
Z Á P I S N I CA 
zo zasadnutia  Komisie mládeže  

Občianskeho združenia Bratislavský Stolnotenisový Zväz (BSTZ)  
so sídlom Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača 

IČO 42138264, reg. č. min. vnútra VVS/1/900/90-33202 reg. zo dňa 9.1.2009 

 
 

Dátum: 19.07.2018, 16:30 hod. 

Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny nasledovne:  

Pavol Alexy, Branislav Kalužný, Milan Novák, Andreja Vidová, Zuzana Juríková, Jaroslav Freund, 

Martin Grežo, hosť Juraj Bella – prezenčná listina je v prílohe č. 1 

 

 

Program zasadnutia: 

 
Program zasadnutia: 
1. Zahájenie 
2. Správa predsedu 
3. Zhodnotenie Projektu podpory mládežníckeho výberu 
4. Finančný rozpočet a prehľad hospodárenia 
5. Návrh prerozdelenie finančných príspevkov klubom za uplynulú sezónu 
6. Návrh odmien medailistom z M-SR 
7. Návrh odmien najlepším reprezentantom BA-kraja 
8. Príprava turnajov BTM pre nastávajúcu sezónu 
9. Príprava M-BA-kraja družstiev 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
 

Navrhnuté body boli schválené a zaradené do programu zasadnutia. 

 

 

K bodu 1 

Predseda komisie mládeže Jaroslav Freund privítal prítomných členov komisie a skonštatoval, že je 

prítomná väčšina členov, a teda komisia je uznášania schopná.  

 

 

K bodu 2 

Predseda komisie v stručnosti predniesol správu o stave v mládežníckych súťažiach a aktivity počas 

uplynulej hracej sezóny. Správu obdržali všetci členovia komisie vopred a tvorí prílohu č. 2 

 

K bodu 3 

Gestor Projektu podpory regionálneho mládežníckeho výberu Branislav Kalužný predniesol správu 

o priebehu Projektu v uplynulej sezóne, kde vyzdvihol prínosy a zároveň predniesol návrhy na 

zlepšenie. Projekt podpory bude pokračovať aj v budúcej hracej sezóne. Komisia odporučila písomne 

osloviť kluby, aby vyjadrili svoj súhlas, resp. nesúhlas s účasťou hráčov klubu na sústredeniach v rámci 

projektu. V prípade, že klub podporí svojich hráčov a bude súhlasiť s ich účasťou na Projekte, určí 

osobu, ktorá bude komunikovať s gestorom Projektu alebo ostatnými osobami zúčastnenými na 



Projekte. Tejto osobe budú zároveň zasielané pozvánky na jednotlivé sústredenia regionálneho 

výberu s pokynmi pre hráčov. Zhodnotenie Projektu mládežníckeho výberu je v prílohe č. 3 tejto 

zápisnice. 

K bodu 5 a 6 

Stručnú správu o hospodárení  KM v rámci prideleného rozpočtu v celkovej výške 14.000 EUR 

predniesol Pavol Alexy. Konštatoval, že rozpočtované jednotlivé položky boli v niektorých prípadoch 

prekročené  a naopak, v niektorých prípadoch nedočerpané. Celková suma 14.000 EUR bola 

v rozpočte rozdelená na 10.776,20 EUR pre pokrytie nákladov spojených s činnosťami priamo 

riadenými KM a suma 3.223,80 EUR bola rozpočtovaná pre podporu klubov. Celkové vyčerpané 

prostriedky zo sumy 10.776,20 predstavujú sumu 9.722,24 EUR, čím vznikla úspora oproti 

plánovanému rozpočtu 1.053,96 EUR. 

 

K bodu 5 a 6 

Komisia po diskusii k spôsobu použitia prebytku rozpočtu v zmysle bodu 4 (1.053,96 EUR) 

nasledovne: 

Komisia rozhodla o odmenách pre hráčov klubov Bratislavského kraja, ktorí získali medaily na 

Majstrovstvách Slovenska v tejto sezóne. Na odmeny komisia vyčlenila celkovú sumu 500 EUR s tým, 

že túto sumu rozdelí samotným hráčom vo forme nákupných poukážok do obchodu so 

stolnotenisovými potrebami.  Výška odmeny hráčom bola stanovená na základe bodového systému 

s prihliadnutím na umiestnenie a hraciu kategóriu. Výpočet je uvedený v prílohe. Poukážky 

s príslušnou sumou budú vystavené na meno hráča. Zvyšná  suma prebytku (553,96 EUR) bude 

pridelená k pôvodnej sume určenej na podporu klubom (3.233,80 EUR). Komisia poverila P. Alexyho, 

aby urobil výpočet podpory pre jednotlivé kluby na základe tých istých pravidiel ako minulý rok podľa 

umiestnenia jednotlivých hráčov v rebríčku k 1.7.2018. Celková suma, ktorá sa rozdelí je 3.777,76 

EUR. Komisia rozhodla, že aj pre budúcu sezónu vypíše odmeny medailistom z MSR mládeže podľa 

rovnakého kľúča ako tento rok. Celkovú sumu, ktorá bude prerozdelená určí  vopred v rozpočte na 

sezónu 2018/2019. 

 

K bodu 7 

Presúva sa na budúce zasadnutie v auguste, nakoľko výška sumy bude závisieť od návrhu rozpočtu, 

ktorý sa bude kreovať až po ukončení prihlášok do súťaží. 

 

K bodu 8 

V budúcej hracej sezóne budú Bodovacie turnaje mládeže (BTM) opätovne organizované spoločne 

s Trnavským KSTZ s tým, že každý zväz zabezpečí organizáciu 3 turnajov a jedných Majstrovstiev 

regiónu BA/TT. V tejto súvislosti budú oslovené kluby BA-kraja pracujúce s mládežou s ponukou 

usporiadania turnajov BTM. Termíny turnajov budú oznámené po zverejnení súťažného kalendára 

SSTZ. Pokiaľ niektorý klub má záujem o usporiadanie BTM, no nemá vhodné priestory, môže na tento 

účel využiť halu SSTZ na náklady BSTZ. 

 



K bodu 9 

Presúva sa na budúce zasadnutie v auguste po uzavretí prihlášok. 

 

K bodu 10 

- Predseda komisie mládeže osloví kluby z BA-kraja pracujúce s mládežou s ponukou účasti ich 

zástupcu v KM BSTZ. 

- V nedeľu dňa 23.9.2018 prebehne v Bratislave v Sade Janka Kráľa akcia s názvom Športujúce 

mesto, kde budú o.i. prezentované športové odvetvia v meste –  na túto akciu komisia 

zabezpečí dva stolnotenisové stoly (z toho jeden pre verejnosť), robot, stan, súťaže pre deti 

atď.  Kluby BA-kraja budú oslovené s možnosťou uvedenia ich kontaktov v materiáloch k tejto 

akcii, ako aj s dotazom na personálne zabezpečenie akcie.   

- Časť majetku BSTZ, a síce 3 stolnotenisové stoly, sú uskladnené v Senci – 1 ks navrhuje 

komisia prideliť klubu STO Veľký Biel formou odmeny za účasť a nezištnú pomoc Milana 

Nováka na sústredeniach v rámci Projektu podpory regionálneho mládežníckeho výberu 

v uplynulej sezóne. Ďalšie dva stoly budú ponúknuté ostatným stolnotenisovým klubom v BA-

kraji, ktoré o stoly prejavia záujem. O pridelení stolov rozhodne VV BSTZ. 

 

 

Zapísal: Jaroslav Freund 

Overili: elektronicky všetci členovia komisie prítomní na zasadnutí 

 

Prílohy:  

1- Prezenčná listina  

2- Správa predsedu KM 

3- Vyhodnotenie Projektu regionálneho výberu mládeže pre sezónu 2017/2018 

4- Výpočet výšky odmeny medailistom M-SR 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

Správa predsedu KM BSTZ 

Stav v mládežníckych súťažiach a aktivity 

 

1. Bodovacie turnaje mládeže 

V zmysle plánovaných akcií sa od začiatku hracej sezóny 2017/2018 uskutočnili v spolupráci 
s Trnavským stolnotenisovým zväzom Bodovacie turnaje mládeže BA/TT, a to  
 
I. BTM:  Mladšie žiactvo a dorast   - 17.09.2017 - Veľké Úľany  

Najmladšie a staršie žiactvo  - 24.09.2017 – Bojničky       
  
II. BTM:  Mladšie žiactvo a dorast  - 05.11.2017 – Spoje  

Najmladšie a staršie žiactvo  - 19.11.2017 – Pezinok  
 
III. BTM:  Mladšie žiactvo a dorast  - 25.02.2018 – Veľké Úľany  

Najmladšie a staršie žiactvo  - 08.04.2018 – Malacky 
 
Majstrovstvá regiónu BATT:  

Mladšie žiactvo a dorast  - 29.04.2018 – Bratislava hala SSTZ 

Víťazmi Pohára mládeže v kategóriách Mladšieho žiactva sa stali Patrik Nemček (STK Propria Kúty) 

a Nina Darovcová (ŠKST Karlova Ves), v kategóriách Dorastu Timotej Púčik (OŠK Zavar) a Veronika 

Drobová (STK Devínska Nová Ves). Víťazom boli udelené a odovzdané personifikované poháre. 

Zároveň najlepším hráčom v krajskom rebríčku z Bratislavského kraja boli odovzdané nákupné 

poukážky do obchodu so stolnotenisovými potrebami Funstar v hodnote 30 EUR, a to Nine 

Darovcovej, Veronike Drobovej, Pavlovi Bilkovi (TTC Záhorská Bystrica) a Kristiánovi Doubekovi (ŠKST 

Karlova Ves). 

Najmladšie a staršie žiactvo  - 13.05.2018 – Moravský sv. Ján  

Na tomto podujatí boli udelené poháre víťazom v kategóriách najmladšieho žiactva Dominikovi 

Lesňákovi (STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) a Nine Darovcovej (ŠKST Karlova Ves), a v kategóriách 

staršieho žiactva Kristiánovi Doubekovi (ŠKST Karlova Ves) a Veronika Drobová (STK Devínska Nová 

Ves). Aj tu boli najlepším hráčom BA-kraja odovzdané nákupné poukážky v hodnote 30 EUR do 

obchodu Funstar, a to všetkým vyššie menovaným, nakoľko víťazmi uvedených kategórií sa stali hráči 

BA-kraja. 

Poháre pre víťazov Pohára mládeže, ako aj poháre a medaily so stuhou pre víťazov Majstrovstiev 

regiónu BA/TT z dôvodu jednotnosti po dohode medzi krajskými stolnotenisovými zväzmi BA a TT 

zakúpil BSTZ s tým, že polovicu nákladov prefakturuje na Trnavský STZ. 

Majstrovstiev regiónu BA/TT sa zúčastnilo celkovo 176 hráčov, za ktorých štartovné hradí príslušný 

krajský zväz. Z uvedeného počtu bolo 118 hráčov BA-kraja a 58 hráčov TT-kraja. 

Náklady na prenájom haly, loptičky a diplomy, ako aj prípadné náklady na odmenu HR a ZHR znášali 

jednotlivé KSTZ. 



2. Turnaje SPM 

Kluby Bratislavského kraja zorganizovali nasledovných 6 turnajov SPM: 
01.09.2017  1. SPM MŽ  - MSK Malacky 
 
03.12.2017  2. SPM MŽ  - Stolnotenisové centrum BA (hala SSTZ) 
 
14.01.2018  3. SPM Dorci  - turnaj kategórie Dorast pôvodne pridelený klubu  

MSK Malacky, z dôvodu odstúpenia klubu MSK 
Malacky bol rozdelený a kategóriu Dorastenci 
zorganizovalo Stolnotenisové centrum BA (ŠKST 
Aréna) 
 

28.01.2018  3. SPM MŽ  - tento turnaj bol pôvodne takisto pridelený klubu 
MSK Malacky, no z dôvodu odstúpenia klubu MSK 
Malacky ho zorganizovalo Stolnotenisové centrum BA 
(ŠKST Aréna) 

        
02.03.2018  M-SR U21  - BSTZ (hala SSTZ) 
24.03.2018  4. SPM NŽci  - STK ZŠ Na bielenisku, Pezinok 
 

 
 
 

3. Majstrovstvá Slovenska 

Majstrovstvá SR Staršie žiactvo sa uskutočnili vo Valalikoch. Na stupni víťazov skončil na 3. mieste 

Kristián Doubek z ŠKST Karlova Ves v kategórii štvorhra chlapcov (spolu so Šventom). Pred bránami 

semifinále skončili Bilkovičová, Drobová a Némethová v štvorhre, Bilkovičová v zmiešanej štvorhre,    

Majstrovstvá SR Dorast zorganizoval klub MSK Čadca – hráčom Bratislavského kraja sa ani tu 

nepodarilo získať žiadnu z medailí. Treba konštatovať, že z BA-kraja hral na turnaji len jediný 

dorastenec a dve dorastenky. 

Majstrovstvá SR Mladšie žiactvo zorganizovalo Stolnotenisové centrum Bratislava v hale ŠKST Aréna. 

Spomedzi hráčov BA-kraja ako jediná získala medaily Sára Bilkovičová z MSK Malacky, ktorá obsadila 

1. miesto v štvorhrách (spolu s Vinczeovou) a 2. miesto v dvojhre. 

Majstrovstvá SR Najmladšieho žiactva sa uskutočnili 16.-17.6.2018 v Pezinku. Na týchto 

majstrovstvách SR boli hráči BA-kraja podstatne úspešnejší a to hneď s 8 medailami, keď  

- v kategórii dvojhra dievčat obsadili Ema Biksadská a Nina Darovcová 3. miesto 

- v kategórii štvorhra chlapcov obsadil Dominik Lesňák (spolu s Mitríkom) a Jakub Kirchmayer 

(spolu s Kopečným) takisto 3. miesto 

- v kategórii štvorhra dievčat obsadila dvojica Nina Darovcová a Lucia Puškárová krásne 2. 

miesto a dvojica Vanda Vanišová a Janka Straková pekné 3. miesto 

- v kategórii zmiešaná štvorhra obsadila Nina Darovcová (spolu s Arpášom) senzačné 1. miesto 

 

 



4. Majstrovstvá BA-kraja žiackych družstiev 

V sezóne 2017/2018 sa táto súťaž uskutočnila turnajovým spôsobom ako v minulej sezóne, kedy 
víťazi turnaja v kat. Najmladšie, Mladšie a Staršie žiactvo získali titul Majster kraja a okrem kategórie 
Najmladšieho žiactva postúpili priamo na M-SR družstiev. 
Víťazi družstiev v kategórii Dorast majú právo postupu do barážového dvojstretnutia stretnutia s 
víťazom Trnavského kraja a víťaz barážových stretnutí má právo účasti v kvalifikácii o postup do 
extraligy dorastu. 
 

11.2.2018 – Mladšie žiactvo – Pezinok 

Konečné poradie Mladší žiaci: 

1. TTC Záhorská Bystrica A – postúpili na M-SR 

2. ŠKST Karlova Ves A – postúpili na M-SR 

3. STK Pezinok A 

Konečné poradie Mladšie žiačky: 

1. MSK Malacky A – postúpili na M-SR 

2. TTC Záhorská Bystrica A – postúpili na M-SR 

3. STK Pezinok A 

 

25.03.2018 – Dorastenci – Záhorská Bystrica 

Konečné poradie Dorastenci: 

1. STK Pezinok A – postupuje do baráže s víťazom z TT-kraja o postup do Ex.D 

2. TTC Záhorská Bystrica A 

3. STK Devínska Nová Ves A 

11.05.2018 – Dorastenky – Devínska Nová Ves 

Konečné poradie Dorastenky: 

1. STK Devínska Nová Ves – postúpili do baráže o extraligu dorasteniek 

2. STK Pezinok  

 

22.04.2018 – Staršie žiactvo – SSTZ, hala Malacky 

Konečné poradie Starší žiaci: 

1. ŠKST Karlova Ves A – postúpili na M-SR 

2. TTC Záhorská Bystrica A 

3. STK Devínska Nová Ves A 

Konečné poradie Staršie žiačky: 

1. STK Pezinok A – postúpili na M-SR 

2. STK Devínska Nová Ves – postúpili na M-SR 



23.06.2018 – Najmladšie žiactvo – Pezinok 

Konečné poradie Najmladší žiaci: 

1. STK Pezinok A 

2. STK Devínska Nová Ves A 

3. STK Devínska Nová Ves B 

Konečné poradie Najmladšie žiačky: 

1. STK Pezinok A 

2. STO Svätý Jur 

 

 

5. Majstrovstvá SR žiackych družstiev 

01.05.2018 Ružomberok – Starší žiaci  

Umiestnenie klubov BA-kraja:  6. miesto ŠKST Karlova Ves 

01.05.2018 Valaliky – Staršie žiačky 

Umiestnenie klubov BA-kraja: 4. miesto STK Devínska Nová Ves, 6. miesto STK Pezinok 

 

08.05.2018 Čadca - Mladšie žiačky a Mladší žiaci 

Umiestnenie klubov BA-kraja: 

Chlapci: 6. miesto – TTC Záhorská Bystrica, 7. miesto - ŠKST Karlova Ves 

Dievčatá: 4. miesto – MSK Malacky, 7. miesto – TTC Záhorská Bystrica 

  

Baráž v kategórii Dorastencov a Dorasteniek  

Kvalifikácia do Extraligy dorasteniek, ktorá sa mala uskutočniť 10.6.2018 v Topoľčanoch bola zrušená 

z dôvodu odstúpenia družstva ŠKST Humenné. Do Extraligy dorasteniek tak z Bratislavského kraja 

priamo postupuje družstvo STK Devínska Nová Ves A. 

Z kvalifikácie do Extraligy dorastencov, ktorá sa uskutočnila v rovnakom termíne vo Vranove nad 

Topľou, sa odhlásilo družstvo STK Pezinok. Následne možnosť účasti v kvalifikácii odmietli tiež 

družstvá TTC Záhorská Bystrica aj STK Devínska Nová Ves, ktoré sa na Majstrovstvách BA-kraja 

družstiev umiestnili na 2., resp. 3. mieste. Na základe uvedeného sa kvalifikácie do Extraligy 

dorastencov nezúčastní žiadne družstvo z Bratislavského kraja. 

 

 



6. Turnaj 4 miest 

Turnaj 4 miest (Bratislava, Budapešť, Ľubľana a Záhreb) sa tento rok uskutočnil v Budapešti. Za 

disciplínu Stolný tenis boli nominovaní hráči Kristián Doubek a Viktor Hambálek, hráčky Veronika 

Drobová a Nikoleta Liptáková, ktorí spĺňali požadované kritériá. Ako kouči dozerali na hráčov Vojtech 

Horváth a Dominik Hatvány, ako delegát za disciplínu Stolný tenis sa turnaja zúčastnila Zuzana 

Juríková. Všetkým účastníkom patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu Bratislavy. Zvlášť oceňujem 

prácu Zuzky Juríkovej, ktorá na webstránke SSTZ verejne hodnotila priebeh jednotlivých dní turnaja 

a takisto zhodnotila výkony jednotlivých hráčov, pričom hodnotiacu správu podala trénerom, resp. 

rodičom jednotlivých hráčov s odporúčaniami, ako hráčov posunúť ďalej.  

Stručne k výsledkom turnaja: 

- v súťaži družstiev obsadili dievčatá aj chlapci zhodne posledné 4. miesto 

- v súťaži jednotlivcov sa podarilo postúpiť zo skupiny len Veronike Drobovej a len o vlas jej 

unikla medaila, keď v 5-setovom zápase podľahla súperke a obsadila 4. miesto. 

 

 

7. Projekt podpory mládežníckeho výberu 

Garantom projektu je pán Branislav Kalužný, ktorý je zároveň autorom Projektu podpory 

regionálneho mládežníckeho výberu. Po úspešnom 1. ročníku projektu sa zrealizoval v tejto sezóne 

tiež 2. ročník, do ktorého sa ako tréner aktívne zapojil Juraj Bella z STK Pezinok. 

V tejto hracej sezóne bolo naplánovaných celkom až 8 sústredení (oproti 5 v minulej sezóne) pre 

vybraných hráčov BA-kraja. 

V rámci projektu sme usporiadali nasledovné tréningové sústredenia: 

21.-22.10.2017  - 4 tréningové jednotky v Pezinku 
16.-17.12.2017  - 4 tréningové jednotky v Malackách 
21.01.2018  - 2 tréningové jednotky v Pezinku 
03.-04.02.2018 - 4 tréningové jednotky v Pezinku 
03.-04.03.2018  - 4 tréningové jednotky v Pezinku 
14.-15.04.2018  - 4 tréningové jednotky v Stolnotenisovom centre BA 
19.-20.05.2018  - 4 tréningové jednotky v Pezinku 
09.-10.06.2018  - 4 tréningové jednotky v Pezinku 
 
Vybraným hráčom bolo poskytnutých spolu 30 tréningových jednotiek. 

BSTZ na týchto sústredeniach zabezpečoval loptičky, hradil odmeny trénerom a sparingom (max. 

troch sparingov na jeden deň zabezpečil organizátor) a hradil tiež náklady na zabezpečenie pitného 

režimu a ovocie pre deti. 

Z doteraz zrealizovaných sústredení máme veľmi pozitívne odozvy a po ukončení a vyhodnotení 

projektu zvážime možnosť podobného projektu pre ďalšie vekové kategórie v budúcej sezóne. 

Vyhodnotenie projektu bude predmetom samostatnej správy, ktorú predloží gestor projektu p. 

Branislav Kalužný. 



8. Dotácia z BSK 

Koncom roku 2017 sme spracovali projekt s názvom "Hľadajme mladé stolnotenisové talenty" 

s cieľom získať na tento projekt finančnú podporu od BSK. Hodnotiaca komisia menovaná predsedom 

BSK pre vyhodnotenie žiadostí Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu 

a mládeže 2018 – šport zhodnotila našu žiadosť o dotáciu a odporučila podporiť náš projekt. Pre 

tento projekt nám bola schválená čiastka 2.000 EUR. Táto čiastka bola dotačnou komisiou pridelená 

výhradne na nákup tréningových loptičiek v hodnote 800 EUR, súťažných loptičiek v hodnote 500 EUR 

a pohárov v hodnote 700 EUR. V súčasnosti je v štádiu potvrdenia zo strany BSK príslušná zmluva a po 

jej potvrdení budú peniaze prevedené na účet zväzu. 

 

 

 

Správu predložil: Jaroslav Freund, predseda KM BSTZ 

V Bratislave, 19.7.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

Projekt regionálneho výberu mládeže, sezóna 2017/18 – vyhodnotenie 

 

Počas sezóny 2017/18 boli zorganizované 1 kondičné sústredenie, 1 výberový kemp a 8 herných 

sústredení : 

august 2017 – kondičné sústredenie, Karlova Ves (2 dni) 

október 2017 – výberový kemp, Bratislava, hala SSTZ (1 deň) 

október 2017 – herné sústredenie, Pezinok (2 dni) 

december 2017 – herné sústredenie, Malacky (2 dni) 

január 2018 – herné sústredenie, Pezinok (1 deň) 

február 2018 – herné sústredenie, Pezinok (2 dni) 

marec 2018 - herné sústredenie, Pezinok (2 dni) 

apríl 2018 – herné sústredenie, Bratislava, hala ŠKST (2 dni) 

máj 2018 - herné sústredenie/príprava na M SR, Pezinok (2 dni) 

jún 2018 - herné sústredenie/príprava na M SR, Pezinok (2 dni) 

Spolu 17 tréningový dní (okrem výberového kempu) po dvoch tréningových jednotkách (trvanie 2- 

2.15 hod.) 

Herných sústredení sa postupne zúčastnilo 31 detí z 8 klubov (minulý rok 26 detí zo 7 klubov), 

zoznam v prílohe 1. 

Sústredenia zorganizovali 4 kluby (ŠKST Karlova Ves, STK ZŠ na Bielenisku Pezinok, MSK Malacky, 

Stolnotenisové centrum), pri organizácii tréningov pomáhali aj tréneri ďalších klubov. Zvlášť 

spomíname M. Nováka (Veľký Biel), ktorý absolvoval všetky sústredenia. 

Vynikajúcim prínosom (z pohľadu ich vkladu do tréningu ale aj motivácie detí) bola účasť na 

sústredeniach viacerých popredných hráčov a trénerov. Postupne sa tréningov aktívne zúčastnili (v 

roli trénera alebo sparinga) : 

- Eva Ódorová 

- Jozef Bardoň 

- Valentína Popová 

- Peter Šereda 
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- Ľubo Pištej 

- Valentín Baženov 

- Michal Pavolka 

 

Veľmi pozitívna skúsenosť je aj so zaradením obranára do tréningov, okrem možnosti učiť sa hrať na 

obranu poskytuje aj možnosť nácviku správnej topspinovej techniky (deti majú viac času na úder 

a jeho správne prevedenie). 

Herné sústredenia boli zamerané na nasledujúce priority : 

- zlepšovanie pohybu nôh 

- zvyšovanie istoty úderov 

- servis a príjem servisu 

- prvý topspinový úder (obojstranne) 

- variabilita úderov. 

Do tréningu boli postupne zaraďované cvičenia podľa individuálnych potrieb jednotlivých hráčov. 

Posledné dve sústredenia boli prípravou na M SR – zamerané viac na techniku, podanie a príjem, 

zápasy. 

Pozitíva : 

1. zvyšovanie výkonnosti hráčov 

- u väčšiny hráčov zaradených do regionálneho centra sledujeme postupný rast výkonnosti, či je to v 

umiestnení na rebríčkoch SR alebo vo forme herného progresu. Toto je prioritne zásluhou práce v 

kluboch, ale je vidieť, že hráči, ktorí sa pravidelne zúčastňujú sústredení, napredujú viac, ako ostatní 

hráči bratislavského regiónu 

- u viacerých hráčov je vidieť získavanie návykov na niektoré herné činnosti nacvičované na 

sústredeniach regionálneho výberu; jedná sa o niektoré prvky, na ktoré sme sa počas roka 

zameriavali (napr. podanie a príjem, variabilita úderov) 

- zlepšovanie pohybových činností u viacerých hráčov 

- v prípadoch, kde funguje spolupráca/komunikácia medzi klubmi a trénermi výberu vidíme 

zlepšovanie aj vďaka tomu, že v kluboch sa zaujímajú o spätnú väzbu na hráčov a pracujú na 

niektorých identifikovaných potrebách rozvoja -  toto považujeme za najvýraznejší prínos 

- v kategórii najmladších žiakov vidieť vysoký podiel bratislavských hráčov na účastníkoch M SR (1/3 

dievčat bola z BA kraja, u chlapcov 1/4) - opäť je to najmä vďaka práci klubov, ale výber prispieva k 

zvyšovaniu celkovej úrovne regiónu 
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2. motivácia hráčov 

- u väčšiny hráčov zaradených do výberu konštatujeme motiváciu chodiť na sústredenia a byť vo 

výbere; na sústredenia chodia pravidelne, najmä najmladší žiaci, u mladších žiakov je účasť rôzna, 

najviac sa však zlepšili hráči, ktorí sa pravidelne zúčastňujú (Bilka, Straka, Bognár) 

- hráči na sústredeniach pracujú s vysokou motiváciou, tréning zvyčajne má potrebnú kvalitu, 

nasadenia a koncentráciu 

 

3. prechod hráčov z regionálnych výberov smerom do slovenského výberu 

- keď berieme do úvahy jeden z cieľov projektu ako prípravu na prechod hráčov do slovenských 

výberov, toto je zatiaľ príliš skoro hodnotiť; v tomto ročníku sa to podarilo Sáre Bilkovičovej, ktorá už 

bola pozývaná na slovenské sústredenia mladších žiačok, párkrát sa zúčastnili už aj Nina Darovcová, 

Vanda Vanišová a Pavol Bilka; vzhľadom na to, že sme prioritne začínali projekt s najmladšími žiakmi, 

do budúcnosti môžeme očakávať prechod viacerých hráčov na slovenskú úroveň 

- vzhľadom na to je potrebné pracovať na postupnom doplnení výberu opäť najtalentovanejšími 

deťmi najmladších ročníkov; toto sme postupne začali realizovať – skúšobne sme pozývali na niektoré 

sústredenia v prípade voľných miest dievčatá ročníkov 2009 a 2010, ktoré sa postupne priúčali 

režimu sústredení; u chlapcov sme v súčasnosti nevideli v bratislavskom regióne ďalších hráčov na 

skúšobné pozvanie (regionálnych súťaží sa zúčastňovalo minimum chlapcov ročníkov 2009, 2010, 

prípadne mladších) 

4. zlepšovanie spolupráce s klubmi – jedným z cieľov projektu v jeho počiatku bolo nastaviť 

spoluprácu medzi klubmi; z tohto pohľadu v niektorých prípadoch vidíme záujem klubov o 

spoluprácu, spätnú väzbu k deťom, aj k prispeniu k fungovaniu projektu; u niektorých klubov sme 

mali spätnú väzbu o využití niektorých prvkov z projektu v tréningovom procese (pre každého 

trénera, bez ohľadu na úroveň, je užitočná výmena skúseností a iný pohľad, vždy môže obohatiť, 

pokiaľ má daný tréner o to záujem) 

 

Na zlepšenie : 

1. komunikácia – v niektorých prípadoch zlyhávala komunikácia pri prihlasovaní detí na sústredenia - 

je potrebné dohodnúť, či pôjde cez klub alebo priamo na rodičov a mať disciplínu na dodržanie 

termínov a odpovedanie aj v prípade neúčasti 

2. zapojenie viac klubov – napriek zvýšenému počtu klubov zapojených do projektu oproti minulému 

roku bolo by žiadúce ešte väčšie zapojenie (niektoré kluby svoju aktivitu z rôznych dôvodov oproti 

minulému roku znížili – K. Ves, Záhorská Bystrica, na druhej strane pribudlo Stolnotenisové centrum, 

vítané by bolo väčšie zapojenie D. N. Vsi, ktorá má širokú základňu detí zúčastňujúcich sa sústredení, 

prípadne aj Slovenský Grob) 
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3. stále je priestor na zlepšenie v komunikácii medzi trénermi regionálneho výberu a klubmi v oblasti 

spätnej väzby zo sústredení, prípadne výmeny názorov na individuálny rozvoj jednotlivých hráčov 

- zo strany trénerov - meškali sme s individuálnymi hodnoteniami hráčov, nepodarilo sa nám ich 

formalizovať a pravidelne dávať v nejakej pripravenej forme trénerom klubov 

- zo strany klubov -  v niektorých kluboch sa kluboví tréneri o informácie nezaujímali alebo zaujímali 

minimálne 

 

 

Spracoval:   Branislav Kalužný 

19.7.2018 
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August Október December Január Február Marec Apríl Máj Jún

1 Bilkovičová Sára 2005 MSK Malacky O O X O O O O O O

2 Bilka Pavol 2006 TTC Záhorská Bystrica X X X X X X X X O

3 Kopec Viktor 2006 MSK Malacky X O X X O O X O O

4 Bunček Štefan 2006 STK DNV O O O X X X

5 Darovcová Nina 2007 ŠKST Karlova Ves O X X X X X X X X

6 Kirchmayer Jakub 2007 STK ZŠ Na bielenisku Pezinok X X X X X X X X X

7 Biksadská Ema 2007 MSK Malacky O X X X X X X X X

8 Drahoš Damian 2007 STK ZŠ Na bielenisku Pezinok X X O X O O X O O

9 Nagyová Veronika 2008 STK ZŠ na bielenisku Pezinok O X O X X X X X X

10 Lesňák Dominik 2008 STK ZŠ Na bielenisku Pezinok X O X X O O X

11 Godál Milan 2008 STK DNV O X X X X X X X X

12 Stankovičová Hana 2008 TTC Záhorská Bystrica X X X X X X O X X

13 Vanišová Vanda 2008 MSK Malacky X O O X X X X X X

14 Straková Janka 2007 STK ZŠ na bielenisku Pezinok O X X X X X X X X

15 Puškárová Lucia 2007 STK DNV O O O X X O

16 Ódor Adam 2009 STK DNV X X X X X X X X

17 Biksadský Tomáš 2009 MSK Malacky X X X X X X

18 Straka Martin 2006 TTC Záhorská Bystrica O X X X X X X O O

19 Žirko Dominik 2006 ŠKST Karlova Ves O X O X X

20 Vlašič Leo 2006 ŠKST Karlova Ves X X X X X O X

21 Kováčová Lenka 2006 STK ZŠ na bielenisku Pezinok O O X X X O O

22 Bognár Matúš 2006 Veľký Biel X X X X X X O

23 Pomšárová Kataríná 2009 Veľký Biel X X X O X

24 Vrablanská Diana 2010 Slovenský Grob X O O X

25 KirchmayerováKatarína 2010 STK ZŠ na bielenisku Pezinok X X O X

26 Drenina Adam 2008 Blatné N X X X

27 Drobová Veronika 2004 STK DNV X X

28 Herman Hugo 2005 STK DNV X O

29 Saxa Šimon 2007 TTC Záhorská Bystrica X X

30 Droba Adam 2008 STK DNV X X

31 Nagyová Linda 2007 Veľký Biel X X

32 Adam Matej 2007 Slovenský Grob X X

X - účasť, O - ospravedlnený, N - neospravedlnný

Por. c. Priezvisko Meno Rok nar. Klub
Dochádzka



Príloha č. 4 

Výpočet výšky odmeny medailistom M-SR 

 

Princíp výpočtu: 

Za jednotlivé medailové umiestnenia jednotlivým hráčom sú pridelené body nasledovne: 

 

umiestnenie body za dvojhru body za štvorhru alebo mix 

1 12 6 

2 8 4 

3 6 3 

 

Za každú medailu získa hráč príslušný počet bodov. Na základe súčtu bodov a pridelenej sumy sa 

vypočíta hodnota jedného bodu a každému hráčovi sa udelí taká poukážka, ktorá zodpovedá súčinu 

získaného počtu bodov a hodnoty jedného bodu. Výsledná suma sa zaokrúhli vždy smerom nadol na 

celé EUR. 

 

Pre ročník 2017/2018 budú jednotliví hráči odmenení nasledovne: 

 

 

počet medailí

1 2 3 1 2 3

Doubek 1

Bilkovičová 1 1

Biksdská 1

Darovcová 1 1 1

Lesňák 1

Kirchmayer 1

Puškárová 1

Vanišová 1

Straková 1

bodová hodnota 12 8 6 6 4 3 počet EUR EUR 

bodov výpočet zaokrúhlene

Doubek 0 0 0 0 0 3 3 27.27273 27

Bilkovičová 0 8 0 6 0 0 14 127.2727 127

biksdská 0 0 6 0 0 0 6 54.54545 54

Darovcová 0 0 6 6 4 0 16 145.4545 145

Lesňák 0 0 0 0 0 3 3 27.27273 27

Kirchmayer 0 0 0 0 0 3 3 27.27273 27

Puškárová 0 0 0 0 4 0 4 36.36364 36

Vanišová 0 0 0 0 0 3 3 27.27273 27

Straková 0 0 0 0 0 3 3 27.27273 27

za všetkých hráčov 55

hodnota bodu 9.090909

celková rozdelovaná suma 500


