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Po ťažkom pandemickom roku 2021 sme už 21.8.2021 vyhoveli dopytu  
a na naliehanie klubov, aby sme začali skôr ako obvykle, sme rozbehli 
sezónu 2021/2022 v súťažiach mládeže prvými turnajmi VSPM a ešte 
v auguste, na konci prázdnin sa nám podarilo uskutočniť prvé VSPM vo 
všetkých vekových kategóriách. Do znovu uzatvorenia športových hál 
a telocviční sme stihli odohrať v každej kategórií dva turnaje, hoci do 
konca roka 2021 boli naplánované v kalendári aj tretie. Turnaje boli 
poznačené nižšou účasťou hráčov a hráčok, nakoľko všetky (okrem 
najmladšieho žiactva) sa hrali v režime OTP. Následne od novembra 
2021 bola sezóna prerušená až do 22.1.2022 kedy sa uskutočnil prvý 
turnaj SPM a 29.1.2022 prvý turnaj VSPM, stále v režime OTP. Na 
slovenských turnajoch bol obmedzený počet na 64, aby sa dodržali 
všetky vtedy platné predpisy a nariadenia. Tie sa postupne uvoľnili až 
v marci, kde už nebol režim OP ani OTP. Ale až v apríli mohli byť SPM 
v pôvodnom režime aj s rozhodcami a neobmedzeným počtom 
účastníkov. A hlavne sa mohli turnajov zúčastňovať aj rodičia. Nakoniec 
sa nám podarilo zorganizovať v uplynulej sezóne 4 turnaje VSPM 
v každej vekovej kategórii, ktoré boli ovplyvnené nabitým programom, 
keď niektoré víkendy boli aj dva turnaje či už VSPM alebo SPM a tie 
niekedy ovplyvnili účasť hráčov a hráčok. Ospravedlňujem sa klubom 
a rodičom, ale nebolo možné vtesnať do nabitého kalendára iné termíny, 
pretože nám chýbal takmer celý január a SSTZ naplánoval v každej 
vekovej kategórii 3 turnaje a nie 2 ako je to obvyklé. Napriek tomuto 
stresu a zhonu pri plánovaní turnajov sa nám myslím podarilo všetko 
zorganizovať k spokojnosti klubov. Ďakujem za spoluprácu všetkým 
usporiadateľom VSPM aj MVS, pretože tak náročné obdobie na logistiku 
sme tu ešte nemali. Prebiehalo veľa rozhovorov v KM a nemenej 
s usporiadateľmi VSPM a MVS, aby sme všetko zvládli zorganizovať 
k spokojnosti. Boli určite aj nedostatky a chyby, za čo sa ešte raz 
ospravedlňujeme klubom, rodičom, trénerom. 
 
 
 
 



Bolo avizované, že sezóna 2021/2022 mala byť poslednou, v ktorej sa 
výsledky VSPM spracovávali v starom systéme v exceli. Od novej 
sezóny 2022/2023 sa budú výsledky budú spracovávať už zväčša 
v novom softvéri, ktorý vyvinuli programátori pre SSTZ. Pretože so 
systémom na východe pracuje aktívne len asi 8 rozhodcov, je preto 
potrebné, aby prejavili záujem sa zúčastniť školení hlavných rozhodcov 
a pomohli nám už skúsenejším. Ale zatiaľ sme sa dohodli a mám teda 
požehnanie od Tomáša Šeredu, že ešte budeme môcť sezónu 
2022/2023 spracovávať v oboch systémoch, teda aj v exceli. Takže ešte 
pre práve začínajúcu sezónu je ešte udelená výnimka. 
 
Chcem vás upozorniť, že od novej sezóny sa po dohode väčšiny klubov, 
ktorým som to v predstihu postupne oznamoval osobne, zmenil systém 
turnajov VSPM, aby tie konce turnajov neboli nezaujímavé a nepribúdali 
nám w.o. zápasy. Preto som od novej sezóny navrhol zmenu hracieho 
systému. V hornej časti pavúka po vzore SPM – t.j. progres  1-8, 9-12, 
13-16, 17-24. V úteche sa bude hrať do finále, aby si mládež zahrala 
vyšší počet zápasov. Tento Rozpis súťaží mládeže bol predstavený 
členkám KM, následne v dostatočnom časovom predstihu uverejnený na 
stránke VsSTZ, aby každý klub sa mal možnosť a hlavne právo vyjadriť 
k navrhovanému Rozpisu a pripomienkovať ho, prípadne navrhnúť 
zmeny. Následne bol schválený VV VsSTZ.  
 
Sezónu 2021/2022 hodnotím ako náročnú na koordináciu a organizáciu 
turnajov. Čo sa týka účasti na VSPM bolo o to veľmi ovplyvnené 
pandémiou, testami v prvej časti sezóny. Následne druhá časť sezóny 
bola ovplyvnená hustotou turnajov a tým, že ani jeden turnaj SPM sa 
neuskutočnil na východe SR. Aj napriek tomu si dovolím hodnotiť sezónu 
2021/2022 sa veľmi dobre zvládnutú a organizátorom VSPM a MVS 
srdečne ďakujem za ochotu organizovať turnaje, aj keď vieme, že 
stúpajú náklady na vykurovanie, osvetlenie či nájmy hál a školských 
telocviční. Prebehli nakoniec všetky naplánované turnaje a MVS ako 
jednotlivcov, tak aj družstiev aj keď sa termíny presúvali, nakoniec sa to 
podarilo naplánovať, presunúť a zorganizovať. Gratulujeme všetkým 
medailistom z MVS a tiež máme na východe aj úspešných hráčov  
a hráčky a hlavne družstvá, ktoré priniesli medaily aj zo súťaží 
jednotlivcov a hlavne družstiev z MSR. 
 
Aktívne sme sa pripravili aj na projekt SSTZ Hľadáme talenty 2022, ktoré 
schválil VV SSTZ ešte vo februári. Z dôvodu nahusteného programu 
turnajov nebolo možné zorganizovať prvý výberový kemp talentov skôr 
a po konzultáciách s garantmi projektu p. Kutišom a p. Čolovičkovou 
sme zorganizovali prvý výberový kemp vo Valalikoch v dňoch 11. – 12. 



júna 2022, teda tesne pred prázdninami. Bolo pozvaných vyše 40 detí 
ročníka 2011 a mladších, doplnené o niekoľko chlapcov a dievčatá 
ročníka 2010. Nakoniec prijalo pozvánku 32 chlapcov a dievčat, ktorí 
spolu s garantmi projektu a sparingami Samom Palušekom a Oliverom 
Novickým strávili 2 dni tréningami, cvičeniami, ľahkým pohybovo-
koordinačným testovaním a aktívnym strečingom aj pod dohľadom 
fyzioterapeuta. Ďakujem klubom STK Lokomotíva Košice a STO Valaliky 
za aktívny prístup a myslím, že latka bola nastavená vysoko. Kempy už 
s vybraným počtom hráčov budú určite pokračovať. V dňoch 30.- 31. 
augusta 2022 klub STK Lokomotíva Košice usporiada 2.kemp projektu 
Hľadáme talenty 2022, ktorých sa zúčastní 13 vybraných hráčov 
a hráčok. 
 
Prácu v KM VsSTZ, kde som celú sezónu aktívne spolupracoval 
s Jankou Mihaľovovou a Oľgou Barbušovou, hodnotím pozitívne 
a efektívne. Ale určite je čo zlepšovať. Konzultovali sme všetky 
problémy, ktoré nastali, či už telefonicky, na sociálnych sieťach, ale 
veľmi často a intenzívne osobne na turnajoch. A preto sa na záver 
chcem poďakovať obom kolegyniam za prácu v KM a verím, že 
spolupráca bude pokračovať a tiež verím, že v čo najkratšom čase 
rozšírime KM o minimálne dvoch členov, nakoľko práce je viac ako dosť 
a treba rozhodovať o dôležitých veciach. Preto vyzývam hlavne trénerov 
pracujúcich s mládežou, aby prejavili aktívny záujem pracovať v KM 
alebo s ňou aktívne spolupracovať. 
 
Erik Hajduk 
Člen KM VsSTZ poverený jej vedením 


