
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: 22.08.2019, 16:30 hod. 

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

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny nasledovne:  

Pavol Alexy, Lucia Čolovičková, Juraj Erdélsky, Jaroslav Freund, Andreja Vidová, ospravedlnení piati  – 

prezenčná listina je v prílohe č. 1 

 

 

Program zasadnutia: 
1. Zahájenie  

2. Správa predsedu  

3. Vyhodnotenie Projektu podpory mládežníckeho výberu  

4. Finančný rozpočet a prehľad hospodárenia  

5. Návrh prerozdelenia finančných príspevkov klubom za uplynulú sezónu  

6. Odsúhlasenie odmien medailistom z M-SR  

7. Návrh a odsúhlasenie odmien najlepším reprezentantom BA-kraja 

8. Prejednanie návrhu podpory hráčov pre účasť na zahraničných turnajoch 

9. Príprava turnajov BTM pre nastávajúcu sezónu  

10. Príprava M-BA-kraja družstiev  

11. Rôzne  

12. 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 nie je 

prítomná väčšina členov, a teda komisia nie 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 

Zhodnotenie Projektu podpory regionálneho mládežníckeho výberu za uplynulú sezónu spracoval 

gestor projektu Branislav Kalužný a zaslal vopred všetkým členom komisie mládeže. Zhodnotenie je 

v prílohe č. 3. 

Komisia mládeže odporúča rozdeliť Projekt podpory krajského mládežníckeho výberu na dve 

výkonnostné kategórie, na mladších a starších, avšak za podmienky, aby neklesol počet sústredení do 

roka.  Toto bude potrebné zabezpečiť termínovo aj personálne. 



- Čolovičková – Stolnotenisové centrum je pripravené zastrešiť sústredenie pre výber 

najmladších hráčov halou, personálne aj sparingami. Ako sparingov je možné využiť tiež 

vybraných hráčov z vyššej kategórie, ktorí už podporu dostali a touto formou môžu niečo 

vrátiť. 

- Alexy – rozdelenie sústredenia na dve kategórie prinesie pozitívum, že bude možné podchytiť 

viac detí. Podmienkou je, aby sa to dalo kapacitne zvládnuť. V prvom rade treba urobiť 

kalendár, kde dátumovo by bolo možné zrealizovať sústredenia, definovať 8 termínov 

a následne spracovať návrh na urobenie časovo-personálneho rozpisu 

- Freund – do staršej kategórie je možné nominovať hráčov výberu z predchádzajúcej sezóny, 

pre mladšiu kategóriu bude potrebné zorganizovať kemp, na ktorom budú hráči testovaní 

a podľa výsledkov bude vykonaný výber do projektu. V prípade odsúhlasenia rozdelenia 

projektu bude potrebné toto zohľadniť tiež vo finančnom pláne. 

- Alexy – financovanie projektu by nemal byť problém, väčší problém bude nájsť dostatočný 

počet termínov. 

 

Vzhľadom k neprítomnosti gestora projektu Branislava Kalužného bude tento bod doriešený na 

najbližšom zasadnutí komisie mládeže. 

 

K bodu 4 

Pre sezónu 2018/2019 bolo pre komisiu mládeže rozpočtovaných 16.000 EUR. K dnešnému dňu bolo 

z rozpočtu minuté 12.362,- EUR, z toho na sústredenia krajského výberu 4.719,- EUR. K sume 

výdavkov budú ešte pripočítané položky v zmysle rozpočtu, ako je podpora reprezentantom, odmeny 

medailistom a podpora klubom. Hospodárenie a finančný rozpočet pre budúcu sezónu budú 

prejednané a schválené na najbližšom zasadnutí komisie mládeže. 

 

K bodu 5 

Návrh prerozdelenia finančných príspevkov klubom za uplynulú sezónu bude vykonaný na najbližšom 

zasadnutí komisie mládeže. 

 

K bodu 6 

Predseda komisie spracoval návrh odmien medailistom z Majstrovstiev Slovenska podľa schváleného 

kľúča, ktorý zohľadňuje medailové miesta, kategóriu a počet medailí. Celkovo sa medzi hráčov rozdelí 

suma 500 EUR. Konkrétne výšky finančnej podpory priznané jednotlivým hráčom sú uvedené 

v prílohe č. 4. 

 

K bodu 7 

Návrh poradia troch najlepších reprezentantov Bratislavského kraja spracuje Lucia Čolovičková 

s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky na medzinárodných turnajoch. V rozpočte bolo predbežne 

uvažované s nasledovnými hráčmi - Štullerová, Wiltschková, Bilkovičová, Kubala, Lesňák, Darovcová, 

Vanišová, Nagyová, Kalužný, Brat. Odporúča sa, aby návrh vychádzal z dosiahnutých výsledkov a nie z 

postavenia v slovenskom rebríčku. 



K bodu 8 

Prejednávaniu tohto bodu predchádzal návrh Martina Greža na poskytnutie finančnej podpory 

hráčke klubu ŠKST Karlova Ves Nine Darovcovej na jej účasť na turnaji Eurominichamps vo výške 500 

EUR. Vzhľadom k tomu, že návrh členmi komisie nebol odsúhlasený a je potrebné ho riešiť 

systémovo, bol zaradený ako jeden z bodov rokovania komisie mládeže.  

Výhrady boli vznesené voči výške požadovanej sumy, má sa jednať o príspevok a nie o celkové 

financovanie turnaja, ako aj voči nesystémovosti návrhu. Potrebné je zadefinovať, na ktoré turnaje 

(prednostne ITTF a ETTU) bude hráčom poskytovaná podpora a podľa akého pravidla. Principiálne by 

sa malo jednať o turnaje, ktoré sa započítavajú do slovenských rebríčkov. 

Vzhľadom k tomu, že turnaj, na ktorý bola požadovaná podpora, spadá bodovo do novej hracej 

sezóny, otázku možnej podpory hráčov bude riešiť komisia mládeže pri tvorbe rozpočtu pre 

nastávajúcu sezónu.  

 

K bodu 9 

Na spoločnom jednaní zástupcov výkonných výborov BSTZ a Trnavského krajského STZ boli 

odsúhlasené termíny pre organizáciu Bodovacích turnajov mládeže BTM 2019/2020. Na zväzovej 

webstránke bude zverejnená výzva klubom, ktoré majú záujem o organizáciu týchto turnajov za 

Bratislavský kraj. V prípade väčšieho počtu záujemcov rozhodne komisia mládeže hlasovaním. 

 

K bodu 10 

Termíny a organizátorov Majstrovstiev kraja družstiev budú predmetom jednania na niektorom 

z nasledujúcich zasadnutí komisie mládeže. 

 

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 

2. Správa predsedu KM 

3. Projekt regionálneho výberu – vyhodnotenie 

4. Výpočet a odmeny medailistom  



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 2018/2019 uskutočnili v 

spolupráci s Trnavským stolnotenisovým zväzom Bodovacie turnaje mládeže BA/TT, 

a to  

I. BTM:  Mladšie žiactvo a dorast - 09.09.2018 – ŠK Jáňan, Moravský Sv. Ján  

Najmladšie a staršie žiactvo - 30.09.2018 - Bojničky  

II. BTM:  Mladšie žiactvo a dorast - 28.10.2018 – STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 

Najmladšie a staršie žiactvo - 18.11.2018 - Stolnotenisové centrum BA  

III. BTM:  Najmladšie a staršie žiactvo - 03.03.2019 - Stolnotenisové centrum BA 

Mladšie žiactvo a dorast - 10.03.2019 - Veľké Úľany  

M-regiónu:  Mladšie žiactvo a dorast - 31.03.2019 – ŠK Jáňan, Moravský sv. Ján 

Víťazmi Pohára mládeže v kategóriách Mladšieho žiactva sa stali Pavol 

Bilka (TTC Záhorská Bystrica) a Nina Darovcová (ŠKST Karlova Ves), 

v kategóriách dorastu Kristián Doubek (ŠKST Karlova Ves) a Lenka 

Dzurová (TTC Majcichov). Víťazom boli udelené a odovzdané 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 Pavlovi Bilkovi, Nine 

Darovcovej, Kristiánovi Doubekovi a Silvii Vargovej (STK ZŠ Na 

bielenisku Pezinok – 2. miesto). 

Majstrami regiónu BA/TT sa stali v kategóriách mladšieho žiactva Viktor 

Kopec (Stolnotenisové centrum) a Ema Biksadská (STK ZŠ Na 

bielenisku Pezinok). Majstrom regiónu BA/TT Open sa stal Štefan 

Bunček (TTC Angern). V kategóriách dorastu sa stali majstrami regiónu 

BA/TT Nicolas Kubala (OŠK Zavar) a Lenka Dzurová (TTC Majcichov). 

Najmladšie a staršie žiactvo - 07.04.2019 – Stolnotenisové centrum BA 

Na tomto turnaji boli udelené poháre víťazom v kategóriách 

najmladšieho žiactva, a to Dominikovi Lesňákovi (Stolnotenisové 

centrum) a Vande Vanišovej (STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) 

a v kategóriách staršieho žiactva Pavlovi Bilkovi (TTC Záhorská 



Bystrica) a Veronike Drobovej (STK Devínska Nová Ves). Aj tu boli 

najlepším hráčom BA-kraja odovzdané nákupné poukážky v hodnote 30 

EUR do obchodu Funstar, a to všetkým štyrom menovaným hráčom 

a hráčkam. Potešiteľné je, že víťazi týchto kategórií boli všetci 

z Bratislavského kraja.  

Majstrom regiónu BA/TT sa stali v kategórii najmladšieho žiactva 

Dominik Lesňák (Stolnotenisové centrum) a Vanda Vanišová (STK ZŠ 

Na bielenisku Pezinok), v kategórii staršieho žiactva Nicolas Kubala 

(OŠK Zavar) a Dominika Wiltschková (TJ Gasto Galanta). 

 

2. Turnaje SPM 

Kluby Bratislavského kraja zorganizovali nasledovné turnaje SPM: 

1.) 22.09.2018 1. SPM NŽky  – TTC Záhorská Bystrica 

2.) 08.12.2018 2. SPM MŽky  – STK na bielenisku Pezinok 

3.) 09.03.2019 4. SPM SŽci  – Stolnotenisové centrum 

4.) 13.04.2019 4. SPM MŽ – TTC Záhorská Bystrica 

5.) 27.04.2019 4. SPM Dorci  – Stolnotenisové centrum  

  

3. Majstrovstvá Slovenska 

V uplynulej sezóne 2018/2019 boli zorganizované v našom kraji Majstrovstvá 
Slovenska v dvoch mládežníckych kategóriách, a to 
 
04.-05.05.2019 Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov, kategória Staršie žiactvo  

– organizátorom bolo Stolnotenisové centrum Bratislava 

Na úvod turnaja boli odovzdané poháre pre víťazov SPM 

Jakubovi Goldírovi a Adriane Illášovej. Víťazmi M-SR sa stali Kristián 

Uherík a Ema Činčurová (obaja ŠKST Topoľčany).  

Z hráčov Bratislavského kraja sme boli úspešní v kategórii 

štvorhier dievčat, kde sa na 2. mieste umiestnila Eliška Štullerová 

(Stolnotenisové centrum, spolu s Dominikou Wiltschkovou hrajúcou za 

TJ Gasto Galanta) a pár Noemi Némethová a Veronika Drobová (obe 

STK Devínska Nová Ves) vybojovali 3. miesto. 

01.-02.06.2019 Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov, kategória Mladšie žiactvo 

– organizátorom bolo opäť Stolnotenisové centrum Bratislava 



Na začiatku turnaja boli odovzdané poháre pre víťazov SPM 

Kristiánovi Uheríkovi a Anete Wallenfelsovej. Majstrami SR sa stali 

Kristián Uherík (ŠKST Topoľčany) a Dominika Wiltschková (TJ Gasto 

Galanta).  

Z hráčov klubov Bratislavského kraja sa na medailových 

priečkach umiestnili na 3. mieste Nina Darovcová (SKST Karlova Ves), 

v štvorhrách mladších žiakov na 2. mieste Pavol Bilka (TTC Záhorská 

Bystrica, spolu so Samuelom Arpášom z SK Kapratia Prievidza), 

v štvorhrách mladších žiačok na skvelom 1. mieste Nina Darovcová 

(ŠKST Karlova Ves, spolu s Leou Dziewiczovou z ŠKST Ružomberok), 

na 3. mieste Veronika Nagyová (STK ZŠ Na bielenisku Pezinok, spolu 

s Biankou Dikovou z ŠK Prievidza), v zmiešanej štvorhre Pavol Bilka 

(TTC Záhorská Bystrica, spolu s Lindou Majerčíkovou z MŠK Žiar 

n./Hronom). 

Majstrovstvá Slovenska ostatných mládežníckych kategórií sa uskutočnili 
nasledovne: 
 
11.-12.5.2019 M-SR v kategórii Dorast, Čadca 
 
Majstrami Slovenska sa stali Adam Klajber (Geológ Rožňava) a Ema Labošová (STO 
Valaliky). 
Na medailových priečkach sa umiestnili z klubov bratislavského kraja v kategórii 
štvorhra dievčat na 3. mieste Sára Bilkovičová (MSK Malacky, spolu Ivanou 
Hudákovu z VSTK Vranov n/T.) a v kategórii zmiešaná štvorhra na 3. mieste dvojica 
Kristián Doubek (ŠKST Karlova Ves) a Veronika Drobová (STK Devínska Nová 
Ves). 
 
15.-16.6.2019  M-SR v kategórii Najmladšie žiactvo, Valaliky 
 
Majstrami Slovenska sa stali Damián Flóro a Bianka Diková (obaja z klubu ŠK 
Prievidza) 
Z hráčov klubov Bratislavského kraja sa na medailových priečkach umiestnili na 2. 
mieste Dominik Lesňák (Stolnotenisové centrum BA), na 3. mieste Hanka 
Stankovičová (TTC Záhorská Bystrica). Potešiteľné je, že na ďalších priečkach 5.-8. 
boli až 3 hráčky nášho kraja! V kategórii štvorhra najmladších žiakov vybojoval 2. 
miesto Dominik Lesňák (Stolnotenisové centrum BA, spolu s Matúšom Rozkošom 
z TJ Gasto Galanta) a v kategórii štvorhra mladších žiačok obsadila 3. miesto dvojica 
Hanka Stankovičová (TTC Záhorská Bystrica) a Petronela Krajčovičová 
(Stolnotenisové centrum). V kategórii zmiešaných družstiev obsadili skvelé 2. miesto 
Dominik Lesňák (Stolnotenisové centrum, spolu s Carolínou Korf (ŠK Prievidza) a 3. 
miesto Vanda Vanišová (STK ZŠ Na bielenisku Pezinok, spolu s Pavlom Kokavcom 
z ŠK ŠOG Nitra). 
 
Všetkým medailistom Majstrovstiev Slovenska prináleží finančná podpora v zmysle 
schválených pravidiel BSTZ. 
 

 



4. Majstrovstvá kraja žiackych družstiev 

V uplynulej sezóne 2018/2019 sa Majstrovstvá kraja žiackych družstiev opätovne 
uskutočnili turnajovým spôsobom. 
 

14.04.2019 – Mladšie žiactvo – Hala SSTZ, organizátor TTC Záhorská Bystrica 

Konečné poradie Mladší žiaci: 

1. Stolnotenisové centrum – postúpili na M-SR 

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

3. STK Pezinok 

Konečné poradie Mladšie žiačky: 

1. STK Pezinok – postúpili na M-SR 

2. TTC Záhorská Bystrica 

3. STO Svätý Jur 

 

24.02.2019 – Starší žiaci – Svätý Jur, organizátor STO Svätý Jur 

Konečné poradie: 

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

2. TTC Záhorská Bystrica  

3. STO Veľký Biel 

  

28.03.2019 – Staršie žiačky – Stolnotenisová hala Malacky, organizátor MSK 

Malacky 

Konečné poradie: 

1. STK Devínska Nová Ves A – postúpili na M-SR 

2. MSK Malacky – postúpili na M-SR, no účasť odriekli 

 

19.05.2019 – Najmladšie žiactvo – ŠKST Aréna, Stolnotenisové centrum 

Konečné poradie Najmladší žiaci: 

1. STK Devínska Nová Ves A 

2. MSK Malacky 

3. STK Devínska Nová Ves B 

Konečné poradie Najmladšie žiačky: 

1. STK Pezinok 

2. MSK Malacky 

3. STO Veľký Biel 



17.03.2019 – Dorastenci – ŠKST Karlova Ves 

Konečné poradie Dorastenci: 

1. TTC Záhorská Bystrica – postupuje do baráže s víťazom z TT-kraja o postup 

do Ex.D 

2. STK Pezinok 

3. STO Veľký Biel 

 

Majstrovstvá kraja mládežníckych družstiev v kategórii Dorastenky sa nekonal, 

nakoľko sa do súťaže prihlásilo jediné družstvo STK ZŠ Na bielenisku Pezinok, ktoré 

už je účastníkom Extraligy dorasteniek. 

 

Extraliga dorastenci 

Dňa 09.06.2019 sa odohrali v Žiline barážové zápasy o postup do dorasteneckej 

extraligy. Družstvo dorastencov TTC Záhorská Bystrica síce prehrali s družstvom 

Nitry 4:6, no následne porazili družstvo Kysucké Nové Mesto 6:4 a družstvo Belá nad 

Cirochou 6:4, čím si vybojovali postup do dorasteneckej extraligy v sezóne 

2019/2020. 

 

Majstrovstvá Slovenska žiackych družstiev sa uskutočnili nasledovne: 

01.05.2019 Vranov n/T. - Mladšie žiačky  

Umiestnenie klubov BA-kraja: 

2. miesto – STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 

 

01.05.2019 Topoľčany - Mladší žiaci  

Umiestnenie klubov BA-kraja: 

4. miesto – Stolnotenisové centrum BA 

8. miesto – STK Devínska Nová Ves 

 

08.05.2019 Čadca - Staršie žiactvo  

Umiestnenie klubov BA-kraja:   

Chlapci: 8. miesto STK Devínska Nová Ves 

Dievčatá: 2. miesto STK Devínska Nová Ves 



5. Turnaj International Minicadet Ligue 2019 

V dňoch 28.02. - 02.03.2019 organizoval klub Stolnotenisové centrum v priestoroch 

ŠKST aréna v Bratislave medzinárodný turnaj družstiev International Minicadet Ligue 

za účasti 3-členných družstiev z Nemecka, Bieloruska, Českej republiky, 

reprezentácie SR, usporiadajúceho klubu a výberu Bratislavského kraja.  

Za Bratislavský výber hrali v družstve chlapcov Jakub Kirchmayer, Matúš Bognár 

a Milan Godál, ktorí v konečnom hodnotení pri jednom víťazstve obsadili posledné 8. 

miesto. V neprospech družstva rozhodlo horšie skóre pri rovnosti bodov. 

V družstve dievčat hrali za Bratislavský výber Nina Darovcová, Hana Stankovičová 

a Vanda Vanišová. Dievčatá takisto porazili jedno družstvo (Dinamo Minsk) a na 

turnaji obsadili 5. miesto. 

Poďakovanie patrí hráčom za vôbec prvú reprezentáciu Bratislavského kraja, ako aj 

Andreji Vidovej a Milanovi Novákovi za koučovanie družstiev Bratislavského výberu. 

BSTZ uhradil štartovné a stravné členom krajskej reprezentácie v sume 284,00 EUR. 

Hráči odohrali turnaj v dresoch s logom BSK, ktoré boli zakúpené z dotácie 

poskytnutej z BSK v uplynulom období. 

 

6. Turnaj 4 miest 

V dňoch 13.-16.06.2019 sa uskutočnil v Bratislave 24. ročník „Turnaja 4 miest“ za 

účasti športových výprav z Ľubľany, Záhrebu, Budapešti a Bratislavy 

(www.4citiestournament.sk). Garantom za športovú disciplínu stolný tenis bol Anton 

Hamran. O možnosť reprezentovania Bratislavy v stolnom tenise sme za pomoci 

Stolnotenisového centra zorganizovali prípravný kemp a výber hráčov. Kempu sa 

zúčastnilo 6 hráčov a 6 hráčok, ktorí spĺňali požadované kritériá, teda ročník 2003 

a mladší a hráči bratislavského klubu (dievčatá: Štullerová – STC, Drobová – DNV, 

Némethová – DNV, Darovcová - Karlova Ves, Ivančáková – STC a Stankovičová – 

TTC Záh. Bystrica, chlapci:  Ivančo – Feromax, Doubek - Karlova Ves, Bilka – Záh. 

Bystrica, Kopec – STC, Kubala – STC, Hronec – Záh. Bystrica). Na predturnajovú 

prípravu hráčov poskytol Magistrát mesta Bratislavy finančnú čiastku 860,- EUR, 

ktorá bola v plnej výške použitá a vyfakturovaná na M-BA. Na základe výsledkov 

(kvalifikačného turnaja) boli na Turnaj 4 miest kvalifikovaní do reprezentácie mesta 

Bratislava dvaja hráči a dve hráčky, menovite Nicolas Kubala, Pavol Bilka, Veronika 

Drobová a Noemi Némethová. Hráčov koučovali Lucia Čolovičková a Attila Szemes. 

Dejiskom turnaja bola ŠKST Aréna STC Bratislava. 

Potešiteľné je, že v súťaži družstiev chlapčenské družstvo Bratislavy vybojovalo 

skvelé 1. miesto. Družstvo dievčat obsadilo 3. miesto pri zhodnosti bodov medzi 

prvými troma miestami. V súťaži jednotlivcov sa na medailových priečkach umiestnili 

na 2. mieste Nicolas Kubala, na 3. mieste Pavol Bilka, medzi dievčatami na 2. mieste 

Veronika Drobová.   



Pri celkovom hodnotení disciplíny Stolný tenis obsadila Bratislava 2. miesto za 

výberom Záhrebu, na 3. mieste skončil výber Budapešti. 

 

7. Projekt podpory mládežníckeho výberu 

Garantom projektu je Branislav Kalužný, hlavným trénerom Juraj Bella.  

V sezóne 2018/2019 bolo navrhnutých 8 sústredení, na ktoré poskytli svoje priestory 

2 kluby, a to v Pezinku a v Malackách. 

V uplynulej sezóne sa zrealizovali nasledovné tréningové sústredenia: 

06.-07.10.2018 -  4 tréningové jednotky v Pezinku 
24.-25.11.2018 -  4 tréningové jednotky v Pezinku 
16.12.2018 –  2 tréningové jednotky v Malackách 
02.-03.02.2019 -  4 tréningové jednotky v Malackách 
17.03.2019 -   2 tréningové jednotky v Pezinku 
27.-28.04.2019 -  4 tréningové jednotky v Pezinku 
11.-12.05.2019 -  4 tréningové jednotky v Malackách 
08.-09.06.2019 - 4 tréningové jednotky v Pezinku 
 
Podrobnejšie informácie o priebehu a zhodnotenie sezóny v rámci Projektu podpory 

mládežníckeho výberu BSTZ predloží gestor projektu Branislav Kalužný (príloha 3).  

 

8. Dotácia z BSK 

Hodnotiaca komisia menovaná predsedom BSK pre vyhodnotenie žiadostí 

Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu systematického rozvoja 

športových aktivít na území BSK zabezpečovaných športovými zväzmi 2019 – šport 

zhodnotila našu žiadosť o dotáciu a odporučila podporiť náš projekt, ktorý sme 

nazvali "Podporujeme stolnotenisové talenty". Pre tento projekt nám bola schválená 

čiastka 3.900,00 EUR. Táto čiastka bola dotačnou komisiou pridelená na účelové 

použitie, a to na nákup pohárov, medailí, loptičiek, prepravu a ubytovanie hráčov, na 

občerstvenie počas sústredení a turnajov, na prenájom haly na organizáciu 

sústredení, ako aj na účastnícky poplatok na turnajoch. Jednotlivé položky majú 

pevne definované sumy, ktoré sú uvedené v prílohe k Zmluve o poskytnutí dotácie. 

Pridelená finančná podpora bola poukázaná na účet BSTZ. Vyúčtovanie použitia 

dotácie je potrebné predložiť do konca septembra 2019. 

 

Správu predložil: Jaroslav Freund, predseda KM BSTZ 

V Bratislave, 22.08.2019 

 



Príloha č. 3 

Projekt regionálneho výberu – vyhodnotenie sezóny 2018/19. 
 
Počas sezóny 2018/19 boli zorganizované nasledovné sústredenia: 
 
6.-7.október 2018 - Pezinok 
24.-25.november 2018 - Pezinok 
16.december 2018 - Malacky 
2.-3.február 2019 - Malacky 
17.marec 2019 (1-dňové) - Pezinok 
27.-28.apríl 2019 - Pezinok 
11.-12. máj 2019 - Malacky 
8.-9. jún 2019 – Pezinok 
 
Spolu 14 hracích dní. Posledné dve sústredenia boli súčasťou prípravy na M SR mladších 
a najmladších žiakov. 
 
Celkovo sa na sústredeniach zúčastnilo 33 hráčov z 10 klubov (v sezóne 2017/18 to bolo 31 
hráčov, 8 klubov). Prehľad účasti je v prílohe 1. 
 
Sústredenia zabezpečovali 2 kluby – ZS na Bielenisku Pezinok a MSK Malacky. 
Poďakovanie patrí vedeniu klubov aj všetkým pracovníkom, členom a fanúšikom klubu, ktorí 
pri organizácii pomohli. 
Po trénerskej stránke sústredenia viedli najčastejšie Juraj Bella, Juraj Mudrík, Milan Novák, 
Vladimír Jančí, Pavlína Rajtoková, Valentina Popová a ďalší. 
Sparingpartneri z rôznych klubov boli organizovaní domácimi klubmi, v zmysle podmienok 
projektu regionálnych výberov. Pozitívna je častá účasť sparingpartnera – obranára. Medzi 
sparingpartnermi boli aj úspešní reprezentanti Eva Ódorová, Adam Brat, Natália Grigelová, 
čo malo prínos aj ako vzory pre deti aj pre možnosť diskusie s nimi. Adam Brat dokonca 
čerstvo po zisku medaile na ME, ktorú priniesol ako inšpiráciu. 
 
Hlavné zámery počas sústredení 
 

- Práca nôh 
Jedným z prioritných zameraní sa bolo na zlepšovanie práce nôh. Využívali sme 
na to pravidelné cvičenia ŠTP, kombinácie (najmä jednoduché kombinácie 
v pohybe) a zásobníky. 
Konštatujeme celkovo zlepšenie pohybu oproti situácii v prvom ročníku 
regionálneho výberu. Je vidieť, že v kluboch sa na tejto stránke pracuje viac ako 
v minulosti. Deti prichádzajú na sústredenia viac pohybovo a fyzicky pripravené, 
aj pohyb pri stole je správnejší a lepší. Odporúčame pokračovať v tomto trende. 
Taktiež pozorujeme u detí menej nesprávnych návykov cúvania od stola pri 
topspine, prípadne hrania v záklone, hoci stále u niektorých pozorujeme chyby pri 
prenášaní váhy, práce bedier a tela. Toto sme trénovali najmä pri hre na obranu, 
kde majú viac času na presun na úder, správne postavenie a techniku pohybu. 

 
- Technika úderov 

Taktiež pozitívne je, že sme sa minimálne stretávali s chybou púšťania ruky pod 
stôl, čo je rovnako zlepšenie oproti minulosti. 

 
U najmladších detí bola priorita zlepšovanie istoty kontrových úderov 
v jednoduchom pohybe s postupným zaraďovaním nepravidelnosti. Taktiež 
drilovanie F topspinu, neskôr so zaraďovaním jednoduchšieho pohybu. 



U viacerých detí sme sa museli zameriavať na pohyb trupu spolu s rukou pri 
forehandových úderoch (hrali len rukou, pričom trup ostával bez pohybu, 
nepomáhal úderu). Snažili sme sa to naprávať najmä na zásobníkoch 
individuálnymi úlohami. 
U lepších najmladších žiakov náročnejšie úlohy – intenzívnejší útok v pohybe, 
nepravidelný, blok v pohybe (veľmi dobrý prvok, ktorý odporúčame v kluboch 
trénovať), servis+prvý topspin a vyvíjanie intenzívnejšieho tlaku v hre. 

 
U technicky najlepších detí sme sa mohli zamerať na správny timing úderov    
a voľbu podľa prichádzajúcej lopty, na čo sme využívali často zásobníky a hru na 
variabilnú obranu. 
Taktiež sme sa zameriavali individuálne podľa potreby na ďalšie zlepšovanie 
úderov a ďalšie rozvíjanie nových (napr. B topspin), najmä formou individuálnych 
cvičení na zásobníkoch a zvolenými kombináciami. 

 
Potreby ďalšieho rozvoja – všeobecne ďalším krokom je zaraďovanie backhandu 
hraného zápästím zhora. Toto vidíme ako rezervu u niektorých najlepších hráčov. 
Je potrebné zaraďovať toto hráčom do repertoáru v správnom čase, keď už majú 
dostatočne dobrý backhand a fyzické predpoklady (dokážu sa rukou dostatočne 
dostať nad loptu). Toto je potrebné začleniť do tréningového procesu v kluboch 
(pozitívny príklad – Nina Darovcová začiatkom uplynulej sezóny začala toto 
zaraďovať do svojej hry, keďže to začala aktívne trénovať; ešte to menej zaraďuje 
v zápasoch, ale je vidieť, že toto bol krok správnym smerom). 

 
Istota úderov – viaceré deti zaostávajú v istote úderov. U niektorých to môže byť 
nedostatkom tréningových hodín, je to však aj nižšou koncentráciou, často 
v dôsledku tréningu s mnohými loptami (nemusia strácať čas zbieraním lôpt, 
znižuje sa tým tlak na udržanie hry na stole). Odporúčame na tréningu hrať 
častejšie s jednou loptou a od malého veku zaraďovať úlohy motivujúce udržať 
loptu na stole, prípadne takéto súťaže. 

 
Servis a príjem – pri podaní sme za zameriavali na správne návyky (napr. 
príprava na podanie, správne technické prevedenie, umiestnenie podania). 
Nacvičovali sme rôzne umiestnené krátke a dlhé podania, vrátane základnej 
taktiky. Deti postupne lepšie zvládali umiestňovanie podania, najmä krátkeho. 
U dlhého podania treba ďalej zlepšovať rýchlosť a dĺžku podania, aby zvyšovali 
moment prekvapenia. Pri príjme sme sa zamerali na správnu voľbu príjmu a jeho 
umiestnenie. Hoci deti postupne lepšie zvládali podanie a príjem, ešte stále len 
niektorí toto aktívne zaraďujú v ostrých zápasoch. Je potrebné im to aj počas 
zápasov a turnajov pripomínať, aby si to stále viac osvojovali. 

 
Ďalší rozvoj – po lepšom osvojení nacvičovaných podaní (keď budú bez 
problémov umiestňovať kvalitný servis, kam chcú) a zaradení do zápasov 
v ďalšom kroku učiť deti aj servis okolo hrany a taktiku hry s tým spojenú (platí 
pre najlepších mladších žiakov a starších žiakov, s dobre zvládnutými 
prechodmi). 

 
S výnimkou jedného disciplinárneho prehrešku sme konštatovali zlepšenú disciplínu detí. 
Taktiež lepšiu spoluprácu/komunikáciu pri prihlasovaní zo strany klubových trénerov 
a rodičov. 
 
Plnenie cieľov projektu 
 
Podpora klubov pri výchove špičkovej talentovanej mládeže 



- z pohľadu výchovy hráčov pre reprezentáciu sú prvé úspechy pozvánky 4 hráčov 
na sústredenia reprezentačného tímu (Nina Darovcová, Vanda Vanišová, 
Veronika Nagyová, Pavol Bilka) 

- z pohľadu kvalitatívneho sledujeme zlepšovanie úrovne hry väčšiny hráčov (mieru 
zlepšenia je vidieť podľa úsilia, ktoré hráči venujú tréningu v kluboch), ako aj 
zlepšovanie celkovej úrovne - to je známka dobrej práce v kluboch a spoločnej 
práce na zlepšovaní hráčov, celková úroveň a pripravenosť hráčov sa zlepšuje, 
čo je vidieť aj na popise vyššie týkajúcom sa niektorých chýb, na ktoré sme sa 
v minulosti zameriavali 

 
o 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. zlepšovanie techniky 
úderov, podanie a príjem, variabilita úderov)  

o zlepšovanie pohybových činností u viacerých hráčov 
 
Spolupráca klubov bratislavského regiónu 
 

- v tomto smere hodnotíme situáciu ako nezmenenú. Kluby (resp. tréneri), ktoré 
spolupracovali v minulosti, tak naďalej robia. U ostatných klubov sa miera 
spolupráce nijako výraznejšie nezvýšila. Je nám ľúto, že napr. Devínska Nová 
Ves nezapojila do projektu žiadneho trénera, hoci sme sa snažili prizývať. 
Vzhľadom na počet detí z klubu by spolupráca a vyššie zapojenie bolo na 
prospech. 2 kluby (Spoje/Ivánka a Stolnotenisové centrum) ani nereagovali na list 
o spolupráci a zapojení v projekte na úvod sezóny. Sústredenia organizovali 
v minulom roku iba 2 kluby, čo je oproti minulosti pokles. Pred budúcou sezónou 
budeme opäť vyzývať kluby na vyjadrenie sa k možnej spolupráci a zapojení 
v projekte. 

- Takisto záujem klubov a spätnú väzbu k hráčom a výmenu názorov na ich ďalšie 
zlepšovanie je rôzny. Funguje (rovnako ako v minulosti) s Pezinkom, Karlovou 
Vsou, Záhorskou Bystricou, Veľkým Bielom, nefunguje s DNV (viď vyššie), zatiaľ 
ani so Slov. Grobom. 

V oboch týchto oblastiach je priestor na zlepšenie do budúcnosti. 
 
Skvalitňovať práce s mládežou poskytovaním nových impulzov pre tréningový proces 
klubovým trénerom 

- Toto musia posúdiť jednotlivé kluby. Z nášho pohľadu však postupom troch 
ročníkov vidieť, že niektoré problémy, na ktoré sme sa museli v minulosti 
zameriavať (najmä pohyb nôh, topspin v záklone, púšťanie ruky pod stôl) dnes aj 
u nových detí nemusíme prioritne riešiť a môžeme sa zameriavať na ďalší rozvoj. 

 
 
Čo mohlo byť lepšie 
 

- Fyzická príprava 
o nepodarilo sa nám zorganizovať letné kondičné sústredenie ako 

predchádzajúce leto, dôvodom bol nedostatok hráčov pre limitované 
dostupné termíny a výrazne rozdielny začiatok letnej prípravy 
v jednotlivých kluboch 

o taktiež sme mali zámer zorganizovať tréning zameraný na špeciálnu 
fyzickú prípravu pre stolných tenistov, kde by sa deti mohli naučiť vzorové 
cviky pre jednotlivé najdôležitejšie svaly (najmä core svalstvo), toto sa 
nám nepodarilo, považujeme to však za veľmi užitočné pre budúcnosť, 
ako nájsť model, ako takéto vzorové cvičenia predviesť hráčom 
a klubovým trénerom 



 
- Komunikácia 

o viď popis lepšie 
-  Obnova výberu 

o Nepodarilo sa nám zorganizovať v roku 2019 výberový kemp nových detí; 
pôvodne sme ho vzhľadom na zmenu mládežníckych kategórii odkladali 
po novom roku, potom vzhľadom na rôzne návrhy organizácie výberu 
ostala otázka výberového kempu nedoriešená – potrebné doriešiť čo 
najskôr (prosím, prediskutujte na komisii mládeže) 

o preradenie hráčov na úroveň reprezentácie – toto by sme mali zrealizovať, 
aby sme mohli omladiť káder; napriek tomu, že napríklad Nina Darovcová 
je veľkým prínosom pre tréningový proces na sústredeniach vďaka svojej 
kvalite a výbornému prístupu (je vzorom pre ďalšie deti, aj určitým lídrom 
na sústredeniach minimálne medzi dievčatami), mali by sme byť dôslední 
v presune do reprezentácie – toto sa bude týkať pre nastávajúcu sezónu 
minimálne Niny a Pavla Bilku, prípadne aj Vandy a Veroniky (uvidíme, či 
ich reprezentačný tréner zaradí do výberu); pri všetkých pozitívach, bolo 
by kontraproduktívne nechávať ich ďalej vo výbere, nakoľko bude 
vhodnejšie po výberovom kempe zaradiť nové deti do výberu 

 
Ďalšie kroky 
 
1. Dohodnúť formu a termíny pre výberový kemp v sezóne 2019/20 (materiály predložené 
komisii mládeže B. Kalužným a Zuzkou Juríkovou)  Z : komisia mládeže 
 
2. Rozhodnúť o forme a termínoch regionálneho výberu pre nastávajúcu sezónu (náš návrh 
vychádzať z overenej formy a aktualizovať káder po výberových kempoch)  

Z : komisia mládeže 
 

3. Zvážiť záväzok účasti klubového trénera zaradených detí (z každého takého klubu) aspoň 
na minimálnom počte sústredení ako tréner alebo sparing. Prispelo by to vyššej 
zainteresovanosti všetkých klubov, ktoré majú vo výbere deti. Prosím, prediskutujte na 
komisii mládeže 

 
4. Organizácia výberového kempu     Z : poverený klub  

     + zodpovedný za projekt  
     + hlavný tréner  
     + kluboví tréneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

Výpočet a priznanie odmien medailistom z M-SR 

 

 

 


