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Výkonný výbor na svojom zasadnutí 13.novembra vyhodnotil žiadosti o príspevok na športujúcu mládež do 

23 rokov. S potešením konštatoval, že o príspevok sa uchádzalo viac ako päťdesiat klubov (podmienky 

nakoniec splnilo 49). Na druhej strane, celkový počet športovcov zaostal za počtom registrovaných 

v databáze. Keďže príspevok sa bude vyplácať aj v nasledujúcom roku, kluby, ktoré nespĺňali podmeinky, 

nech využijú tento čas na všetky potrebné úkony.  Výpočet čiastok pripadajúcich na jednotlivé kluby je tu.  

 

Výkonný výbor taktiež  prerokoval návrh Komisie mládeže na zriadenie regionálnych centier mládeže. 

Regionálne centrá by mali byť v systéme prípravy mladých talentov stupňom medzi klubmi, regionálnymi 

výbermi a celoslovenským centrom mládeže. Kluby by v budúcnosti mali byť odmeňované za úspešné 

získavanie mladých stolných tenistov a ich prvú výchovu, podporovanú regionálnymi výbermi pre najlepších 

v regióne. Následne regionálne centrá by mali zabezpečiť požadovaný rozsah prípravy tak, aby talentovaní 

hráči mali zabezpečeý rast tak, že budú môcť konkurovať na medzinárodnej úrovni. Regionálne centrá tak 

budú prechodom od dnešného odmeňovania klubov za najlepšie výsledky na Slovensku k odmeňovaniu za 

zabezpečenie požadovanej úrovne tréningu na dosiahnutie medzinárodnej úrovne. Kluby, ktoré prevezmú 

funkciu regionálneho centra, budú finančne podporené. Výkonný výbor schválil podmienky pre uchádzanie 

sa  o regionálne centrum.   

Všetko ďalšie zo zasadnutia výkonného výberu v zápise.  

 

Na konci októbra sa výborne darilo SK Vydrany v turnaji 2.kola Pohára ETTU. Tromi výhrami a víťazstvom 

v skupine v Španielsku si zabezpečili postup do tretieho kola. V tejto fáze súťaže tak budeme mať po rokoch 

až dvoch zástupcov. A keďže sa s nimi osud pri žrebovaní zahral, na ich súboj sa môžeme tešiť už tento piatok 

v Dudinciach. Tento rok teda je istota postupu jedného slovenského zástupcu do 4.kola. Aj s najbližším 

ligovým súbojom sa tak naše dve najlepšie družstvá stretnú trikrát v priebehu najbližšieho mesiaca.  Všetko o 

pohári ETTU 

  

Táňa Kukuľková sa zúčastnila kvalifikácie na Olympijské hry mládeže. Z mimoriadne náročnej európskej 

kvalifikácie postupovali iba štyri hráčky pri niekoľkostupňovom turnaji. V prvej fáze si počinala veľmi nádejne 

a od postupu ju delili už iba dva zápasy. Bohužiaľ, na postup tentokrát nedosiahla. Na kvalifikáciu na hry 

bude mať ešte ďalšie pokusy. Výsledky tu 

 

Vo francúzskej najvyššej súťaži si výborne počína Eva Odorová. Svojho času získavala majstrovské tituly 

v drese Lys Lillois, jej súčasné družstvo Poitiers TTAC je po 4.kole na čele. Slovenský hráč v družstve na prvom 

mieste jednej z dvoch najsilnejších európskych súťaží bola naposledy – Eva Odorová. Tabuľka a výsledky Pro 

A 

 

http://www.sstz.sk/subory/aktuality/TABULKA%20PRISPEVOK%20do%2023%20rokov.pdf
http://www.sstz.sk/subory/zapisy-vv/Zápis%20č.8_VV_13_11_2017.pdf
http://www.ettu.org/en/events/ettu-cup-men/results/
http://www.ettu.org/en/events/ettu-cup-men/results/
https://www.ittf.com/tournament/2770/2017/2018-yog-continental-qualification-europe/
http://www.fftt.com/pro/index.php?job=division&id=proad
http://www.fftt.com/pro/index.php?job=division&id=proad


Kadeti na Hungarian Cadet Open potvrdili svoje zlepšujúce sa výsledky. Štvrťfinále v družstách a dvaja hráči 

v osemfinále dvojhry sú dobrým znamením pred druhou časťou sezóny. A po januárovej redukcii  európskych 

rebríčkov by mohli figurovať aj pomerne vysoko. Všetky výsledky Hungarian Junior & Cadet Open 

 

Bola vyžrebovaná kvalifikácia na Majstrovstvá Európy družstiev 2019. Muži hrajú po úspešných 

majstrovstvách túto jeseň v hornej divízii (A), ženy sa budú musieť prebiť z dolných skupín (B). Muži sú 

v skupine s Ukrajinou a Bieloruskom, ženy s Belgickom a Bosnou a Hercegovinou. Začíname 27.marca 2018, 

kedy sa môžeme na obe družstvá tešiť v domácom prostredí. Obe družstvá privítajú najvyššie nasadené 

družstvo v skupine – muži Ukrajinu a ženy Belgicko.  

Kompletné vyžrebovanie 

 

A to najlepšie na koniec – po výborných výsledkoch na Swedish Open (Barbora Balážová vo štvrťfinále 

štvorhry, Wang Yang v osemfinále dvojhry) sme sa dozvedeli výbornú správu – Barbora sa spolu so svojou 

štvorhrovou partnerkou Hanou Matelovou (CZ) prebojovala na ITTF World Tour Grand Finals. Barbora sa tak 

stala prvou Slovenkou, ktorá si na tomto záverečnom turnaji série World Tour zahrá. Zoznam zvučných mien, 

ktoré na tomto stolnotenisovom „Masters“ budú štartovať, je tu. 

Navyše, nie je to jediná česko-slovenská účasť na turnaji. Medzi osem elitných rozhodcov, ktorí budú turnaj 

rozhodovať, sa dostali aj po jednom z našich krajín. Zo Slovenska to bude Marián Bystričan, jeden z našich 

dvoch Blue Badge rozhodcov (pekná foto zo stránky ITTF tu )  

Obom našim zástupcom gratulujeme k úspechu a budeme držať palce k výbornej reprezentácii Slovenska. 

https://www.ittf.com/tournament/2765/2017/hungarian-junior-cadet-open-ittf-premium-junior-circuit/
http://www.ettu.org/en/n/news/2017/november/portugal-and-austria-in-the-same-group/
https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2017/11/Confirmed-List-Tuesday-21st-November.pdf
https://www.ittf.com/2017/10/30/latest-blue-badge-umpires-list-announced/

