
 

 

 

SPRÁVA  O  ČINNOSTI  MSTK  LEOPOLDOV  ZA ROK 2021/22 

 
Základným poslaním MSTK je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti  telesnej 
kultúry, najmä stolného tenisu. MSTK organizuje a zabezpečuje športovú výkonnosť 
prostredníctvom tréningov, účasťou v organizovaných súťažiach a organizovaním vlastných 
súťaží v jednotlivých kategóriách tohto športového odvetvia.  

 
Činnosť MSTK sa realizuje podľa potrieb členov MSTK v rámci platných zákonov SR, 
stanov MSTK a v zmysle klubového poriadku. 
 
Členom MSTK sa môže stať každý občan SR alebo občan s inou štátnou príslušnosťou bez 
rozdielu politického presvedčenia , náboženského vyznania, pohlavia a veku, ktorý súhlasí 
s poslaním klubu a jeho stanovami. 
O prijatý nového člena rozhoduje výbor MSTK hlasovaním a to na základe písomnej 
prihlášky uchádzača. Pri uchádzačoch mladších ako 18 rokov  sa vyžaduje aj písomný súhlas 
Mestský stolnotenisový klub má v súčasnosti 35 členov a z toho 22 aktívne hrá ligu. 
 
 
MSTK organizuje a stará sa o rozvoj stolného tenisu v Leopoldove najmä v týchto 
oblastiach: 
 
 
 
1. Výkonnostný stolný tenis :   a -  ,, A“  Družstvo - Muži 2 liga 

                                                b -  ,, B“  Družstvo - Muži 4 liga  
                                                c -  ,, C“  Družstvo -  Muži 7 liga 
                                                d -  ,, A“  Žiacke družstvo  1. liga 
                                                d -  ,, B“  Žiacke družstvo  3.liga  
                                    
 
         

2. Výchova a príprava detí :     a - zabezpečené tréningy žiakov 3 x týždenne       
                                                      profesionálnym trénerom s trénerskou licenciou B 
 
                                                 b - Každoročné letné sústredenie detí v Leopoldove   
                                                       pod dohľadom skúsených  reprezentačných 
                                                       trénerov. Súčasťou sústredenia sú aj fyzické testy. Na    
                                                       sústredení majú  hráči možnosť pod vedením trénera   
                                                       a kvalitných sparingov vylepšiť techniku a získať nové   
                                                       poznatky o systéme tréningov. 

 
 
 



 

 

 
 
 

3. Rekreačný stolný tenis :        a - štefanský turnaj    - muži  
                                                 b - veľkonoční turnaj - muži 
                                                 c - hodový turnaj - deti a muži  
                                                 d - memoriál Ctibora Valku  
 

 

K dispozícii je kvalifikovaný tréner s  “B“ licenciou. 

Žiacke tréningy začínajú každý utorok a piatok od 15.00 hod do 17.30 hod. a v nedeľu od 
15.00 hod do 17.00 hod. Tréningové hodiny sa môžu zmeniť v prípade nečakaných a 
nepredvídateľných situácií. Tréningová jednotka pre začínajúcich hráčov je jedna hodina. Hrá 
sa v novo zrekonštruovanej stolnotenisovej hale, ktorá slúži výhradne len na stolný tenis. 

Každý rok klub uskutočňuje nábor nových mladých hráčov. MSTK dúfa, že nové mladé tváre 
budú pokračovať v dobrých výsledkoch svojich predchodcov a potvrdia pozíciu 
najúspešnejšieho žiackeho oddielu v Trnavskom kraji.  

Klub MSTK Leopoldov si kladie ako jeden z hlavných cieľov prácu s  mládežou. . 
V súčasnosti máme 10 detí vo veku od 6 rokov do 14 rokov. Aktuálne máme 28 aktívnych 
hráčov ( z toho 10 deti ), ktorí trénujú a reprezentujú Leopoldov.  

MSTK dúfa, že nové mladé tváre budú pokračovať v dobrých výsledkoch svojich 
predchodcov a potvrdia pozíciu najúspešnejšieho žiackeho oddielu v okrese Hlohovec.  

 

Vedenie klubu 
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Predseda klubu: Mgr. Radomír Pikna 

Podpredseda klubu: Miroslav Gažík 

Kontrolór: Branislav Kriška 

Ekonóm: Ing. Juraj Stanek 

Tajomník: Ľubomír Kašťák 

 



 

 

 

Rozpis tréningov “žiaci” pre sezónu 2021/2022: 

Od 18.09. 2021 každý utorok , piatok a nedeľu. Zápasy ligy žiakov v sobotu o 10.00 hod do 
12.30 hod podľa stanovených termínov KSSTZ. Počas Covid 19 a iných nepredvídateľných 
opatrení môžu byť zápasy odohraté aj mimo stanovených termínov. 

  

Utorok :  15:00 – 17:30 hod 

Piatok :  15:00 – 17:00 hod 

Nedeľa : 15:00 – 17:00 hod 

 

Rozpis tréningov “muži” pre sezónu 2021/2022: 

Od 18.09. 2021 každý utorok , štvrtok a nedeľu. Zápasy líg mužov v sobotu od 13.00 hod do 
19.00 hod a pondelok od 18.00 hod podľa stanovených termínov KSSTZ a ObSTZ. Počas 
Covid 19 a iných nepredvídateľných opatrení môžu byť zápasy odohraté aj mimo 
stanovených termínov. 

 

Utorok :  17:30 – 21:30 hod 

Štvrtok :  15:00 – 20:30 hod 

Nedeľa : 10:00 – 12:00 hod 

 

Sezónne domáce zápasy každý druhý týždeň 2021/2022 : 

MSTK Leopoldov “A” 2. liga muži sobota 16:00 hod. 

MSTK Leopoldov “B” 4. liga muži sobota 13.00 hod. 

MSTK Leopoldov “C” 7. liga muži pondelok 18:30 hod. 

MSTK Leopoldov “A” 1. liga žiakov v sobotu 10:00 hod. 

MSTK Leopoldov “B” 3. liga žiakov v sobotu 11:30 hod. 



 

 

 

Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc počas sezóny. 

Touto oficiálnou cestou chcú členovia klubu poďakovať za podporu a pomoc počas aktuálnej 
sezóny. Ďakujeme mestu Leopoldov, sponzorom, ale aj ľuďom, ktorí ochotne a bez nároku na 
honorár pomáhajú pri fungovaní oddielu. 

Dúfame, že vloženú dôveru a čas zúročíme v prospech rozvoja športu v meste. Budeme 
sa snažiť aj ďalšiu sezónu čo najlepšie reprezentovať Leopoldov v krajských a 
oblastných stolnotenisových súťažiach. 

 

                                                                                                  Mgr. Radomír Pikna 

                                                                                             Predseda MSTK Leopoldov 
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