
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: 14.11.2019, 17:00 hod. 
Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny nasledovne:  
Členovia: Jaroslav Freund, Juraj Erdélsky, Zuzana Juríková, Branislav Kalužný, Milan Novák, Vladimír 
Jančí, Juraj Bella (náhradník), Jozef Ferenčík (náhradník)  
Hostia: Gabriel Frátrič, Stanislav Vaňo 
Prezenčná listina je v prílohe č. 1 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Zahájenie  
2. Návrh prerozdelenia finančných príspevkov klubom za uplynulú sezónu 
3. Návrh a odsúhlasenie odmien najlepším reprezentantom BA-kraja  
4. Prejednanie návrhu podpory hráčov pre účasť na zahraničných turnajoch 
5. Rozpočet na sezónu 2019/2020 
6. Organizácia turnajov mládežníckych družstiev - M-BA-kraja 
7. Systém a organizácia sústredení v rámci Projektu podpory regionálneho mládežníckeho výberu  
8. Rôzne 
9. 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. Členovia klubov pracujúcich s mládežou, 
ktorí prejavili záujem o prácu v komisii mládeže, budú zaradení medzi členov komisie mládeže po ich 
schválení VV BSTZ v zmysle Štatútu KM. 
 
 
K bodu 2 
 
Predseda komisie spracoval a predložil návrh prerozdelenia finančných prostriedkov, ktoré zostali 
z uplynulej sezóny na prerozdelenie klubom v celkovej výške 2.730,29 €. V zmysle schváleného 
systému prerozdelenia je podpora priznaná klubom, v ktorých súťaží minimálne 5 detí. Výška príspevku 
percentuálne zodpovedá dosiahnutým bodom v koncosezónnom slovenskom rebríčku, ktoré dosiahli 
hráči daného klubu. Finančná výška príspevku pre jednotlivé kluby je uvedená v prílohe č. 2. Kluby 
vystavia faktúru na BSTZ s priznanou sumou do 15.12.2019. 
Členovia KM návrh prerozdelenia jednohlasne odsúhlasili. 
 
 



K bodu 3 
 
S prihliadnutím na medzinárodné úspechy hráčov kraja v uplynulej sezóne bola priznaná odmena 
z rozpočtovanej položky „Reprezentanti“ nasledovným hráčom: Wiltschková Dominika, Darovcová 
Nina, Vanišová Vanda a Brat Adam.  
Uvedeným hráčom bude rozdelená suma 1200 €, každému zhodne po 300 €. 
Kluby, ktorých členovia získali uvedenú odmenu, vystavia faktúru na BSTZ do 15.12.2019 a vyplatia 
odmenu príslušným hráčom. 
Prítomní členovia KM jednohlasne odsúhlasili uvedené odmeny. 
 
 
K bodu 4 
 
Komisia mládeže sa uzniesla, že dodatočná finančná podpora hráčom kraja pre ich účasť na 
zahraničných turnajoch je riešená v už rozpočtovanej položke v časti „Reprezentanti“ a nebude sa 
s ňou uvažovať ako so samostatnou položkou.  
 
 
K bodu 5 
 
Predseda Komisie mládeže predložil návrh rozpočtu pre sezónu 2019/2020. 
Komisia mládeže schválila Rozpočet v znení, ako je uvedené v prílohe č. 3 tejto zápisnice. 
 
 

K bodu 6 
 
Turnaje Majstrovstiev kraja družstiev 2019/2020 sa uskutočnia v nasledovných termínoch: 

22.3.2020 - Staršie žiactvo 

19.4.2020 - Mladšie žiactvo 

21.5.2020 - Dorast 

  6.6.2020 - Najmladšie žiactvo 

Vzhľadom k tomu, že do kategórie dorasteniek sa prihlásilo len jedno družstvo, turnaj sa neuskutoční 
a prihlásené družstvo je priamym postupujúcim do baráže s víťazom TT-kraja. 

Samotný priebeh jednotlivých turnajov je možné vzhľadom na počty prihlásených družstiev 
v jednotlivých kategóriách upraviť nasledovne: 

- pri počte prihlásených družstiev v kategórii 5 a menej sa hrá systémom každý s každým 
- pri počte prihlásených družstiev v kategórii 6 a viac je možné s prihliadnutím na množstvo 

stretnutí použiť dvojstupňový systém, teda skupiny a vylučovací 2. stupeň. Rozhodnutie 
o hracom systéme (každý s každým alebo dvojstupňový) sa v tomto prípade prenecháva 
hlavnému rozhodcovi turnaja. 



Predseda KM vyzýva kluby BA-kraja pracujúce s mládežou, ktoré majú záujem o organizáciu MK 
družstiev, aby zaslali svoju ponuku predsedovi komisie do 15.12.2019. V prípade viacerých záujemcov 
o organizáciu turnaja v rovnakej kategórii rozhodne o organizátorovi turnaja komisia mládeže. 
Následne budú zverejnené rámcové propozície Majstrovstiev kraja družstiev vychádzajúce z minulej 
sezóny. V prípade, že záujemca o organizáciu turnaja nemá dostatočné vlastné priestory, je možné 
využiť halu SSTZ. 

Zoznam družstiev prihlásených na Majstrovstvá kraja družstiev je uvedený v prílohe č. 4 

 
K bodu 7 
 
Systém a organizáciu sústredení v rámci Projektu podpory regionálneho mládežníckeho 
výberu spracoval gestor projektu Branislav Kalužný spolu s hlavným trénerom Jurajom Bellom. 

Jednotlivé kluby Bratislavského kraja pracujúce s mládežou zašlú gestorovi projektu nominácie 
svojich hráčov ročníka 2009 a mladších, ktorých odporúčajú pre začlenenie do podporovaného 
výberu. Termín pre uskutočnenie výberového kempu je stanovený na 15.12.2019, miesto bude 
určené dodatočne. Kluby zároveň nahlásia svoj záujem o organizáciu výberového kempu, ako aj 
poskytnutie trénerov/hodnotiteľov. 

Projekt Regionálneho výberu pre sezónu 2019/2020 je v prílohe č. 5. 

 
K bodu 8 
 
V rámci rôzneho bolo konštatované, že poukážky za získanie medaily na M-SR v uplynulej sezóne 
obdržali všetci ocenení hráči. Pripomenutá bola platnosť poukážky najneskôr do konca roka 2019.  

Naďalej ostala otvorená otázka organizátora Majstrovstiev regiónu BA/TT, kategória Mladšie žiactvo 
a dorast. Termín turnaja je stanovený na 29.03.2020. Predseda KM vyzval záujemcov o prihlásenie sa 
o organizáciu tohto turnaja. 

 

 

Zapísal: Jaroslav Freund      

Overili: elektronicky všetci prítomní členovia komisie 

 

Prílohy:  

1- Prezenčná listina  
2- Podpora klubom za sezónu 2018/2019 
3- Rozpočet na sezónu 2019/2020 
4- Zoznam prihlásených družstiev na Majstrovstvá BA kraja družstiev 
5- Projekt Regionálneho výberu 



Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

Podpora klubom za sezónu 2018/2019 

 Minimálny počet detí 5    

 Prerozdeľovaná suma 2730,29    

 Celkový počet bodov 8354,88    

 Hodnota bodu 0,311856    

      
Por Klub Počet detí Body % EUR 
1 MSK MALACKY 13 494,21 5,92 162 
2 OŠK SLOVENSKÝ GROB 9 320,6 3,84 105 
3 PST STUPAVA 17 122,13 1,46 40 
4 SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA 7 65,96 0,79 22 
5 STK BLATNÉ 3 0 0,00 0 
6 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 16 1362,31 16,31 445 
7 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 18 1631,99 19,53 533 
8 STO SPOJE IVANKA 8 359,7 4,31 118 
9 STO SVÄTÝ JUR 14 365,08 4,37 119 

10 STO VEĽKÝ BIEL 19 436,7 5,23 143 
11 STOLNOTENISOVÉ CENTRUM 8 1568,95 18,78 513 
12 ŠK LOZORNO 1 0 0,00 0 
13 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 2 0 0,00 0 
14 ŠKST KARLOVA VES 10 768,48 9,20 251 
15 TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA 17 858,77 10,28 281 

  SPOLU:       2732 

      

      

 Menej ako 5 hráčov:     

 STK Blatné     

 ŠK Lozorno     

 ŠKST Feromax BA     

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

Družstvá prihlásené na M-BA-kraja 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž družstiev 
2019/2020 

Najmladší 
žiaci 

Najmladšie 
žiačky 

Mladší 
žiaci 

Mladšie 
žiačky 

Starší žiaci 
Staršie 
žiačky 

Dorastenci Dorastenky 

1 STK Blatné  - - - - - - - - 
2 STK Devínska Nová Ves  A - A, B - A, B - A - 
3 ŠKST Karlova Ves   - - - - - - - - 
4 MSK Malacky  A A A A - A - - 
5 STK Pezinok   A A A A, B A A - - 
6 STO Spoje  - - A - A - - - 
7 TTC Záhorská Bystrica  A A A A, B A, B A A, B A 
8 PST Stupava  A - A A - - - - 
9 Stolnotenisové centrum - - - - A A A - 

10 STO Svätý Jur  A A A A A - - - 
11 STO Veľký Biel   A A A A A - - - 
12 OŠK Slovenský Grob - A A - - A - - 
13 SPST Záhorská Bystrica A A - - - - - - 
Spolu družstiev 8 7 10 8 9 5 4 1 
Počet stretnutí každý  
s každým 28 21 45 28 36 10 6 0 



Príloha č. 5 

Projekt podpory regionálneho mládežníckeho výberu 2019/20 – doplnenie 

 

Základné definície projektu (definované na začiatku projektu v roku 2016) 

Ciele projektu: 

 Zvýšiť výkonnostnú úroveň mládežníckeho stolného tenisu v BA regióne 
 Vytvoriť systém podpory klubov v starostlivosti o najtalentovanejších hráčov regiónu 
 Organizovať spoločné sústredenia ako súčasť systému 
 Zvyšovať spoluprácu klubov  (napr. pri organizovaní sústredení) 
 Skvalitňovať práce s mládežou poskytovaním nových impulzov pre tréningový proces 

klubovým trénerom (spätná väzba po realizácii sústredenia) 

Zámer : vytvoriť skupinu 16 identifikovaných hráčov zapojených do projektu; vybraní hráči sa 
zúčastnia pravidelných sústredení a na záver sústredenia dostanú kluboví tréneri odporúčania 
(impulzy) pre ďalší tréning   

Regionálny výber :  

- základný výber 16 hráčov a hráčok, ďalších 8 širší výber (ako náhradníci a potenciál do ďalších 
ročníkov) 

- výber môže byť aktualizovaný k 1.1.2018 – možnosť zaradiť hráčov a hráčky, ktorí preukážu 
významné zlepšenie počas prvej polovice sezóny (na návrh zodpovedného za projekt 
a hlavného trénera, schvaľuje komisia mládeže BSTZ) 

- v prípade nedostatočného tréningového úsilia niektorého z hráčov/-ok je možné dočasne 
alebo trvale nahradiť náhradníkom podľa poradia (rozhodnutie trénera + zodpovedného za 
projekt) 

 

Výberové sústredenie pro sezónu 2019/20 

Ciele výberového sústredenia :   

 Príprava na doplnenie regionálneho výberu pre ďalšie obdobie 
 Otestovanie a sledovanie mladších ročníkov detí  
 Tréningová možnosť pre mladšie deti formou 2 víkendových sústredení 

 

Východiská  

- Regionálny výber funguje už tretiu sezónu, postupne bol obmieňaný, niekoľko detí prešlo do 
reprezentačných výberov, niekoľko detí vypustených z výberu prechodom do starších 
vekových kategórii 

- Postupné dopĺňanie výberu najmladšími kategóriami na základe výberových kempov 
v minulých sezónach, pozorovaní na turnajoch, prípadne prizvaním niektorých detí na 
sústredenia pri voľných miestach (dievčatá ročník 2009-2010) 

- Je potrebné pripravovať ďalšie omladenie kádru 



- V predchádzajúcich dvoch ročníkoch sme vykonali výberové kempy na začiatku sezóny, 
najmä v druhej sezóne však pri účasti širokého počtu detí bola možnosť zaradenia len pre 
veľmi malý počet miest, takže šanca bola pomerne malá  

- Pre ročník 2018/19 nebol konaný výberový kemp z dôvodu posunu prechodu vekových 
kategórii na január 

 

Zámer 

- Otestovať najmladších adeptov na regionálny výber 
- Súčasne im dať určitú „pridanú hodnotu“, t.j. nebude to len krátke otestovanie s pozitívnym 

alebo negatívnym výsledkom, ale riadny tréning počas najmenej dvoch tréningových 
jednotiek -> sústredenie podobné víkendovým sústredeniam regionálneho výberu 

- Z hodnotenia detí na základe výberového sústredenia vybrať najlepších na doplnenie 
regionálneho výberu od novej sezóny 

 

Výhody  

- Pre deti  
o  1 sústredenie pre najmenšie deti – potenciálnych kandidátov na regionálny výber 

(t.j. aspoň dve tréningové jednotky) 
o zvýšená motivácia prizvaním na sústredenie 
o  menší stres ako pri krátkom výberovom kempe, kde sú deti len otestované 

a odsledované pri jednom tréningu 
- Pre trénerov  

o  možnosť lepšie odsledovať deti, budúcich kandidátov na regionálny výber; najmä 
možnosť odsledovať aj ich prístup k tréningu 

o  lepšia možnosť venovať sa každému  

Nevýhody 

- Vyššia časová náročnosť -> 1 víkend na sústredenia (v minulosti 1 deň) 
- Zvýšené náklady   

o potrebná hala (pravdepodobne SSTZ) na viac dní ako pri pôvodnej forme výberu 
o  potrebná účasť trénerov, prípadne sparingov -> toto sa dá nahradiť dobrovoľnou 

účasťou trénerov bratislavských klubov (rovnako ako pri výberových kempoch 
v minulosti) 

Možné termíny:  
 

10.11.2019 
24.11.2019 
7.-8.12.2019 
 
Účasť :  
 

V prípade možnosti použitia haly SSTZ alebo porovnateľnej haly) účasť podľa nominácie klubov  
Vek : ročníky 2009 a mladšie  
Spôsob výberu – každý klub nominuje najlepšie deti podľa vlastného zváženia, ktoré považuje za 
vhodných kandidátov pre zaradenie do regionálneho výberu;  

 



Program :  

- Dvojfázový tréning s programom podobným sústredeniu regionálneho výberu (prispôsobený 
veku a úrovni detí) -> podrobný program tréningu bude pripravený pred samotným 
sústredením  

- Fyzické testy pre všetkých účastníkov počas sústredenia (1/3 haly, striedanie skupín) -> 
rovnaké ako pri predchádzajúcich výberoch (z dôvodu porovnateľnosti) 

- Súčasťou tréningov bude hodnotenie detí všetkými hodnotiteľmi, na základe ktorého budú 
vybraní najlepší na zaradenie (doplnenie) do regionálneho výberu pre nasledujúcu sezónu; 
hodnotenie bude na základe rovnakého postupu ako v minulosti (kombinácia hodnotenia 
podľa pozorovaní jednotlivých trénerov/hodnotiteľov, výsledkov fyzických testov 
a rebríčkového postavenia) 

  

Náklady (dodatočné k sústredeniam regionálneho výberu) 

- Hala SSTZ (prípadne iná hala s kapacitou 15 stolov) 
- Sparingpartneri – 4 na každé sústredenie (sú potrební, keďže sa jedná o menšie deti, ktoré 

ešte budú slabšie hrať kombinácie medzi sebou), t.j. 4 x 30 EUR x 2 dni = 240 EUR na 
dvojdňový turnus 

- Tréneri bez nároku na odmenu (výberový kemp sme robili bez odmeny, za účasti všetkých 
trénerov) 

- Pitný režim – cca 100 EUR 
- Materiál 

Krytie nákladov – 300 EUR/deň z príspevku SSTZ na regionálne výbery pre rok 2019 + zvýšená platba 
podielu na registráciách od SSTZ na konci roka 2018 

 

Návrh termínov pre sústredenia regionálneho výberu pre sezónu 2019/2020: 

14.-15.12. 2019    (v prípade výberu rozloženého do 2 dní bude z tohto sústredenia pokrytý 
príspevkom 300 EUR už iba 1 deň) 

11.-12.1.2020   

8.-9.2.2020 

7.-8.3.2020 

4.4.2020  (1-dňové) 

26.4.2020 (1-dňové) 

9.-10.5.2020 

Spolu 10 dní (podľa možnosti rozpočtu by bolo vhodné zorganizovať prípadné ďalšie sústredenie 
v júni alebo kondičné v lete). 


