Novinky SSTZ
(Majstrovstvá Európy družstiev, Výkonný výbor 28.7.2017)

Prázdniny sú dávno preč a nová sezóna sa už naplno rozbehla. Výkonný výbor SSTZ
zvolený konferenciou v júni počas leta pripravoval prioritné aktivity na nadchádzajúce
obdobie. Niektoré nové projekty, ako napríklad regionálne výbery najmladších
kategórií, sú už vo viacerých regiónoch pripravené na rozbeh. Napokon, aj tieto
Novinky SSTZ sú malou novinkou. Budú vychádzať pravidelne a prinášať informácie z kuchyne SSTZ. Budú to
napríklad hlavné informácie zo zasadnutí výkonného výboru, z reprezentácie, ale aj regiónov a klubov.
Reprezentanti počas toho obdobia intenzívne trénovali a pripravovali sa na majstrovstvá Európy družstiev, aby nám
priniesli prvú radosť novej sezóny. Napriek historicky najlepšiemu umiestneniu mužov, oni sami hodnotia výsledok so
zmiešanými pocitmi, keďže šanca na oveľa lepší bola obrovská. Z hodnotenia účinkovaní družstiev mužov a žien
vyberáme tieto hlavné body (výsledky našich pre zopakovanie tu www.sstz.sk/WT/luxemburg2017/index.html ) :












družstvo mužov išlo na majstrovstvá napriek mimoriadne ťažkému vyžrebovaniu s ambíciou postupu do
štvrťfinále a boja o medaily a na jeho pôsobení to bolo vidieť
v kvalifikácii sme porazili tretie družstvo z posledných MS, na turnaji úradujúcich majstrov Európy. S druhým
najlepším európskym družstvom sme odohrali vyrovnaný zápas. Obe družstvá, ktoré nás porazili v skupine,
získali medailu. Teda aj Slovinci, víťazstvo nad ktorými sme mali tak blízko. So všetkými papierovo silnejšími
družstvami sme odohrali úplne vyrovnané zápasy
naši muži nastupovali do každého zápasu so sebavedomím, aj proti najväčším favoritom. Toto dokázali
ukazovať aj za stolmi. Mnohí zahraniční tréneri a odborníci dávali pozitívnu spätnú väzbu k vvystupovaniu
slovenského tímu
profesionálna príprava na majstrovstvá, aj zabezpečenie priniesli svoje ovocie
družtvo žien bolo postihnuté neúčasťou dvoch najlepších hráčok zo závažných dôvodov, čo sa zákonite musí
prejaviť na sile každého tímu, aj v pingpongovo silnejších krajinách. Historicky najslabšie umiestnenie môže
zvonku vyzerať zle, ale mladé družstvo, ktoré reprezentovalo, ukázalo veľmi perspektívne výkony. Keďže
dievčatá po nevydarenej kvalifikácii nemohli bojovať o medaily, konečné umiestnenie znamená iba, že
v nasledujúcej kvalifikácii sa budeme musieť prebiť cez viac súperov, aby sme dosiahli postup na ME
podľa nového systému ME družstiev bude v rokoch 2018-19 prebiehať kvalifikácia, z ktorej postúpi na
záverečný turnaj iba 24 mužstiev. V plnom zložení by malo byť v silách našich žien toto dosiahnuť
hráčky ukázali svoju perspektívu a možnosť kvalitne doplniť Barboru Balážovú a Evu Odorovú a spoločne
vytvoriť skutočne silný tím
obe družstvá predviedli kvalitné výkony, na ktorých sa dá stavať do budúcnosti a pri ich ďalšom vylepšení
bojovať o popredné priečky

Toto bude úlohou nových trénerov reprezentačných tímov dospelých, ktorí boli vybratí na zasadaní VV. V kategórii
mužov a U21 bude pri tíme pokračovať tréner Truksa, už ako plne profesionálny tréner zabezpečujúci každodenný
tréning, aj s novými úlohami, najmä vybudovať a viesť národné reprezentačné centrum v Bratislave. V kategórii žien
bol za trénera menovaný úspešný reprezentant Peter Šereda, ktorý sa týmto rozhodol po ME ukončiť reprezentačnú
kariéru hráča. Peter má ako hráč dobrú znalosť našich reprezentantiek a ukázal jasnú predstavu, ako ich ďalej
rozvíjať. Úlohou oboch bude na jednej strane posunúť našich najlepších smerom do európskej špičky, na druhej
strane dotiahnuť mladých adeptov (nedávno skončených alebo končiacich juniorov a juniorky), aby postupne
vyrovnali výkonnosť skúsenejších kolegov. Valentína Popová súčasne prebrala rolu trénerky nášho nádejného tímu
junioriek. Držme im všetci palce.
Výkonný výbor stanovil ciele a úlohy na nasledujúce štvorročné obdobie. Sú veľmi ambiciózne a nadväzujú na víziu
stolného tenisu ako jedného z najväčších a úspešných športov na Slovensku, dosahujúceho medailové umiestnenia
na európskych šampionátoch. Úlohy pokračujú vo fungujúcich činnostiach, ale prinášajú aj viaceré nové prioritné
projekty nevyhnutné na zlepšenie smerom k Európe. Sú zamerané na :


podporu klubov pri rozširovaní mládežníckej základne – pripravujeme programy na
o motiváciu klubov na prácu s mládežou a získavanie nových mladých stolných tenistov






o zvyšovanie atraktivity stolného tenisu pre deti a školy
o zvyšovanie motivácie začiatočníkov
o zdieľanie pozitívnych príkladov (napr. využitie školských líg)
o metodiky pre prácu s novými deťmi
Podporu regiónov pri práci s talentovanými najmladšími stolnými tenistami formou regionálnych výberov
(www.sstz.sk/subory/aktuality/Výzvaregionom+testy.pdf )
o cieľom je podchytiť najtalentovanejšie deti v regiónoch a prispieť k ich napredovaniu
organizovaním spoločných sústredení
o projekt tiež pomôže spolupráci a výmene skúseností medzi klubmi a novými podnetmi pre
klubových trénerov pri práci s deťmi
Postupným vytvorením regionálnych centier pre prípravu regionálnej mládežníckej špičky – kritériá pre
vytvorenie centra budú definované a kluby sa budú môcť o centrá uchádzať v priebehu roka 2018
Vytvoriť národné reprezentačné centrum – pre dospelých a post-juniorov už od roka 2018 v Bratislave,
s plným tréningovým zabezpečením a účasťou všetkých reprezentantov; mládežníckeho reprezentačného
centra od roka 2019, miesto bude hľadané po definovaní podmienok

Ciele a hlavné úlohy boli prediskutované aj na stretnutí s predsedami KSTZ zorganizovanom na základe uznesenia
konferencie SSTZ.
Celý dokument ciele a úlohy tu www.sstz.sk/subory/aktuality/Hlavné úlohy SSTZ 2017 - 2021.pdf
Od sezóny 2017/18 je zámerom organizovať reprezentačné sústredenia na viacerých miestach. Vidieť tréning
reprezentáciie môže byť motiváciou pre klubovú mládež a prispieť k popularizácii v regióne. Kluby, ktoré majú
záujem o organizáciu, sa budú môcť o sústredenia uchádzať. Viac o podmienkach v Zápise z VV.
Výkonný výbor tiež prerokoval prípravy Slovak Cadet Open. Prípravy prebiehajú podľa plánu, blíži sa záverečný
termín prihlasovania účastníkov. V danom momente bolo cca 60 prihlásených, vrátane silných družstiev Nemecka
a Francúzska.
Kompletný zápis z Výkonného výboru bude zverejnený na stránke SSTZ v časti SSTZ/Zápisy VV SSTZ v priebehu
nasledujúceho týždňa.
Zúčastnili sme sa aj prvých mládežníckych „Open-ov“. V Chorvátsku a Slovinsku sme zaznamenali viaceré zlepšené
výkony našich reprezentantov. Za vyzdvihnutie stoja skutočne výborné výkony Števa Peka v Chorvátsku a Filipa
Delinčáka v Slovinsku. Výsledky tu:
www.sstz.sk/WT/croatia2017/index.html
www.sstz.sk/WT/slovenia_open2017/junior/index.html
Gratulujeme k otvoreniu novej haly ŠKST Bratislava a prajeme veľa úspechov
www.facebook.com/bratislavskykraj.sk/posts/10150987900084963
www.sstz.sk/subory/aktuality/ŠKST Aréna Bratislava.pdf

