre kluby a nižšie riadiace orgány. 

Všetky opatrenia prijaté VV SSTZ boli následne zverejnené na stránke SSTZ. Z dôvodu 

koronavírusu COVID-19 sme boli nútení zrušiť 4.kolá SPM. Aj napriek zložitej situácii sa 

nám podarilo nájsť termíny a organizátorov na dohratie našich najvyšších súťaží družstiev 

mládeže a dospelých. Problémy boli najmä s prístupom do školských telocviční, kde nám 

mnohí zriaďovatelia neumožnili vstup do hracích miestností a tým znemožnili dohratie súťaží. 

Z tohto dôvodu  museli byť ukončené 1.ligy mužov, kde veľkou väčšinou zúčastnených 

klubov bolo odhlasované ukončenie súťaže. V extralige mužov sa na základe dohody 

zúčastnených semifinále a finále dohralo na jedno stretnutie v hale SSTZ.  

Na základe „posunutia“ termínu ukončenia súťaží družstiev sme následne upravili aj 

prestupový termín bez súhlasu oddielu do 6.7.2020.  

Verím, že sa situácia v súvislosti s koronavírusom COVID-19 nezmení a v júli úspešne 

dohráme aj M SR jednotlivcov mládeže. Tu sme boli nútení taktiež zmeniť organizátorov 

podujatí, ktorí boli pôvodne schválení vo VV SSTZ.  

   Do budúcna sa  ŠTK SSTZ chce zamerať na nasledovné:  

• Naďalej predkladať stanoviská a výklad jednotlivých článkov súboru predpisov 

(Súťažný, Prestupový a Registračný poriadok). V Prestupovom poriadku máme 

požiadavku na navýšenie odstupného, najmä u hráčov umiestnených na nižších 

miestach rebríčka. 

• Spolupracovať pri zavádzaní centrálneho informačného systému SSTZ najmä v oblasti 

implementácie Súboru predpisov do tohto systému. Od tohto systému očakávame 

najmä zjednodušenie administratívy pri registrácii a riadení súťaží na všetkých 

stupňoch. 

 

       Ing. Róbert Čelko  

                predseda ŠTK SSTZ 

 

 



 

4. SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE MLÁDEŽE  

 

Od poslednej konferencie pracovala komisia mládeže v zložení Ing. Roman Grigel ako 

predseda komisie a členovia Jaroslav Adámek, František Solár, Bc. Lucia Čolovičková 

a Radoslav Blažek. Na pozícii tajomníka komisie vymenila Mgr. Zuzana Majdeková Mgr. Bc. 

Ivicu Hatalovú.  

Komisia mládeže pracuje vo všeobecnosti na základe telefonickej, mailovej komunikácie.  

Tento spôsob je možný aj preto, že osobne sa členovia komisie stretávajú často na akciách 

mládeže ako sú SPM, MSR a pod. Všetci členovia KM sa podieľajú na tvorbe materiálov 

predkladaných na prejednanie na VV SSTZ .  

Komisia mládeže sa drží plánu činnosti, ktorý si stanovila na obdobie 2017-2020. 

• do konca roku 2017- stanoviť podmienky, ktoré musí splniť regionálne centrum 

prípravy mládeže, stanoviť výšku poskytnutej dotácie a podmienky jej čerpania. 

• vypísať výberové konanie na 5 až 7 regionálnych centier a dokončiť ich výber. 

• upraviť znenie resp. vytvoriť nove smernice podpory talentovanej  mládeže, 

• do konca roku 2018 – stanoviť podmienky ktoré musí splniť tréningové centrum pre 

mládež s celoslovenskou pôsobnosťou a zameraním na prípravu vrcholového 

športovca/ reprezentanta./ 

• v nadväznosti na regionálne centrá vytvoriť regionálne výbery mládeže ako 

potencionálnych  vyhľadávačov talentov.  

• do konca roku 2019- ukončiť výberové konanie na slovenské centrum prípravy 

mládeže a spustiť jeho činnosť  najneskôr v roku 2020. 

 

Teraz by som sa pokúsil o čiastočné vyhodnotenie našich plánov:  

 

1. Všetky regióny sa úspešne zapojili do projektu regionálnych výberov. Tento projekt je 

predovšetkým zameraný na najmladšie kategórie. Cieľom je naštartovať spoluprácu 

v rámci regiónu, včas zachytiť talentované deti a následne sa im intenzívnejšie 

venovať. S touto úlohou sa veľmi dobre vysporiadali v regiónoch na východe 

Slovenska, Bratislave, Nitre, Trenčíne a Banskej Bystrici. V tomto roku predložil 

projekt aj Žilinský región, zatiaľ ho však pribrzdila korona kríza. Stále sa nenašiel 

jediný klub v Trnavskom regióne, ktorý by mal záujem o tento projekt. 

 

2. Pri hodnotení ročnej činnosti RC sa dá konštatovať, že vo všetkých prebieha dobrý 

tréningový proces. Vďaka navýšeným objemom majú tréneri väčšiu možnosť sa viac 

venovať individuálnej príprave u detí, ktoré sa zúčastňujú dvojfázového tréningu. 

Ďalším plusom je, že sa podarilo podporiť  nových mladých trénerov, ktorí sa venujú 

stolnému tenisu na celý úväzok a  sú prísľubom do budúcnosti. Je nutné však 

konštatovať malý záujem ostatných klubov o možnosť zatrénovať si v takýchto 

podmienkach a zároveň využiť možnosť poradiť sa s kolegom o problémoch, ktoré má 

pri tréningoch so svojimi zverencami. Taktiež možnosť poradiť sa ako zorganizovať 

prácu vo svojom klube. Do budúcnosti bude potrebné zlepšiť prezentáciu  spôsobu 

práce v regionálnych centrách zo strany SSTZ a predovšetkým komisie mládeže, ako 

aj aktívnejšieho prístupu trénerov v nich smerom k väčšiemu zapojeniu vlastných 

zverencov do dvojfázového tréningového procesu a prezentácie svojej práce 

u ostatných klubov. V súčasnej dobe v KM pripravujeme materiál na základe ktorého 

sa zadefinujú konkrétne požiadavky pre RC v záujme skvalitnenia tréningového 

procesu a podmienok. Tieto pôjdu ruku v ruke so zvýšenou podporou zo strany SSTZ. 



 

3. Komisia mládeže naďalej suplovala prácu komisie športovej reprezentácie v oblasti 

mládeže.  

 

4. V septembri sa spustil projekt NSTCM v Nitre. Od začiatku VV SSTZ zaradil do 

NSTCM osem hráčov. Tréningový proces riadia dvaja reprezentační  + kondičný 

tréner a mentálny kauč. Po počiatočných problémoch a postupnom odstránení 

nedostatkov sa práca v NSTCM stabilizovala v potrebnej kvalite. Náklady spojené 

s činnosťou NSTCM sú podstatne nižšie než boli plánované v projekte pri dodržaní 

požadovanej kvality.    

 

5. Úpravami jednotlivých smerníc sa aj naďalej budeme snažiť o to , aby použitie 

finančných prostriedkov určených na podporu talentovanej mládeže bolo adresnejšie 

a tým aj účinnejšie.  

 

6. Množstvo finančných prostriedkov na prípravu mládeže je priamo úmerný celkovému 

objemu fin. prostriedkov v rozpočte a to v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Rovnako 

sa postupuje pri prerozdelení prostriedkov do jednotlivých stupňov prípravy.  

 

 

Na záver by som chcel aj na tomto fóre vyzvať k zvýšenej aktivite v rámci komunikácie 

a spolupráce  medzi klubmi ako aj jednotlivými trénermi mládeže. Vidíme na príkladoch zo 

zahraničia, že  tí najúspešnejší nebojujú medzi sebou, ale vzájomnou spoluprácou sa posúvajú 

dopredu. 

 

 

Ing. Roman Grigel 

predseda komisie mládeže SSTZ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SPRÁVA O ČINNOSTI METODICKO – VZDELÁVACEJ  

KOMISIE   

 

Metodicko-vzdelávacia komisia sa počas tohto obdobia stretla dvakrát. MVK – navrhla za 

svojho nového člena p. Viliama Sýkoru, ktorý nahradil p. Perháčovú, ktorá  sa vzdala svojho 

členstva kvôli pracovnej zaneprázdnenosti. Komisia pracuje v zložení – predseda Anton Kutiš 

a členovia komisie – Marta Brúderová, Lucia Čolovičková, Jozef Blaško a Viliam Sýkora. 

 

• V septembri 2019 sme otvorili školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa – počet 

15 osôb 

 

• Vzhľadom k situácii spojenej s koronavírusom  sa dokončenie školenia 1. kv. 

Stupňa posúva na neskorší termín ( august- september 2020) 

 

• Predĺžili sme licencie trénerom, ktorí sa zúčastnili seminára trénerov SR a ČR 

v Bratislave (14.10.2019 ) 

 

• Prispeli sme recenziou publikácie  pána Koprdu -  Stolný tenis  začiatky 

 

• Takisto sme prispeli článkami do časopisu Slovenský stolný tenis 

 

• MVK navrhla, aby sa držitelia ,, B" licencie povinne zúčastnili aspoň na jednom 

medzinárodnom turnaji ( súťaže )v sezóne. Týka  sa to hlavne trénerov 

regionálnych centier. 

 

• V roku 2019 bol zorganizovaný veľmi úspešný medzinárodný trénerský seminár 

žien v spolupráci s ETTU, na ktorom sa zúčastnili trénerky z celej Európy. 

Seminár sa uskutočnil v Ponteo Activity Park. Rovnaký model trénerského 

seminára sa mal uskutočniť aj v roku 2020, avšak kvôli korona vírusu sa nemôže 

uskutočniť. Uvidíme, či sa termín presunie na neskorší termín, prípadne až na 

ďalší rok.  

Ing. Anton Kutiš  

       predseda MVK SSTZ 

 



6. SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE PRE ROZVOJ STOLNÉHO 

TENISU A ŠKOLSKÝ ŠPORT 

1. Zloženie komisie  

Predsedom komisie je JUDr. Daniel Fink, členmi komisie sú RNDr. Tibor Kollár, Bc. Rudolf 

Bukovinský, Mgr. Janka Mihaľovová – členovia, Jakub Cibula – tajomník. Komisia priebežne 

realizuje jednotlivé projekty v súlade so schválenými prioritami SSTZ a schválenou 

koncepciou komisie. Komisia pri svojej činnosti úzko spolupracuje s ďalšími komisiami SSTZ 

a rôznymi subjektmi.  

 

2. Obsahové zameranie a náplň činnosti komisie 

Vzhľadom na skutočnosť, že podrobnejšie postavenie komisie a jej pôsobenie nie je upravené 

ani stanovami SSTZ, komisia pracuje v zmysle svojho vlastného koncepčného dokumentu s 

uvedením náplne činnosti ako aj s činnosťami uvedenými v schválených prioritách SSTZ na 

aktuálne funkčné obdobie VV SSTZ.  

 

3. Programové priority SSTZ na úseku rozvoja stolného tenisu a školského športu 

VV SSTZ na svojom zasadnutí dňa 28.09.2017 schválil hlavné úlohy SSTZ na obdobie 2017-

2021 /bod 10 zápisu VV SSTZ č. 7/2017/, v zmysle ktorého boli ako priority na úseku činnosti 

tejto komisie schválené: 

 

bod VI. Priorít – masový rozvoj a rozšírenie členskej základne 

 

1. V spolupráci s MŠ SR, krajskými a okresnými zväzmi obnoviť úspešný projekt „Stolný 

tenis do škôl“ a rozširovať členskú základňu s dôrazom na dievčenské kategórie. Hľadať aj 

ďalšie formy popularizácie stolného tenisu medzi mládežou. V spolupráci s uvedenými 

subjektmi zriadiť čo najväčší počet krúžkov stolného tenisu, pripraviť metodické materiály pre 

učiteľov a trénerov krúžkov stolného tenisu. 

2. Podporovať v mestách a regiónoch vytváranie školských stolnotenisových líg mládeže, 

predovšetkým na základných školách. 

3. Spolupracovať s organizáciami zdravotne znevýhodnených športovcov, podieľať sa na 

organizácii podujatí pre nich. Začleniť stolný tenis zdravotne znevýhodnených športovcov do 

štruktúr SSTZ a aktívne ich zastupovať v medzinárodných organizáciách ITTF a ETTU. 

4. V spolupráci so SAŠŠ a SAUŠ podporovať rozvoj športu na všetkých úrovniach škôl, 

podieľať sa na organizácii postupových a celoslovenských jednorazových a dlhodobých súťaží 

pre túto kategóriu športovcov. 

5. Zapojiť sa aktivitami zväzu a klubov do svetového dňa stolného tenisu (6.4.), ktorý 

každoročne organizujú ITTF a ETTU. 

 

bod VII. Priorít – propagácia a informovanosť v stolnom tenise 

3. Skvalitňovať formu a obsah časopisu Slovenský stolný tenis, rozšíriť jeho obsah, zaviesť 

nové rubriky a okrem printovej podoby ho zverejňovať aj na internetovej stránke SSTZ. 

Vydávať kalendár so stolnotenisovou tematikou. 

4. Zvyšovať právne povedomie členov SSTZ, pravidelne ich informovať o legislatívnych 

zmenách v športe a spracovať a zverejniť na stránke zväzu vzorové dokumenty, zaviesť 

pravidelnú prednáškovú činnosť v oblasti legislatívy pre členov SSTZ, aktualizovať a 

zosúladiť všetky predpisy SSTZ s predpismi v oblasti športového práva, spolupráca 

odborníkov SSTZ s ďalšími odborníkmi a subjektmi v oblasti športového práva. 



6. V roku 2020 zabezpečiť dôstojnú oslavu 95. výročia organizovaného stolného tenisu na 

území Slovenska. Pri tejto príležitosti pripraviť reprezentatívnu historickoreputačnú 

publikáciu SSTZ. Podporovať aj regionálne, resp. klubové projekty v oblasti edičnej činnosti. 

 

4. Rozpočet komisie 

Realizácia činnosti komisie a napĺňanie cieľov sa uskutočňuje na základe rozpočtu 

schváleného VV SSTZ. Finančná podpora projektov je realizovaná najmä v súlade s 

programovými prioritami SSTZ na aktuálne obdobie. Výrazná časť výdavkov v tejto kapitole 

je však stanovená priamo zákonom, napr. príspevok určený priamo športovým klubom podľa 

počtu mládeže do 23 rokov, v uvedenej časti nie je možné rozpočet ovplyvniť, resp. inak 

naplánovať.  

 

5. Projekt Stolný tenis do škôl 

Aj v roku 2019 pokračoval tento projekt na podporu popularizácie a zvýšenia členskej 

základne na základných  školách. Projekt má vlastné koordinované riadenie a rozpočet. 

Celkom sa realizovalo 18 podujatí na celom Slovensku za účasti slovenských reprezentantov v 

stolnom tenise /6x západ, 6x stred, 6x východ/. Projekt sa tešil slušnej mediálnej podpore, 

najmä regionálnej. Mediálnu podporu tomuto projektu zabezpečuje aj webová stránka 

www.sraketoudoskoly.sk, ktorá bola zo strany SSTZ vytvorená pre obdobné projekty 

popularizácie stolného tenisu. Uvedená stránka obsahuje aj ďalšie informácie ako podporné a 

vzorové dokumenty potrebné pre založenie nového stolnotenisového krúžku, ako aj ďalšie 

informácie potrebné pre jeho spustenie či odbornú pomoc v spolupráci s niektorým 

stolnotenisovým klubom v blízkom okolí. Na jednom mieste sú ucelené informácie o 

školských stolnotenisových ligách, ktoré SSTZ za splnenia minimálnych štandardov povýšil 

na oficiálne súťaže SSTZ, vrátane odkazov na kompletný výsledkový servis, taktiež funs 

katalóg či jednotlivé logá na stiahnutie ako aj informácie o publikačnej činnosti SSTZ. 

Celý projekt je koncipovaný v fázach ako: 

1/ realizácia stolnotenisovej show na školách, 

2/ podpora vzniku nových stolnotenisových krúžkov, resp. posilnenie existujúcich, 

3/ zriadenie školských stolnotenisových líg na základných školách.  

 

6. Školské stolnotenisové ligy 

Súčasťou projektu stolný tenis do škôl je tvorba školských stolnotenisových líg na základných 

školách. Ide o snahu vytvoriť dlhodobé stolnotenisové súťaže, v ktorých by sa deti stolnému 

tenisu pravidelne venovali. Za týmto účelom boli schválené štandardy súťaží, bol zmenený 

Súťažný poriadok v zmysle ktorého sa tieto súťaže považujú za splnenia štandardov za 

oficiálne súťaže SSTZ. Za splnenia kritérií stanovených pre výsledkové servisy SSTZ sú deti 

štartujúce iba v týchto ligách po registrácii súčasťou rebríčka SSTZ. 

 

7. Reprezentatívny nástenný kalendár SSTZ 

Za účelom popularizácie stolného tenisu komisia každoročne pripravuje reprezentatívny 

nástenný kalendár SSTZ. Cieľom je pripraviť kalendár pokiaľ možno každoročne s iným 

hlavným motívom. V roku 2019 to boli TOP medzinárodné úspechy slovenského stolného 

tenisu v nedávnom období, pričom výraznejší priestor v ňom dostalo aj viacero mladých 

nádejí SSTZ. Pre rok 2020 to boli TOP osobnosti histórie slovenského stolného tenisu. 

Kalendár bol vydaný v retro štýle so zaujímavou grafikou a je personalizovaný vo forme 

podpisov žujúcich osobností.  

 

8. Časopis Slovenský stolný tenis 

Výrazné zmeny sa uskutočnili v časopise Slovenský stolný tenis ako v dôležitom 

komunikačnom nástroji SSTZ vo vzťahu k členskej základni. Zvýšila sa zodpovednosť členov 

http://www.sraketoudoskoly.sk/


redakčnej rady /RR/ za dodanie konkrétnych rubrík, zaviedli sa nové rubriky. Zvýšil sa náklad 

časopisu, realizuje sa adresnejšia distribúcia v zmysle vopred pripraveného distribučného listu, 

ktorý sa pravidelne dopĺňa o nových odberateľov. Do budúcna je však potrebné rozšíriť 

redakčnú radu, až na výnimky /šéfredaktor/, všetci členovia redakčnej rady vykonávajú 

činnosť ako amatéri na dobrovoľníckej báze, avšak sa snahou napredovať a zlepšovať sa. 

 

9. Príspevok na podporu klubom s mládežou do 23 rokov/15%/ 

Aj v roku 2019 boli v zmysle zákona o športe rozdelené finančné prostriedky klubom podľa 

počtu hráčov do 23 rokov s kvalifikovanými štartmi. Za jednotlivé roky 2017, 2018, 2019 boli 

v prostredí SSTZ rozdelené finančné prostriedky takto: 

 

Tabuľka: čerpanie príspevku U23 – celé Slovensko 

Rok Počet  

podporených 

klubov 

Počet detí 

/tri štarty/ 

Prepočet  

na jedného U23 

Celková alokácia 

SR 

/EUR/ 

2017 49 555 164,00 91 020,00 

2018 69 833 205,50 171 181,50 

2019 82 1 083 239,50 259 378,00 

 

10. Projekt svetového dňa stolného tenisu 

Svetový deň stolného tenisu /WTTD – world table tenis day/ každoročne pripadá na 6. apríla. 

Po minulé roky sa uskutočnili podujatia pod záštitou SSTZ, na základe vypísanej výzvy pre 

kluby na zapojenie sa do projektu. V roku 2020 sa podujatie vzhľadom na obmedzenia 

súvisiace s COVID-19 neuskutočnilo.  

 

11. Publikačná činnosť SSTZ 

Výkonný výbor Slovenského stolnotenisového zväzu v súlade schválenými prioritami v roku 

2019 rozhodol o podpore publikačnej činnosti pre športovú obec /kluby, zväzy, odborná 

verejnosť/ na zapojenie sa. Výzva sa týkala týchto oblastí: 1. slávne osobnosti slovenského 

stolného tenisu – história, 2. história klubov, zväzov, regiónov, 3. metodická a iná odborná 

literatúra v oblasti stolného tenisu. Na základe zapojenia sa do výzvy SSTZ následne priamo 

finančne podporil vznik troch publikácií týkajúcich sa histórie klubov. Pod záštitou SSTZ 

vznikla aj nová metodická publikácia určená začínajúcim trénerom a hráčom stolného tenisu. 

V rámci publikačnej činnosti sa nepodarilo realizovať veľkú publikáciu SSTZ k 95. Výročiu 

SSTZ na Slovensku, akousi náhradou bol reprezentatívny kalendár SSTZ s TOP osobnosťami 

histórie. 

 

12. Projekty SSTZ so sociálnym rozmerom 

VV SSTZ v rámci podpory sociálnych aktivít rozhodol o podpore mladého stolnotenisového 

talentu s ťažkým životným osudom. Po posúdení žiadostí poskytol podporu dvom začínajúcim 

stolným tenistom z Rožňavy. Pričom symbolický šek ako aj rôzne vecné plnenia im 

zástupcovia SSTZ odovzdali priamo v ich pôsobisku v septembri 2019. Uvedená podpora bola 

ďalej medializované aj v časopise Slovenský stolný tenis. 

  

13. Realizované prostriedky právnej pomoci členom SSTZ 

Vzhľadom na mimoriadne rýchlo a dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie športového práva je 

nevyhnutné zabezpečovať  členom SSTZ prenos legislatívnych poznatkov s uvedením ich 

možnej aplikácie v podmienkach  stolnotenisového hnutia na rôznych úrovniach. Za týmto 

účelom sú preto realizované aktivity: 



• v časopise Slovenský ST je zavedená pravidelná rubrika o aktuálnej legislatíve 

športového práva, 

• boli vypracované a zverejnené viaceré vzorové dokumenty na pomoc klubom. 

Do budúcna je však potrebné v tejto oblasti viac zabezpečiť: 

• systematickú edukáciu vlastných odborníkov SSTZ v oblasti športového práva, 

• zaviesť systematickú prednáškovú činnosť v tejto oblasti, 

• zabezpečiť jednotnú tvorbu dokumentov a interných prepisov v súlade s aktuálnou 

legislatívou,  

• postupne pripraviť a edukovať členskú základňu na nové inštitúty a trendy v oblasti 

športového práva, /GDPR, nové inštitúty financovania, využitie dobrovoľníctva v 

športe, atď./ 

• možnosť vytvorenia samostatnej pod stránky SSTZ týkajúca sa oblasti legislatívy 

športového práva 

• nevyhnutnosťou je zlepšiť legislatívny rámec klubov na všetkých úrovniach,  

• realizovať pasportizáciu právneho základu krajských stolnotenisových zväzov /delegáti 

konferencie/, 

• pripraviť vzorové dokumenty aj pre nižšie zložky SSTZ ako KSTZ a OBSTZ, OSTZ 

/najmä vzorové stanovy/, 

• vypracovať rokovací poriadok VV SSTZ. 

 

14. Návrhy na zlepšenie činnosti komisie rozvoja stolného tenisu a školského športu a 

SSTZ do budúcna 

• potreba personálneho posilnenia sekretariátu SSTZ,   

• potreba zvýšenia kvality procesu a tvorby prijímania dokumentov SSTZ, nastavenie 

systému 

• vypracovať podrobnejšie štatúty jednotlivých komisií SSTZ  /konkrétna vecná 

zodpovednosti/, 

• vypracovať rokovacie poriadky jednotlivých komisií, 

• zvýšenie profesionalizácie práce členov VV,  

• zaviesť systém povinných školení pre členov SSTZ, čo bude jedna z podmienok na 

čerpanie príspevkov, 

• podpora činnosti KSTS /rastie administratíva/ treba priamo finančne podporiť  

administratívu KSTZ 

 

15. Záver 

Komisia má po svojom ustanovení za sebou dva roky práce. Priebežne realizuje jednotlivé 

projekty v súlade so schválenými prioritami SSTZ, viaceré projekty sú v príprave, sú spustené, 

resp. sa plánujú spustiť ešte v roku 2020. Obrovské rezervy však stále pretrvávajú v 

nedostatočnom právnom a ekonomickom rámci športových klubov a zväzov, najmä na nižších 

úrovniach riadenia. Práve tie bránia vo väčšom zapojení sa do finančných mechanizmov 

SSTZ. Je však potrebné tieto nedostatky urýchlene odstraňovať, nakoľko absencia splnenia si 

zákonných povinností do budúcna bude kluby diskvalifikovať ako prijímateľov verejných 

zdrojov.  

 

 

      JUDr. Daniel Fink 

      predseda komisie pre rozvoj      

      stolného tenisu a školský šport 

 



 

7. SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE ŠPORTOVEJ 

REPREZENTÁCIE – Jaromír Truksa 

 

Zloženie KŠR:  

 

• Predseda: Jaromír Truksa  

• Členovia: Jozef Bardoň, Ing. Jarolím Miko, Dalibor Jahoda, Bc. Peter Šereda, 

Bc. Ľubomír Pištej, Eva Ódorová 

 

Komisia sa oficiálne stretla iba raz a fungovala najmä na základe neformálnych osobných, 

alebo kolektívnych stretnutiach, alebo formou mailovej komunikácia a telefónnych hovorov. 

Za prínos pre činnosť komisie vidím rozšírenie o nových členov, aj keď podstatnú časť práce 

urobí samotný predseda.    

 
1. Úspechy 

 

Obdobie od konferencie SSTZ, ktorá sa konala 18.6.2019 bolo pre reprezentáciu pomerne 

veľmi úspešné a nebojím sa povedať, že až excelentné.  

Na EH do Minska sme cestovali priamo z prebiehajúcej konferencie. Zúčastnili sa ich až 

štyria naši hráči (účasť je na základe rebríčkového postavenia) – Ľ. Pištej, Wang Yang, B. 

Balážová a aj T. Kukuľková. Pozitívne sa zviditeľnil Wang Yang, ktorý sa umiestnil na 5.-

8.mieste. Dokonca mal aj mečbol na postup do semifinále, čo bola obrovská škoda, lebo prvý 

traja hráči mali istú miestenku na OH. Pre náš zmiešaný pár Pištej-Balážová to bol úspešný 

turnaj, aj keď si priali medailu. Skončili na konečnom 4.mieste a predviedli vynikajúce 

výkony a mali viacero šancí na lepší výsledok. 

Zúčastnili sme sa aj finálového turnaja ME družstiev mužov a žien v Nantes. Ťažká bola 

už samotná kvalifikácia. Ženy mali smolu, pretože zdravotný stav Balážovej a Kukuľkovej 

nedovolil nastúpiť na druhý zápas – mali dvojdňovú virózu. Jurková a Labošová nastúpili 

proti Rumunkám vo dvojici a bez šancí na úspech. Muži prehrali so Španielmi 2:3 

a s Francúzskom 0:3. Dobre však zahral A. Valuch s Gauzym, doplnil dvojicu Wang-Pištej 

a na lavičke bol pripravený S. Kalužný. Tréneri Truksa a Šereda.  

Na konci roku sme sa zúčastnili aj najprestížnejšom podujatí na svetovom okruhu. Na  

Grand final sme mali zmiešanú štvorhru Pištej-Balážová, kde sa hralo o štyri miestenky na OH 

a československú ženskú štvorhru Balážová-Matelová. Oba páry skončili vo štvrťfinále po 

dobrých výkonoch. 

Mimochodom Ľubomír Pištej sa stal víťazom na troch turnajoch svetového okruhu - spolu 

s Japoncom Morizonom vyhrali na Challenger plus v Paraguaji súťaž štvorhier a náš mix, 

Pištej-Balážová, vyhrali turnaj v Kanade!!! Tretí titul vyhral spolu s Karakasevičom v Ománe. 

Rok 2020 bol v znamení „korona krízy“. Predtým než začali prísne opatrenia zo strany 

vlády SR, sme stihli absolvovať zopár medzinárodných turnajov. Najdôležitejší bola určite 

kvalifikácia na OH družstiev v Gondomare. Tam sa viac darilo mužom ako ženám, ktoré hneď 

v prvom zápase prehrali 0:3 s domácim tímom, poskladaným z troch naturalizovaných 

Číňaniek. Na poslednú chvíľu odriekla účasť naša jednotka Barbora Balážová, ktorá si musela 

dávať do poriadku svoj zranený členok. Muži bojovali dosť nádejne. Vyhrali s Rumunskom 

(3:2) a s Belgickom (3:0), a prehrali s Francúzskom (0:3) a s Hongkongom (0:3). Skončili 

vždy pred bránami postupu. 



Ďalšie turnaje vylepšovali individuálne postavenie hráčov vo svetovom rebríčku. Ľubomír 

Pištej vyhral už tretí titul zo svetového turnaja. Spolu s fenomenálnym deblistom Alexandrom 

Karakaševičom dominovali na Challenger plus v Ománe. Tento pár sa pripravuje na blížiace 

sa ME jednotlivcov v Poľsku.  

Na tohtoročných ME do 21 rokov vo Varaždíne sa Tatiana Kukuľková umiestnila na 5.-

8.mieste a celkovo sa dievčatám darilo oveľa viac, ako chlapcom. Spomenúť môžem iba J. 

Zelinku, ktorý bojoval o postup zo skupiny a dokonca mal aj mečbaly na Poliaka 

Kulczyckého. 

V princípe naša reprezentácia mala a stále má podmienky také, čo si v minulosti nevedeli 

ani predstaviť. Na tomto základe nám naši dlhoroční reprezentanti a členovia Top tímu robia 

radosť a dostávajú aj nemalú podporu od iných športových inštitúcií (Športové centrum 

polície, Top tím, Juniorský Top tím, Národné športové centrum). Celkovo naši najlepší hráči 

priniesli do zväzového rozpočtu 55 000,- Euro.  

Cieľ nášho snaženia sú samozrejme Olympijské hry v Tokiu. Škoda, že boli odložené až 

na rok 2021, ale naši hráči majú celkom dobrú pozíciu na to, aby sa na OH kvalifikovali. 

Wang Yang je na 33.mieste svetového rebríčka, Ľubomír Pištej na 64.mieste a Barbora 

Balážová na 54.mieste. Najlepšiu štartovnú pozíciu má náš zmiešaný pár Pištej-Balážová, 

ktorí sú na vynikajúcom 6.mieste vo svetovom rebríčku. Pred nimi sú len páry, ktoré sú už 

kvalifikované a tak očakávame, že minimálne z rebríčkového postavenia by mali na OH 

postúpiť. 

Momentálne sú na celom svete všetky súťaže zrušené, alebo odložené a rebríčky sú 

zamrazené. Všetko bude závisieť od zverejnenia nových kritérií a deadlinov od ITTF.  

Dokončili sme niekoľko smerníc, opatrení a štatútov. Niektoré sa však ešte dokončiť 

nepodarilo. Najmä zmluvy pre reprezentantov, ktoré sa pripravovali už roky, nakoniec nebudú 

na odporúčanie hlavnej kontrolórky športu SR realizované a budeme ich smerovať formou 

štatútov a smerníc, ktoré už niektoré sú platné a niektoré sú pripravené. Dôležitá je spolupráca 

s ostatnými členmi VV SSTZ, najmä s JUDr. Danielom Finkom a veľmi nám pomáha aj 

predseda disciplinárnej komisie JUDr. Zoltán Gallo – obaja sú právnici a potrebujeme práve, 

aby všetky dokumenty boli v tomto smere v poriadku. 

Medzi úspechy môžeme zaradiť aj zvýšený záujem médií o náš šport na základe 

dosiahnutých výsledkov. Propagácia a prezentovanie nášho športu je veľmi dôležitá stránka 

našej komisie a tak budeme v budúcnosti vyvíjať ešte väčší tlak na všetky médiá.    

 

 

2. Čo sa nám nepodarilo   

 

Olympijské hry v Tokiu, ktoré sa mali uskutočniť v lete 2020, boli odložené na leto 2021. 

Počas sezóny 2019/2020 však prebehli aj niektoré kvalifikácie, v ktorých sa nám žiaľ 

nepodarilo na OH postúpiť. Európske hry v Minsku boli zaradené ako prvá možnosť 

kvalifikovania sa na OH a tam sme mali postup na dosah ruky – Wang mal mečbol na postup 

do semifinále jednotlivcov (postupovali traja), Pištej s Balážovou (prvý nasadený pár na 

turnaji) skončili v mixe na 4.mieste (postupoval iba víťaz). 

Ďalšia šanca na postup pre náš mix bola na Grand finals v Číne. Postupovali štyri páry, 

naši prehrali s párom z Hongkongu 0:3 – v prvom sete však vyhrávali 8:0. 

V januári sa uskutočnila kvalifikácia na OH družstiev v portugalskom Gondomare. Tam sa 

ani jednému nášmu družstvu nepodarilo prebojovať na OH. Ženy prehrali hneď prvý 

a zároveň aj posledný zápas s domácimi favorizovanými Portugalčankami (nastúpili tri 

Číňanky). Muži mali viac šancí, keďže dva zápasy vyhrali (Rumunsko a Belgicko) a dva 

prehrali (Francúzsko a Hongkong).  



Pár Pištej s Balážovou absolvovali všetky kvalifikačné turnaje v mixe, ale postúpiť sa im 

nepodarilo (vždy postupoval iba víťaz). No držia sa na prvom postupovom mieste z rebríčka – 

sú na 6.mieste a pred nimi sú už všetci kvalifikovaní. 

Najviac ma mrzí, že sa nám nedarí, podľa mojich predstáv, napĺňať plán na kvalitnú 

výmenu starších hráčov mladšími, alebo doplnenie mladých hráčov do pozícií, ktoré majú 

starší a skúsení hráči. Preto pevne dúfam, že naši starší a skúsenejší reprezentanti budú 

natoľko  v kondícii a vo výbornom zdravotnom stavu, aby ešte pár rokov prinášali potrebné 

výsledky pre Slovensko. 

 

 

3. Národné stolnotenisové centrum /NSTC/ 

 

Tesne pred ME družstiev sme urobili reštrukturalizáciu v radoch trénerov. Na vlastnú 

žiadosť v reprezentácii skončil Peter Šereda a bol začlenený ako tréner a tréningový partner do 

NSTC v Rači. Na jeho miesto bol, vo výberovom konaní, vybraný Tibor Bednár, ktorý má 

veľké medzinárodné skúsenosti – pôsobil vo viacerých krajinách (Taiwan, India, USA, Írsko, 

Španielsko). Zároveň bol začlenený aj ako tréner v NSTC. Momentálne zloženie trénerov 

v NSTC je: hlavný tréner – Jaromír Truksa, tréneri – Tibor Bednár a Peter Šereda (aj ako 

tréningový partner). 

Výborná je spolupráca s Romanom Grigelom, s ktorým najčastejšie komunikujeme rôznu 

problematiku. Počas roku prebiehajú spoločné tréningy s NSTCM. 

Centrum má však dlhodobé problémy s kvalitnými sparingami. Občas sa nám podarí 

niekoho priviesť, ale je to skôr sporadické. Raz na týždeň prišiel B. Tokič, občas s nami 

trénoval T. Keinath, O. Diduch, alebo Wang prišiel s jeho čínskym spoluhráčom, hrajúci vo 

Francúzsku. Medzinárodná spolupráca je najmä s Maďarmi, kde sme párkrát boli na VT, a aj 

s Čechmi, ktorí zase boli u nás, ale preferujú iba hráčov do 21 rokov. 

Osvedčila sa spolupráca s mentálnym trénerom, s Lukášom Piperekom. Je pravda, že nie 

všetkým hráčom mentálny tréning prospieva, ale pokračujú tí hráči, ktorým táto spolupráca 

vyhovuje. 

V priebehu roku 2019 sa začala spolupráca s Evou Ódorovou, ktorá bola vo výberovom 

konaní vybraná na pozíciu športovej riaditeľky SSTZ a tým aj do pozície riaditeľky NSTC. 

Samozrejme bola zaradená aj do komisie KŠR. Na konci roku 2019 však táto spolupráca 

skončila, lebo neboli naplnené očakávania z oboch strán.   

V roku 2019 okrem úspechov a pozitívnych vecí boli aj také, ktoré sa nám nepodarili 

uskutočniť. Jedna z nich je, že sme nestihli zveľadiť NSTC tak, ako sme plánovali a očakávali. 

Najviac nám chýba regeneračná linka a mešká rekonštrukcia ďalších izieb v hale. Celý 

rozpočet a investičný plán SSTZ, ktorý bol na začiatku roku schválený, sa musel meniť vďaka 

zložitej situácii okolo kúpi pozemkov pod halou. Takmer všetky prostriedky sme použili na 

nákup pozemkov. Toto je však pochopiteľné a zmenu zväzových priorít akceptujeme. Takže 

sa realizácia posúva na rok 2020, a silno dúfam, že sa to už konečne uskutoční a vo VV SSTZ 

bude toto patriť medzi priority. Mimochodom by sme tým ušetrili nemalé prostriedky 

a vytvorili by sme ešte lepšie podmienky pre napredovanie.  

V roku 2020 nás v marci zastavil v normálnom tréningovom procese celosvetový problém 

menom „korona vírus“. Hráči mali zakázaný vstup do haly a tak museli trénovať doma 

a individuálne. Každý podľa svojich možností. Tréneri dostali náhradné pracovné úkoly – 

analýzy zápasov našich hráčov a individuálna komunikácia s hráčmi. Dokopy sme vypracovali 

vyše 40 analýz jednotlivých zápasov našich reprezentantov, ktoré budú v budúcnosti použité 

pri rôznych seminároch a vzdelávaní trénerov v spolupráci s trénersko-metodickou komisiou.  

 

 



 

4. Záver 

Predseda SSTZ Z. Kríž, generálna sekretárka I. Hatalová a predseda KŠR J. Truksa sa 

stretli s novým štátnym tajomníkom pre šport, s Ivanom Husárom, ktorý ochotne a rýchlo 

reagoval na ich oficiálne pozvanie. Predstavili sme mu problematiku nášho športu, ukázali 

sme mu naše Národné stolnotenisové centrum a podmienky, ktoré vieme pre hráčov poskytnúť 

aj v dobe krízy. Verili sme, že by mohol pomôcť náš šport posunúť z poslednej fázy 

obmedzení na skoršiu. Aj keď sa tento zámer nepodaril, bol to dobrý krok v športovej 

diplomacii.  

 

 

Jaromír Truksa  

 predseda KŠR                                                

 

     

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE ROZHODCOV - DR. VANIAK 

 

Komisia rozhodcov pracuje v zložení: 

Predseda: Ján Vaniak 

Členovia: Stanislav Sládkovič, Matej Hamran, Jaroslav Zliechovec a Erich Reho. V priebehu 

roka bola komisia rozhodcov doplnená o Antona Hamrana st. ktorý v priebehu roka 

zabezpečoval a vykonával predovšetkým školenia rozhodcov všetkých licencíí. Okrem toho 

sme ako konzultantov využívali aj skúsených medzinárodných rozhodcov Mariána Bystričana, 

Ladislava Popellára a ďalších.  Niektoré organizačné činnosti po skončení práce na 

sekretariáte SSTZ zabezpečoval Milan Dufek. 

 

Na konferencii v r. 2019 si KR za hlavné úlohy vytýčila: 

• Ďalšie skvalitňovanie a zjednotenie postupov práce rozhodcov s platnými licenciami, 

aktívne pracovať s vytipovanými a perspektívnymi mladými rozhodcami – k tomu 

využívať semináre a vydávanie metodických pomôcok a výkladov aj s ich 

publikovaním na webovej stránke SSTZ. 

• Naďalej skvalitňovať prácu rozhodcov , vyškolením nových najmä mladých rozhodcov 

z radov aktívnych hráčov, preškolením rozhodcov ktorým skončila platná licencia, 

s dôrazom predovšetkým na rozhodcov rozhodujúcich na republikových súťažiach, 

medzinárodných turnajoch organizovaných na Slovensku a rozhodcov delegovaných 

na turnaje v zahraničí a na mládežnícke turnaje 

• Postupne zlepšovať materiálne a finančné zabezpečenie rozhodcov a ich postavenie 

v štruktúrach SSTZ, plne uplatňovať  novú smernicu SSTZ o náhradách a odmeňovaní 

rozhodcov a smernicu o školeniach a udeľovaní rozhodcovských licencíí a na základe 

nových skúseností a podmienok ich priebežne aktualizovať. 

• Pripraviť a zorganizovať školenie HR 

• Zvýšenú pozornosť venovať výberu a delegovaniu rozhodcov aj  na turnaje 

organizované ITTF, ETTU a príslušnými národnými federáciami. 

• Aktualizovať a priebežne dopĺňať databázu rozhodcov SSTZ 

Od poslednej konferencie sa KR zišla na svojom zasadnutí 4x. Na všetkých zasadnutiach 

sa zúčastnili všetci členovia komisie.  Na zasadnutiach komisia priebežne hodnotila stav 

a úroveň práce rozhodcov, prijala rad opatrení na ich skvalitnenie, organizačne 

a materiálne zabezpečovala jednotlivé akcie z pohľadu potrieb a práce rozhodcov, ako aj 

výber a delegovanie rozhodcov na všetky domáce a zahraničné podujatia. 

 

• Priebežne zabezpečovala delegovanie rozhodcov na všetky dlhodobé a majstrovské 

stretnutia a turnaje organizované SSTZ na Slovensku a rozhodcov na základe pozvaní  

na podujatia organizované ITTF, ETTU a príslušnými národnými asociáciami.  Je 

potešiteľné, že naši rozhodcovia ktorí sa zúčastňujú turnajov v zahraničí sú 

organizátormi hodnotení veľmi pozitívne a je o nich  záujem.  Či sú to už 

medzinárodní rozhodcovia delegovaní ETTU na stretnutia ME, Pohára majstrov, 

Pohára ETTU alebo KR ITTF na svetové poháre, MS juniorov, a turnaje telesne 

postihnutých a veteránov. Na dokumentovanie tohto stavu svedčí najmä účasť našich 

rozhodcov na MS jednotlivcov v Budapešti – 18 rozhodcov,  ITTF Junior circuit vo 

Varaždíne 4 rozhozhodcovia, PTT Czech Open v Ostrave 14 rozhodcov, na 

juniorských ITTF junior Circuit v Szombathely 9 rozhodcov a v Portugalsku 2, 



v Hodoníne 12 rozhodcov,  na svetovej kvalifikácii družstiev na MS M. Bystričan. 

Okrem toho boli viacerí rozhodcovia komisiami rozhodcov ITTF a ETTU vybratí 

a delegovaní na rad ďalších turnajov v priebehu mesiaca marec- jún 2020, ktoré boli 

však z dôvodov pandémie koronavírusu zrušené.  Okrem rozhodcov pri stole boli naši 

medzinárodní rozhodcovia delegovaní aj ako hlavní rozhodcovia na štvrťfinálové 

a semifinálové stretnutia CHL a Pohára ETTU do Ruska, Poľska, Maďarska a Českej 

republiky. Osobitne nás teší, že náš jediný hlavný rozhodca ITTF Matej Hamran  bol 

komisiou rozhodcov ITTF delegovaný na viaceré významné turnaje ako hlavný 

rozhodca alebo zástupca hlavného rozhodcu v Lignane,  Bratislave, na ITTF WJC v 

Nitre alebo zástupca hlavného rozhodcu na ME  U-21 vo Varaždíne a turnajoch ITTF  

v Olomouci, Hodoníne, Ostrave.  

• V pozornosti KR sú aj rozhodcovia ktorí rozhodujú na turnajoch a majstrovských 

súťažiach organizovaných v rámci SSTZ v súťažiach dospelých aj mládeže.  Aj keď 

máme registrovaných takmer 1000 rozhodcov všetkých licencíí, máme problém 

niekedy vybrať kvalitných rozhodcov na najdôležitejšie podujatia, predovšetkým na 

SPM. 

• Od konferencie SSTZ v r. 2019 sme v súčinnosti s príslušnými KSTZ  vykonali 6 

školení nových rozhodcov a seminárov na predĺženie licencíí ktorým skončila 

platnosť.  Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že sa nám podarilo zaviesť novú licenciu D 

o ktorú je medzi mladými stolnými tenistami záujem a získavajú prax na turnajoch 

SPM.  

• Pozitívne bolo hodnotené predovšetkým školenie hlavných rozhodcov, ktoré sa 

uskutočnilo v januári t.r. vo Zvolene,  za čo patrí poďakovanie lektorom a členom 

komisie rozhodcov. Školenia sa zúčastnilo spolu 41 hlavných rozhodcov. 

• Aj keď sa nám darí uplatňovať v praxi novú Smernicu SSTZ o náhradách 

a odmeňovaní rozhodcov, ktorej pozitívom je že sa čiastočne zvýšili odmeny za 

rozhodovanie a podarilo sa aspom čiastočne prispievať rozhodcom na cestovné pri 

delegovaní do zahraničia.  Na základe skúseností je potrebné nájsť spôsob na 

diferencované odmeňovanie najmä kvalitných a skúsených rozhodcov, aj z hľadiska 

významu rozhodovaných súťaží.   

• Pre rozhodcov, ale aj trénerov a hráčov v záujme  zjednotenia postupov a výkladu 

pravidiel KR spracovala nové názorné pomôcky a metodické videá ...... 

• Priebežne bola aktualizovaná a dopĺňaná databáza rozhodcov SSTZ, ktorá je 

zverejnená na webovej stránke SSTZ. 

• Zvlášť pozitívne hodnotíme organizačné zabezpečenie a samotný priebeh 

predovšetkým WJC  Slovak J&C Open v Nitre a Majstrovstá SR jednotlivcov 

v Bratislave z pohľadu rozhodcovského zabezpečenia, na čom majú zásluhu 

predovšetkým členovia komisie rozhodcov a niektorí ďalší rozhodcovia. Pozornosť 

bola venovaná výberu rozhodcov, materiálnemu zabezpečeniu, časovému plánu, 

samotnej práci rozhodcov kontrole rakiet a Call Arey. Tieto skúsenosti sa plne 

premietli aj aj so zavedením niektorých nových prvkov aj pri majstrovstvách SR 

dospelých a juniorov v marci t. r. v Bratislave, čo ocenili organizátori, rozhodcovia, 

hráči aj tréneri. Zodpovedný prístup HR, ZHR, rozhodcov pri stoloch, Call Arey, pri 

kontrole rakiet. Bol použitý nový informačný systém, nový turnajový program, 

zavedená evidencia udelených kariet, rozhodovanie vo dvojiciach už od 

osemfinálových zápasov. Všetky tieto skúsenosti budú zapracované  a plne využívané 

v budúcnosti pri organizovaní všetkých stolnotenisových akciách na Slovensku. 

Prvýkrát sme po vzore ITTF zaviedli pre rozhodcov na M SR nové uniformy vo forme 

polokošele s krátkym alebo dlhým rukávom, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Tieto 

polokošele budeme postupne zavádzať pre všetkých aktívnych rozhodcov SSTZ. 



Využitý bol aj nový  turnajový program autorom ktorého je Roman Grega spolu 

s Andrejom Čajkovičom pod gesciou SSTZ a naším cieľom je, aby po jeho 

dopracovaní bol plne využívaný pre potreby organizovanie všetkých druhov súťaží, 

turnajov, dlhodobých súťaží družstiev a prípadne aj stolnotenisovou verejnosťou. 

• Členovia KR SSTZ aktívne prispievali aj do časopisu Slovenský stolný tenis 

aktuálnymi informáciami z komisii rozhodcov ITTF, SSTZ, ale aj výkladom pravidiel 

či metodickými návodmi pre rozhodcov, hráčov, trénerov. 

Na základe hodnotenia, skúseností a poznatkov KR v nasledujúcom období sústredí 

svoju pozornosť na: 

• Ďalšie skvalitňovanie a zjednotenie postupov práce rozhodcov pri výklade pravidiel 

a pokynov komisií rozhodcov ITTF a ETTU, aktívne pracovať s vytipovanými 

a perspektívnymi mladými rozhodcami – k tomu využívať semináre a vydávanie 

metodických pomôcok a výkladov aj s ich publikovaním na webovej stránke SSTZ 

a v časopise Slovenský stolný tenis., vrátane spracovania a vydania Príručky pre 

rozhodcov SSTZ 

• V súčinnosti s KSTZ naďalej vykonávať školenia pre nových rozhodcov a rozhodcov 

ktorí majú záujem o zvyšovanie si licencií. 

• Podporovať a pomáhať rozhodcom ktorí majú záujem o získanie licencie IU 

a medzinárodným rozhodcom s ovládaním AJ o získanie modrého odznaku ITTF. 

Minimálne jedenkrát ročne organizovať pre nich semináre s cieľom pripraviť ich na 

skúšky 

• Jedenkrát ročne zorganizovať školenie HR 

• Na M SR dospelých, juniorov a na medzinárodné turnaje organizované na území SR 

vyberať a delegovať najskúsenejších a najkvalitnejších rozhodcov bez ohľadu na ich 

bydlisko 

• Spomedzi skúsených medzinárodných rozhodcov určiť rozhodcov, ktorí budú na 

vybraných turnajoch sledovať a hodnotiť prácu rozhodcov, budú s nimi spolu s HR 

rozoberať nedostatky čo bude  slúžiť na  odstraňovanie chýb v ich práci, vystupovaní a 

prezentácii a pre KR to bude upozornenie na čo je potrebné sústrediť pozornosť pri 

školeniach, seminároch a pre HR na inštruktáže pred turnajmi. 

• Pred turnajmi, majstrovstvami jednotlivcov venovať pozornosť  výberu rozhodcov 

a zriadeniu zoradiska hráčov (tzv. CALL AREY) so všetkými činnosťami ktoré musia 

zabezpečovať, vrátane kontroly rakiet. 

 

 

Dr. Ján Vaniak  

        predseda KR SSTZ 

 


