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: 24.01.2019, 16:30 hod.
Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
Prítomní: podľa prezenčnej listiny nasledovne:
Lucia Čolovičková, Juraj Erdélsky, Jaroslav Freund, Martin Grežo, Vojtech Horváth, Zuzana Juríková,
Milan Novák, Andreja Vidová, ospravedlnení traja – prezenčná listina je v prílohe č. 1

Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Organizácia turnajov mládežníckych družstiev
3. Organizácia sústredení v rámci projektu regionálneho výberu
4. Úprava Štatútu komisie mládeže
5. Rôzne
6. 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
Ponuka organizácie turnajov Majstrovstiev kraja družstiev bola predložená na ostatnom zasadnutí
Komisie mládeže s uvedením hracieho systému. Turnaje sa uskutočnia v nasledovných termínoch:
24.2.2019 – staršie žiactvo – možnosť organizácie turnaja preverí p. Andreja Vidová v STO Sv. Jur,
v prípade, že podmienky vhodné nebudú, ponuku organizácie turnaja dostane klub STK Devínska
Nová Ves vzhľadom na prihlásené tri družstvá klubu STK DNV v tejto kategórii
17.3.2019 – dorastenci – zorganizuje ŠKST Karlova Ves (turnaj dorasteniek sa neuskutoční z dôvodu
prihlášky len družstva STK Pezinok, ktoré týmto má právo postupu do barážového dvojstretnutia
stretnutia s víťazom Trnavského kraja a víťaz barážových stretnutí má právo účasti v kvalifikácii o
postup do extraligy dorastu)
14.4.2019 – mladšie žiactvo – zorganizuje TTC Záhorská Bystrica
19.5.2019 – najmladšie žiactvo – zorganizuje Stolnotenisové centrum Bratislava

K bodu 3

a) Projekt podpory regionálneho mládežníckeho výberu je financovaný z prostriedkov
Bratislavského stolnotenisového zväzu, teda i finančné prostriedky smerujú na podporu
hráčov z klubov Bratislavského kraja a reprezentujúcich Bratislavský kraj. Na základe
uvedeného, nakoľko Štefan Bunček je registrovaným riadnym hráčom klubu TTC Angern
(Rakúsko), komisia rozhodla o vyradení menovaného hráča zo zoznamu účastníkov Projektu
podpory regionálneho mládežníckeho výberu.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Hráči, ktorí spĺňajú vekovú podmienku a ktorí sú zaradení do reprezentačného výberu, budú
naďalej podporovaní tiež formou zaradenia do Projektu podpory regionálneho
mládežníckeho výberu. V zmysle uvedeného bude hráčka Nina Darovcová opätovne zaradená
do Projektu. V prípade potreby plnenia si reprezentačných povinností v termíne
organizovania sústredenia Projektu bude na sústredenie pozvaný hráč zo zoznamu
náhradníkov.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Na podnet Zuzany Juríkovej Komisia podáva návrh gestorovi Projektu, aby hráči, ktorí
dosiahnu vyššiu vekovú kategóriu, boli naďalej podporovaní formou Projektu podpory
najlepších hráčov Bratislavského regiónu. Vzhľadom k tomu, že na začiatku sezóny
2018/2019 neprebehol riadny výber hráčov zaradených do Projektu, v nižších vekových
ročníkoch vznikla medzera. S prihliadnutím na vyťaženosť termínov a práce
zainteresovaných, ako aj úplne inú metodiku trénovania najmladších hráčov oproti hráčom,
ktorí sú do regionálneho výberu zaradení už dva roky, komisia navrhuje gestorovi Projektu
- rozdeliť hráčov na dve skupiny po 16 hráčov plus náhradníci
- rozdeliť 8 regionálnych výberov na štyri pre staršiu kategóriu (ročníky 2005-2008) a štyri
pre mladšiu kategóriu (ročníky 2009 a mladší)
d) Komisia požaduje, aby gestor Projektu vypracoval jednoznačné kritériá pre hráčov, ktorí budú
vybraní do Projektu pre každú sezónu. K riadnemu výberu detí musí prichádzať pravidelne
dvakrát ročne, na začiatku hracej sezóny a v januári tak, aby všetky deti dostali rovnakú
možnosť.

K bodu 4
Jednou z podmienok členstva v Komisii mládeže je, že členom komisie môže byť len jeden zástupca z
klubu Bratislavského kraja. Vzhľadom k tomu, že materským klubom člena Komisie mládeže
Branislava Kalužného je klub ŠKST Feromax Bratislava a v klube MSK Malacky je len na hosťovaní,
nevzniká duplicitné zastúpenie klubu MSK Malacky. Nakoľko je Branislav Kalužný gestorom Projektu
podpory regionálneho mládežníckeho výberu, je jeho účasť v Komisii mládeže žiadúca. Vzhľadom
k uvedenému nie je potrebné korigovať Štatút komisie mládeže.

K bodu 5
-

Hráčke Nine Darovcovej Komisia mládeže priznala finančný príspevok na účasť na
medzinárodnom turnaji Austrian Linde Youth Championship 2019 v Linzi vo výške 200
EUR.
Zdôvodnenie:
Nina Darovcová získala v minulom ročníku turnaja striebornú medailu v kategórii
najmladších žiačok a striebornú medailu v družstvách najmladších žiačok (spolu
s Bitóovou).

-

Vzhľadom k poslaniu Komisie mládeže aktívne podporovať kluby pracujúce s mládežou
Komisia predkladá požiadavku hlavnému trénerovi Projektu podpory regionálneho
mládežníckeho výberu na potrebu podpory, sledovania a koučovania hráčov zaradených
do Projektu tiež počas turnajov SPM a BTM, ak je hlavný tréner Projektu na turnaji
prítomný a hráči o koučovanie vopred požiadajú. Tu je potrebné, aby hlavný tréner
spracoval pravidlá a podmienky koučovania.
Zdôvodnenie:
Preplnený súťažný kalendár a organizácia turnajov častokrát neumožňuje klubovým
trénerom koučovať hráčov klubu na danom turnaji. Naviac hlavný tréner Projektu má
možnosť sledovať hráčov regionálneho výberu nielen na sústredení, ale aj na turnajoch.

-

Lucia Čolovičková predniesla návrh na pridelenie finančnej podpory pre reprezentantov
prioritne hráčom nižších vekových kategórií, ktorí sa zúčastňujú na zahraničných
turnajoch, hráči ročníka 2006 a mladší. Návrh bude zohľadnený pri prideľovaní finančnej
podpory konkrétnym hráčom.
Zdôvodnenie:
Hráči starších ročníkov si môžu prispieť na účasť na turnajoch svojpomocne, napr.
brigádami, pričom hráči mladších ročníkov túto možnosť nemajú a náklady v značnej
miere znášajú rodičia.

-

Lucia Čolovičková informovala Komisiu o turnaji minikadetskej ligy, ktorú organizuje
Stolnotenisové centrum Bratislava za účasti družstiev zo SR, Nemecka a Bieloruska.
Turnaj sa uskutoční v termíne 28.2.-2.3.2019, veková kategória 2006 a mladší. BSTZ bola
predložená ponuka účasti na turnaji pre jedno chlapčenské a jedno dievčenské družstvo,
obe družstvá trojčlenné. Výška štartovného je 70€/družstvo. Hlavný tréner Projektu
podpory regionálneho výberu mládeže predloží návrh a zdôvodnenie zloženia družstiev.
O účasti družstiev Bratislavského kraja a zložení družstiev bude hlasovať komisia mládeže
per rollam.

-

Komisia mládeže odsúhlasila, že v zmysle Štatútu Komisie mládeže podá predseda
komisie návrh na VV BSTZ na odvolanie člena komisie Andreja Čajkoviča z Komisie

mládeže. Členstvo v Komisii bude ponúknuté prostredníctvom predsedu klubu STO Spoje
inému členovi klubu, ktorý bude mať záujem o prácu v KM. Nového člena Komisie
mládeže môže kooptovať VV BSTZ na návrh predsedu KM BSTZ.

-

Informácia o organizácii medzinárodného Satelitného turnaja mládeže – v roku 2019
bude slovenská časť turnaja zorganizovaná v športovej hale Transpetrol v Senci.

-

Informácia k Turnaju 4 miest – v r. 2019 bude turnaj bez družstva Ľubľany.

K bodu 6
Predseda komisie poďakoval prítomným členom za konštruktívny prístup na zasadnutí a rokovanie
ukončil.

Zapísal: Jaroslav Freund
Overili: elektronicky všetci členovia komisie prítomní na zasadnutí

Prílohy:
1. Prezenčná listina

Príloha č. 1

