
Správa ŠTK na konferencii VsSTZ – august 2022. 

 

V činnosti ŠTK patril uplynulý súťažný ročník z hľadiska organizácie súťaží k jednému z 

najnáročnejších, najmä pre neustále sa meniacu situáciu s Covidom 19 a s tým spojenými 

opatreniami ÚVZ.  Od začiatku súťažného ročníka musela ŠTK odložiť stretnutia družstiev, ktoré 

územne nepatrili do tzv. „zelených, resp. „oranžových“ okresov, v ktorých bolo možné hrať súťaže, aj 

keď s výraznými obmedzeniami. Po zhoršení situácie koncom októbra sme boli nútení všetky súťaže 

úplne prerušiť. Žiaľ stolný tenis sa aj napriek snahe vedenia SSTZ a rokovaní s ministerstvom 

nepodarilo zaradiť ku 5 vybraným športom v ktorých sa mohlo súťažiť. Po uvoľnení opatrení vykonala 

ŠTK vo februári 2022 prieskum medzi klubmi, ktoré mali zastúpenie v súťažiach riadených VsSTZ o 

možnostiach odohratia stretnutí. Oceňujeme, že veľká väčšina klubov bola ochotná odohrať 

stretnutia aj za sprísnených opatrení. Sme si vedomí toho, že to nebolo ideálne riešenie, v mnohých 

prípadoch nemohli hrať niektorí hráči čím, ale ak sme chceli vôbec hrať, tak inú možnosť sme nemali. 

V súbore predpisov boli prijaté opatrenia na základe ktorých bolo možné stretnutie v súvislosti 

s Covidom odložiť. V marci sa uskutočnili Majstrovstvá Východného Slovenska jednotlivcov, z dôvodu 

nedostatočného záujmu účastníkov boli však oficiálne uznané len 2 súťaže.   Po uvoľnení opatrení sa 

nám podarilo dohrať súťaže družstiev vo všetkých súťažiach riadených VsSTZ, aj keď v neskorších 

termínoch, ako boli pôvodne plánované podľa Rozpisu súťaží.  Zároveň došlo k zmene systému, keď 

sa nadstavbová časť odohrala jednokolovo. 

ŠTK okrem iného riešila protest týkajúci sa neodohraného stretnutia 3. ligy, kde na základe 

dôkazov rozhodla o obojstrannej kontumácii obidvom družstvám. Športovo technickým previnením 

bolo aj odstúpenie jedného účastníka 4. ligy, ktorého následne riešila Disciplinárna komisia VsSTZ. 

Jedno rozhodnutie týkajúce sa nepreloženia stretnutia 3. ligy bolo Výkonným výborom zmenené 

a stretnutie sa odohralo v náhradnom termíne. Bez udania dôvodu nebolo v uplynulej sezóne vo 

všetkých súťažiach odohraných celkom 13 stretnutí, čo je pomerne veľké číslo. 

V nasledujúcej sezóne 2022/2023 podalo prihlášky do súťaži 106 družstiev. V plnom počte 

nebude súťažiť akurát 4. liga Vihorlatská, kde bude štartovať 10 účastníkov. Systém súťaže ostane 

nezmenený, nakoľko v prípade problémov s pandemickou situáciou je možné regulárne skrátiť 

rozhodnutím Výkonného výboru sezónu. Toľko v krátkosti, ostatné otázky môžeme prediskutovať pri 

aktíve klubov, hneď po ukončení konferencie. 

Ďakujem za pozornosť 


