Novinky SSTZ 01/2018
(Správy z výkonného výboru, medzinárodné vystúpenia, World Tour)

Po prvom zasadnutí Výkonného výboru v novom roku prichádzame aj s prvými
novinkami SSTZ, ktoré budú ohliadnutím späť k udalostiam od decembra až po
dnes. V úvode sa vráťme ešte krátko k minulému roku. Tak, ako sme na konci roka bilancovali sezónu na
úspešných raňajkách s novinármi, radi by sme na tomto mieste poďakovali všetkým, ktorí v minulom
roku prispeli k činnosti stolnotenisového hnutia. Či už sú to ľudia zapojení do činnosti komisií,
regionálnych a oblastných štruktúr, klubov, výchovy mládeže, ale aj všetci, ktorí si jednoducho chodia so
srdcom zahrať. Nech sa Vám v tomto roku podarí vyplniť všetky ciele, priania, aj predsavzatia
v súkromnom i pracovnom živote. V oblasti stolného tenisu nech sa každému podarí urobiť veľký krok
zlepšenia.
Ak mám začať chronologicky, tak najvýznamnejším úspechom na poli reprezentácie bol v decembri
World Tour Grand Finals. Tam predviedli dobré výkony naši reprezentanti na oboch poliach – Barbora
Balážová za stolom i Marián Bystričan za rozhodcovským stolíkom. Barboru so svojou partnerkou Hanou
Matelovou (ČR) to v novom svetovom rebríčku štvorhier vynieslo na úžasné 11.miesto, ako druhý
najlepší európsky pár.
Starý rok sa však končil smutne – opustil nás rodák zo Slovenska, dlhoročný úspešný stolný tenista
a tréner, člen Siene slávy slovenského stolného tenisu Vladimír Miko. Ostal nám po ňom v srdci smútok,
ale aj krásne spomienky na jeho optimistickú a priateľskú povahu.
Keď už sme boli pri rebríčkoch, zosumarizujme si umiestnenie našich najlepších v nových rebríčkoch.
Dôležitou informáciou je kompletná zmena spôsobu tvorby svetových rebríčkov. Tie prechádzajú zo
systému bodovania výhier a prehier na základe porovnania bodových hodnôt súperov k jednoduchému
bodovaniu výsledkov na turnajoch a vyhodnotenia najúspešnejších osem (u mládeže šesť) výsledkov za
posledných 12 mesiacov. To pre všetkých znamená tlak na účasť na potrebnom množstve
medzinárodných turnajov. Najnovšie rebríčky už boli vydané podľa novej metodiky a boli v nich mnohé
veľmi zaujímavé zmeny. Poďme k našim. U mládeže budú s výhľadom na letné MEJ dôležité najmä
európske rebríčky. Menujem aspoň najlepších v každej kategórii :
juniorky – 16. Kukuľková, 22. Púchovanová, 29. Grigelová, 37. Labošová
kadetky – 55. Illášová, 69. Lacenová, 75. Kováčová
juniori – 22. Zelinka, 27. Peko, 59. Oráč
kadeti – 19. Delinčák, 21. Klajber, 43. Ivančo
V porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom pokrok. V nastavenej práci treba pokračovať, aby sme sa
posunuli bližšie k špičke. Taktiež zlepšovať prácu s ich nasledovníkmi. Tu bude kľúčová spolupráca klub –
regionálne centrum + výber – reprezentačný výber mladších žakov.

U dospelých nové rebríčky posunuli postavenie viacerých našich vo svetovom rebríčku smerom dole,
predovšetkým pre malý počet štartov (napr. Barbora Balážová spôsobené zranením) v minulosti :
ženy – 142. Balážová, 173. Kukuľková, 243. Ódorová
muži – 93. Pištej, 109. Wang, 196. Šereda

Inak jedna úžasná zmena úplne na špici – po takmer 7 rokoch stratila Čína nadvládu v mužoch. Po
skvelých výsledkoch minulý rok (víťaz China Open, Svetového pohára, German Open) sa na prvé miesto
dostal Dmitrij Ovtcharov. A na tretie miesto nestarnúci Timo Boll. Všetky rebríčky tu.
Na začiatku januára sa naše najmladšie nádeje zúčastnili Hungarian Mini Cadet Open mladších
a najmladších žiakov. Viacerí sa nestratli – v družstvách jedno medailové umiestnenie (mladší žiaci
Lokomotíva Košice Palušek-Novický), dve štvrťfinálové umiestnenia (mladšie žiačky Nová Baňa
Mullerová-Štullerová a Majerčíková zo Žiaru n/Hronom v zmiešanom družstve), v jednotlivcoch jedno
štvrťfinále (Samuel Arpáš) a viacero osemfinálových umiestnení (Oliver Novický, Adam Madarás,
Dominika Wiltschková, Eliška Štullerová, Nina Darovcová, Vanda Vanišová). Nech je to povzbudenie do
ďalšieho tréningu.
Dospelí reprezentanti sa tiež zúčastnili Hungarian Open v rámci World Tour. Nový spôsob rebríčkov sa už
prejavil – turnaj bol tak silno obsadený ako doteraz nikdy, vrátane čínskej sily. Pre našich bol skôr
pohromou, potešila len Táňa Kukuľková výhrou nad viacerými kvalitnými súperkami.
Výborné výsledky prinášali v poslednej dobe aj naši rozhodcovia – najskôr Marián Bystričan
rozhodovaním finálového zápasu ženskej štvorhry na World Tour Grand Finals. Po ňom Boris Račko a
Laco Popellár taktiež vládli finále štvorhry na Hungarian Open. Rozhodovanie takýchto finálových
zápasov je splnením sna pre každého rozhodcu s vyššími ambíciami. A na skompletizovanie – Matej
Hamran úspešne zložil skúšky na medzinárodného hlavného rozhodcu. Všetkým gratulujeme.
Pozitívne správy prišli aj z prvého zasadnutia Výkonného výboru. Po odhalení chyby vo výpočte dotácií
podpredsedom pre ekonomiku a marketing p. Kalužným a následnom odstránení ministerstvom školstva
bude dotácia pre budúci rok takmer dvojnásobná oproti roku 2017 ! Nevyčerpaná dotácia z minulého
roka nám síce už vrátená nebude, máme však solídny základ do budúcnosti pre investovanie do ďalšieho
rozvoja. Výkonný výbor prerokoval priority pre naplánovanie použitia zvýšených financii :
-

aktivity smerujúce k zlepšeniu v oblastiach ovplyvňujúcich výpočet dotácie
- reprezentácia dospelých (vytvorenie tréningového centra)
- reprezentácia mládeže (cez regionálne centrá a výbery až po kvalitnejšiu prípravu
reprezentácie)
- rozvoj mládežníckej základne (podpora klubov pracujúcich s mládežou)
- popularita stolného tenisu

Toto všetko aj prostredníctvom silných regiónov (celková čiastka príspevku bude minimálne
zdvojnásobená, pričom navýšenie bude medzi regióny rozdelené podľa parametrov odrážajúcich ich
valitu práce) a aktívnych klubov a ich podpory pri práci s mládežou.

Pripravujeme aj kampaň na podporu klubov pri nábore mladých stolných tenistov. Detaily budú
zverejnené už čoskoro.
Kandidatúru na vytvorenie regionálnych centier podalo 16 klubov. V nasledujúcich týždňoch budú
získavané podklady pre ich vyhodnotenie, ktoré sa očakáva do konca marca. Následne bude projekt
spustený.
Vyhodnocoval sa aj prvý polrok projektu regionálnych výberov. Regionálne výbery úspešne spustili
regióny bratislavský, banskobystrický a východ, pripravujú žilinský a nitriansky. Nezapojili sa trenčiansky
a trnavský, tieto financie budú rozdelené medzi ostatné regióny. Celkové hodnotenie a spätná väzba sú
zatiaľ veľmi pozitívne.
VV SSTZ sa vrátil aj k finančnej podpore mládežníckych športovcov vyplácanej klubom na konci roka. Pri
porovnaní s databázou obdržanou z ministerstva školstva bolo konštatované :
-

nie všetky kluby využili možnosť čerpať fianancie na mládež
stále mnoho klubov tiež nenahlásilo potrebné údaje o hráčoch, aby mohli financie čerpať
finančná podpora sa bude vyplácať aj v roku 2018, celková suma peňazí na rozdelenie bude
výrazne vyššia
v tomto roku majú kluby dostatok času na prípravu všetkých potrebných podkladov, je
potrebné, aby sledovali a plnili všetky inštrukcie.

Ďalšie správy z VV nájdete v zápise.

