
 
 Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice-Prešov  
 

Správa o činnosti športovo technickej komisie v sezóne 2018/2019 
 

ŠTK pracovala v uplynulom období v zložení – Ján Pitoňák (predseda 
komisie), Erik Hajduk, Miroslav Kurečko, Dušan Juroš a Marián Grzyb (členovia). V 
komisii boli zastúpené všetky regionálne oblasti podľa príslušnosti k 4. ligám. 
Komunikácia medzi členmi prebiehala prostredníctvom e-mailovej pošty. K 23.5.2019 
sa vzdal členstva v ŠTK p. Dušan Juroš. Predseda ŠTK mu vyslovuje poďakovanie 
za jeho prácu v komisii.  

Medzi hlavné úlohy ŠTK patrilo hlavne riadenie súťaží dospelých (spracovanie 
prihlášok, vyžrebovanie súťaží, príprava bulletínu, zadávanie základných údajov na 
internetovú stránku pinec.sk, zadávanie predohrávok na uvedenú stránku, kontrola 
zápisov zo stretnutí, kontrola nástupu družstiev na stretnutie, schvaľovanie 
výsledkov...). Ďalej sa ŠTK zaoberala prideľovaním neklasifikovaného poradia, 
tvorbou rebríčkov a archiváciou dokumentácie ŠTK VsSTZ.  

ŠTK riadila celkom 9 skupín súťaží – 2. ligu mužov Východ, tri oddelenia 3. líg 
a päť oddelení 4. líg. Vyhodnotenie jednotlivých súťaží bude vykonané hneď po 
ukončení správy predsedu ŠTK. Tretí rok prebiehajú súťaže podľa schváleného 
systému – 1. časť jednokolovo, 2. časť súťaže nadstavba 1.-6. a 7.-12.  

Činnosť komisie v uplynulom období bola prezentovaná vydávaním úradných 
správ, z ktorých ste sa napr. dozvedeli:  
- družstvá s právom štartu v sezóne 2018/2019  

- zmeny účastníkov jednotlivých súťaží na základe prevodov miesta, resp. 
neprihlásenia sa družstiev s právom štartu  

- určenia neklasifikovaného poradia hráčov nezaradených v rebríčku VsSTZ  

- ustanovenia o kvalifikáciach vypísaných ŠTK VsSTZ  

- informácie o možnosti usporiadania MK jednotlivcov dospelých  

- výsledky z MK jednotlivcov oficiálne i neoficiálne  

- informácie o odložení stretnutí 

- pokuty za nenastúpenie družstiev na stretnutie, nástup družstva v nejednotnej 
ústroji, resp. neumiestnenie výsledkov na net v stanovenom čase  

- informáciu o používaných loptičkách jednotlivých klubov  

- vyžrebovanie nadstavbovej časti dlhodobých súťaží družstiev 

- zmeny hracích miestností 

- riešenie protestov vo veci neoprávneného štartu hráča, resp. nespôsobilého poťahu 
rakety hráča 

- schválené výsledky  
 

Pre ďalšie obdobie upozorňuje ŠTK kluby hlavne na kontrolu vyžrebovania po 
jeho predbežnom umiestení na stránku, lebo po pripomienkovaní klubov môže dôjsť 
k jeho zmene. Pri štarte zahraničných hráčov nesie klub riziko kontumácii v prípade 
zistenia dvojitého štartu v domovskej krajine, kde môže byť dvojitý štart povolený. V 
oblasti spolupráce s jednotlivými OSTZ, resp. ObSTZ vyzýva ŠTK príslušné zväzy na 
dodržiavanie ustanovení súťažného poriadku SSTZ pri tvorbe rozpisu jednotlivých 
súťaží. ŠTK dala podnet SSTZ na zverejnenie štátnej príslušnosti zahraničných 
hráčov štartujúcich v súťažiach na Slovensku. Štátna príslušnosť hráčov je 
zverejnená v jednotlivých prestupových termínoch na stránke SSTZ. Pri zaraďovaní 



zahraničných hráčov na súpisky je nutné dodržiavať ustanovenia o súpiskách 
uvedené v súťažnom poriadnu SSTZ. 

Na základe odporúčania Výkonného výboru budú od súťažného ročníka 
2019/2020 budú za oficiálne postupové súťaže do súťaží VsSTZ /do 4. ligy/ uznané 
iba piate ligy, v ktorých každý hráč zapísaný na súpiske každého družstva musí mať 
platnú registráciu SSTZ. V opačnom prípade bude celá táto súťaž /5. liga/ 
nepostupovou súťažou.  

Zároveň sa navrhlo, aby všetky piate ligy mali svoj vlastný výsledkový servis 
na jednom mieste, a to pinec.sk, s tým, že v ročníku 2019/2020 to bude na náklady 
VsSTZ. 

Na ďalšie otázky týkajúce sa riadenia súťaží rád odpoviem v diskuzii. 
 
 
Ján Pitoňák  
Predseda ŠTK VsSTZ 


