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Vec: Otvorený list výkonnému výboru SSTZ

Vážený pán predseda SSTZ, Vážení členovia VV SSTZ,
Vzhľadom na niektoré zmeny v činnosti SSTZ, ktoré sa postupne dejú po nástupe nového vedenia SSTZ musím
konštatovať, že mnohé z týchto zmien, ktoré sa dotýkajú aj mojej činnosti v štruktúrach SSTZ (ako člena komisie
mládeže SSTZ a ako konzultanta komisie rozhodcov SSTZ, či ako člena legislatívnej komisie SSTZ) sú v rozpore s mojim
presvedčením a s mojimi predstavami o tom, kam by mala moja práca v prospech SSTZ smerovať. Nechcem aby tento
môj list vyznel konfrontačne, ani taký nemá byť, nechcem ani kritizovať, ani polemizovať, či tieto zmeny sú, alebo nie sú
prospešné. Dejú sa v každom prípade na základe legitímnych volieb v zmysle demokratických princípov a teda a priori sú
legitímne. Niektoré napĺňajú to, čo som sa ja sám pokúšal niekoľko rokov neúspešne presadiť ako člen VV SSTZ
a predseda komisie mládeže a som rád, že sa ich podarilo nakoniec realizovať novým vedením SSTZ (napr. regionálne
centrá mládeže, MSR U 21, propagácia stolného tenisu, ale aj iné). Na druhej strane niektoré zmeny v systéme týkajúce
sa mládeže ale aj rozhodcovskej činnosti na ktorých sa mám svojou prácou podieľať sú v protiklade s mojim osobným
presvedčením o ich užitočnosti pre SSTZ, čo ešte samozrejme neznamená, že sú zlé, alebo škodlivé, len sú v rozpore s
mojimi predstavami o tom, ako by niektoré veci mali byť nastavené. Uvediem len niektoré príklady :
-

Dve sezóny po sebe sa zmenil systém SPM, podľa mňa zo športového hľadiska k horšiemu a urobili sa
následne a v ich dôsledku v záujme diferencovanosti rebríčkov kompromisy medzi systémom turnaja
a výpočtom bodov do rebríčka (podľa mňa po zmene systému turnajov žiaľ nevyhnutné ak majú mať
rebríčky dostatočnú diferenciačnú schopnosť), s ktorými sa ale nestotožňujem napriek tomu, že som ich
sám, donútený okolnosťami hľadal ako východisko z núdze. Indikoval som a teraz reálne vidím že tieto
zmeny vedú k menej kvalitným rebríčkom a bude ich treba opäť korigovať a pod ďalšie - z môjho pohľadu deformácie sa už nechcem ďalej podpisovať, lebo postupne podľa mňa dochádza k signifikantnej deformácii
rebríčkov mládeže. Z môjho pohľadu určite, z pohľadu tých, ktorí si myslia že hráči pod prvou osmičkou
rebríčka už nie sú pre SSTZ dôležití, je všetko v poriadku. Aj keď po posledných zásahoch ani to už nie je
celkom pravda.

-

Niektoré turnaje SPM sa prideľujú v kalendári (termínovo aj lokalizáciou) prioritne podľa záujmov
jednotlivcov – organizátorov, bez ohľadu na to, čo je lepšie pre deti– opäť môj postreh a názor

-

Súčasné vedenie SSTZ a komisia mládeže sa prikláňa k budovaniu celoslovenských centier (centra) pre
najtalentovanejšie deti a mládež, čo si myslím že je správne a pre zvýšenie kvality našich mladých hráčov
nevyhnutné a budem sa tešiť ak sa to podarí zrealizovať. Ale mám oprávnený dojem, že ostatné deti
a mládež, ktoré nie sú v reprezentačných výberoch, sú pre súčasné vedenie nezaujímavé, alebo sú minimálne
podstatne menej vážne brané do úvahy, čo je podľa mňa nekorektné a osobne mi to vadí. Takisto podpora
klubov, ktoré sa venujú prednostne najmladším deťom sa značne okliešťuje s odôvodnením, že tieto kluby si
môžu zabezpečiť podporu inak ...... Zníženie počtu najml. a ml. žiakov počítaných do výpočtu hodnoty klubu
podľa smernice pre ÚTM je podľa mňa pre kluby demotivujúce a krokom späť. Podľa mňa tu existujú reálne
a oprávnené obavy, že ťažko budovaná širšia základňa sa začne postupne opäť strácať tak ako tomu bolo
v minulosti. Najmä ak sa už teraz uvažuje že sa obmedzí počet detí ktoré budú môcť štartovať na turnajoch
SPM..... Budem veľmi rád, ak sa tieto moje obavy nenaplnia a úprimne ma poteší, ak sa teraz mýlim.

-

Rozhodcovská komisia napriek tomu, že zasadala a rozhodla o znení niektorých predpisov, predložila iné
znenie dokumentov na schválenie do VV SSTZ ako sama schválila bez toho, aby sa ktokoľvek pýtal členov
komisie na ich názor. Opäť sa robia kroky späť smerom k zhoršeniu aj tak zlej situácie v rozhodovaní 1. ligy
dospelých, kde mohli pokojne rozhodovať rozhodcovia s licenciou D (mladí rozhodcovia do 18 rokov), avšak
mne z neznámych dôvodov je pre niektorých členov VV SSTZ (ako mi to bolo interpretované) zrejme lepšie ak
tam nebude žiadny rozhodca ako mladý, čo je opäť na škodu nielen 1.ligy ale aj rastu mladých začínajúcich
rozhodcov ..... s týmto sa tiež neviem stotožniť ....

a ďalšie, možno na prvý pohľad drobnosti, avšak pre mňa principiálne veci.

prof. Ing. Pavol Alexy, PhD., Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok
Napriek tomu, čo som napísal ako moje osobné subjektívne výhrady, myslím si, že mnohé veci urobilo toto
vedenie SSTZ dobre, ako som písal už vyššie. Nakoniec aj to, čo ja osobne vidím ako negatívna sa môže v budúcnosti
ukázať, že nemám pravdu a z dlhodobého hľadiska to bude lepšie ako systém o ktorom si myslím ja že je lepší. Aj preto
prosím neberte uvedené ako kritiku, ale len ako vysvetlenie dôvodov tohto listu.
10 rokov či už ako člen VV alebo teraz ako člen komisie mládeže či konzultant komisie rozhodcov a lektor pre
školenia trénerov a rozhodcov som robil prácu pre Slovenský stolný tenis ako svoju záľubu s pocitom, že robím veci
najlepšie ako viem a s pocitom, že s tým čo robím sa vnútorne stotožňujem. V poslednom období sa však veci zmenili
a napriek úprimnej snahe naďalej pomáhať najmä mladým športovcom, či mladým rozhodcom, neviem sa stotožniť s
niektorými súčasným trendami vo vedení SSTZ najmä smerom k mládeži. Chcem veriť, že sa mýlim a čas ukáže, že
Slovenský stolný tenis a jeho pozície sa zlepšia možno práve tými zmenami, ktoré sa dejú teraz a ktoré ja vyhodnocujem
inak.
Na základe uvedeného žiadam výkonný výbor Slovenského stolnotenisového zväzu, aby ma na najbližšom
zasadnutí VV SSTZ s okamžitou platnosťou zbavil členstva v komisii mládeže, aby ma zbavil členstva v akýchkoľvek
iných poradných orgánoch SSTZ vrátane rozhodcovskej komisie či legislatívnej komisie a to na moju vlastnú žiadosť.
Takisto žiadam, aby som bol s okamžitou platnosťou vyradený zo zoznamu lektorov pre školenie rozhodcov
a trénerov.
Nerád odchádzam od rozrobenej práce a tak dokončím to, čo je rozpracované a čo som už sľúbil:
- Posledné školenie rozhodcov ktoré urobím bude 8.9.2018 v TT kraji, ktoré som už sľúbil.
- Vypracoval som, tak ako som sľúbil predsedovi komisie mládeže, program pre riadenie SPM podľa pravidiel na
sezónu 2018/2019, ktorý tak ako všetky doteraz dávam k dispozícii pre potreby SSTZ zdarma. V budúcnosti, ak
sa nájdu v tomto programe akékoľvek chyby, bez nároku na čokoľvek, opravím.
- Rebríček k 1.9.2018 bol posledný, ktorý som ako spracovateľ rebríčkov urobil, takže bude potrebné, aby ste
touto činnosťou poverili niekoho iného, túto činnosť už nebudem vykonávať.
- Urobil som a dokončím všetky výpočty podpory ÚTM – CTM v zmysle smernice k 1.7.2018. K 1.1.2019 už tento
výpočet nebudem robiť.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým členom bývalého aj súčasného vedenia SSTZ za spoluprácu, ktorá ma
obohatila, ktorá mi dala nové skúsenosti a v neposlednom rade mnoho priateľov. Chcem sa poďakovať veľkému počtu
ľudí– funkcionárom klubov, trénerom a hráčom ale aj rodičom naprieč celým Slovenskom s ktorými sa mi veľmi dobre
spolupracovalo a medzi ktorými som takisto našiel mnoho dobrých priateľov. Tým súčasným a budúcim členom
vedenia SSTZ, ale aj všetkým ostatným funkcionárom v krajoch a nižších zložkách SSTZ až po jednotlivé kluby, najmä
pracujúce s najmenšími stolnými tenistami prajem veľa úspechov v prospech stolnotenisového športu. Športovcom,
najmä tým mladým a najmenším želám veľa radosti zo stolného tenisu a čo najlepšie športové výsledky.
Vzhľadom na to, že tento môj list má charakter otvoreného listu a vzhľadom na to, že na Slovensku je veľa
mojich priateľov a bývalých spolupracovníkov, ktorým som sa chcel aj touto cestou poďakovať za podporu, pomoc a
spoluprácu počas môjho pôsobenia v štruktúrach SSTZ, prosím, aby tento môj list bol zverejnený na oficiálnej web
stránke SSTZ.

S pozdravom

Pavol Alexy
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