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SPRÁVA O ČINNOSTI MSTK LEOPOLDOV 2022/23

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 37 členov, aktívne hrajú ligu a zúčastňujú sa 
krajských, okresných súťaži a bodovacích turnajov. Aj vďaka vynikajúcej spolupráci 
s mestom Leopoldov si klub pripisuje 14 rokov svojej existencie.

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 3 liga 
c - „ C" Družstvo - Muži 7 liga 
d - „ A“ Žiacke družstvo 1. 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



W MSTK
Leopoldov

K dispozícii máme dvoch kvalifikovaných trénerov s “B“ licenciou + “D“ licenciou

Žiacke tréningy začínajú každý utorok a štvrtok od 15.30 hod do 17.30 hod. a v nedeľu 
prvá skupina žiakov od 08.30 hod do 11.00 hod. a druhá skupina žiakov od 13.00 hod do 
14.30 hod. 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 okrese Hlohovec.

Klub MSTK Leopoldov si kladie ako jeden z hlavných cieľov prácu s mládežou. Tento rok 
2022 sme vďaka spolupráci z mestským úradom v Leopoldove získali pri nábore nové 
žiacke talenty. V súčasnosti máme 17 detí vo veku od 8 rokov do 14 rokov.

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

Rozpis tréningov MSTK Leopoldov 2022/23

Rozpis tréningov “žiaci” pre sezónu 2022/2023: Zápas ligy žiakov sú v sobotu o 10.00 hod 
do 12.00 hod podľa stanovených podmienok KSSTZ a iných nepredvídateľných opatrení 
môžu byť zápasy odohraté aj mimo stanovených termínov.

Mladší žiaci

utorok 15:30 - 17:30 hod. - 1. skupina žiakov

štvrtok 15:30- 17:30 hod.-2. skupina žiakov

nedeľa 08:30- 11:00 hod. - L skupina žiakov 

nedeľa 13:00 - 14:30 hod. - 2. skupina žiakov
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Rozpis tréningov “muži” pre sezónu 2022/2023: Zápasy líg mužov v sobotu od 13.00 hod 
do 20.00 hod. Podľa stanovených podmienok KSSTZ + ObSTZ a iných nepredvídateľných 
opatrení môžu byť zápasy odohraté aj mimo stanovených termínov.

Muži

utorok 18:00-21:00 hod.

štvrtok 18:00-21:00 hod.

Sezónne domáce zápasy každý druhy týždeň v sobotu a piatok 2022/2023 :

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

MSTK Leopoldov “B” 3. liga muži sobota 13.00 hod.

MSTK Leopoldov “C” 7. liga muži piatok 18:00 hod.

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

Plán činnosti MSTK Leopoldov na sezónu 2023/24

Rozpis tréningov “žiaci” pre sezónu 2023/2024:

Mladší žiaci

utorok 15:30 - 17:30 hod. - 1. skupina žiakov

štvrtok 15:30- 17:30 hod. - 2. skupina žiakov

Piatok 15:30- 17:30 hod. - 1. skupina aj 2. skupina žiakov striedavo párny a nepárny týždeň

nedeľa 08:30 - 11:00 hod. - 1. skupina žiakov

nedeľa 13:00 - 14:30 hod. - 2. skupina žiakov
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V súčasnosti máme 17 detí vo veku od 8 rokov do 14 rokov. Preto v ďalšej ligovej sezóne 
vytvoríme druhé žiacke družstvo, ktoré bude súťažiť v okresnej lige. Zúčastňovanie sa žiakov 
bodovacích krajských súťaží a celoštátnych turnajov.

Rozpis tréningov “muži” pre sezónu 2023/2024:

Muži

utorok 18:00-21:00 hod,

štvrtok 18:00-21:00 hod.

piatok 18:00-21:00 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. Radomir Pikna

Predseda MSTK Leopoldov

Ďalšie informácie o činnostiach MSTK nájdete na sociálnych sieťach :

Instagram, Facebook, Telegram a Tumblr

Web: https://www.mstkleopoldov.sk/
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HISTÓRIA MSTK LEOPOLDOV:

O klube Trochu z histórie stolného tenisu v Leopoldove. Vznik leopoldovského stolného 

tenisu sa datuje od začiatku osemdesiatych rokov. Hracou miestnosťou bola telocvičná NVU 

(Nápravno výchovný ústav) v Leopoldove. Názov klubu bol Červená hviezda Leopoldov. 

Najprv bolo zaregistrované, iba jedno mužské družstvo. Neskôr záujem o tento šport narastal 

a vytvorilo sa druhé, čisto mužské družstvo. Oba tímy hrali oblastné stolnotenisové súťaže. V 

priebehu 90 - tých rokov sa družstvo premenovalo na ŠKP Iskra Leopoldov. Okolo roku 2000 

si vedenie klubu povedalo, že treba začať pracovať s mládežou. Ešte v tomto období sa 

uskutočnil prvý nábor mladých hráčov v ZŠ Leopoldov. Od roku 2001 už mal oddiel svoje 

prvé žiacke družstvo. Nový názov, nová hala a nové ciele Približne okolo roku 2006 prestal 

klub podporovať NVÚ a klub presunul svoje pôsobisko do telocvične ZŠ Leopoldov. V 

telocvični sa vydržalo iba jednu sezónu. Kvôli problémom s hracou miestnosťou sa hráči a 

členovia oddielu sťahovali za hranice mesta Leopoldov. Ich novým domovom sa stal KD v 

Červeníku. Nakoniec sa situácia zmenila. Členovia ŠKP Iskra Leopoldov sa vrátili naspäť do 

svojho mesta. Mesto po spolupráci so súkromným investorom a členom (+ Ctiborom

Valkom) prerobilo bývalý sklad farieb na nové športovisko, ktoré využívajú aj samotní 

občania mesta. V roku 2009 sa klub premenoval na Mestský stolnotenisový klub (MSTK) 

Leopoldov. V tomto roku bolo založené aj občianske združenie s rovnomenným názvom. 

Okrem žiakov, klub tvorí viac ako 32 aktívnych členov. Od roku 2011 pôsobí v MSTK 

predseda a štatutár Mgr. Radomir Pikna. Aj vďaka spolupráci s mestom Leopoldov si klub 

pripisuje už 14 rokov svojej existencie.


