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Príloha k žiadosti o dotáciu pre MSTK Leopoldov na rok 2019: Detailnejšia 
správa o chode klubu

Stolnotenisovému klubu sa venujem už 9 rokov ako štatutár a predseda. Začiatky od 
roku 2010 neboli až také náročné nakoľko sme mali iba dva tímy mužov a jeden tím žiackej 
ligy. Postupne ako som sa začal klubu viac venovať, začal náš stolnotenisový klub rozrastať 
o nových členov nielen z radov dospelých ale aj žiakov. Na jar v roku 2011 som sa rozhodol 
každý rok vytvoriť ďalšie tímy až do súčasných 6 tímov (5 mužských a 1 žiacke družstvo). 
Snažil som sa robiť osvetu stolného tenisu pomocou reklám, rôznych náborov, školských 
krúžkov a mestského rozhlasu. Školský stolnotenisový krúžok som časom musel 
medzičasom ukončiť, pretože to bolo po stránke časovo veľmi náročné, najmä keď sa popri 
tomu venujem aj záležitostiam klubu, tréningom žiakov, mužov atď., čo mi zaberie aj 16 
hodín týždenne. Aj vďaka tomu je dnes klub MSTK Leopoldov na profesionálnej úrovni a je 
najväčším klubom v Trnavskom kraji aj podľa názoru SSTZ.

Zhodnotenie sezóny 2018

Vzhľadom na úspechy Leopoldovského stolného tenisu v posledných rokoch si Vás 
dovoľujeme osloviť so žiadosťou o navýšenie dotácii pre Mestský stolnotenisový klub 
Leopoldov. Naša práca s mládežou a výsledky resp. umiestnenia našich mužstiev sa 
dostávajú do povedomia širokej verejnosti. Sezóna 2018 sa niesla v znamení úspechov, keď 
klub dosiahol najvyššie pozície. -  „A“ družstvo mužov ako nováčik súťaže sa dokázalo 
v 1.lige udržať a nakoniec získalo pekné 3.miesto. Naše „A“ mužstvo hralo prví krát v 1. 
slovenskej lige západ, kde sa stretávajú s tými najlepšími. Naše „B“ družstvo sa dokázalo 
ako nováčik súťaže v 2. lige udržať v ťažkej konkurencií a skončilo na 7 mieste. Dôkazom 
výbornej práce s mládežou je „C“ družstvo, ktoré je zložené výlučne z mladých odchovancov 
Leopoldovského stolného tenisu. Chlapci dokázali postúpiť z 4. ligy do 3. ligy, čím 
zaznamenali veľký výkonnostný postup. Právom môžeme byť taktiež hrdí na žiacke družstvo, 
ktoré hrá 2.žiacku ligu v kraji. Taktiež ostatné mužstvá zaznamenali uspokojivé umiestnenia, 
nie však postupové. Za týmito úspechmi stojí v prvom rade snaha hráčov a trénerov klubu 
a taktiež finančná podpora na fungovanie klubu.

Od roku 2016 prešli všetky stolnotenisové kluby na nové loptičky (z celuloidových na 
plastové) podľa nariadenia ITTF (Medzinárodná stolnotenisová federácia). S novými 
loptičkami stúpli náklady, keďže tieto loptičky sú drahšie -  jedno balenie takýchto loptičiek 
stojí približne 85€ a klub potrebuje na sezónu 10 takýchto balení. Tieto loptičky sa využívajú 
aj do tréningového robota, ktorý sa využíva na tréning žiakov. Nakoľko sa nám pokazil 
stolnotenisový robot by bolo vhodné zakúpiť nový, ktorý stojí 1500 €.Stolnotenisový 
tréningový robot pomáha hráčom výkonnostne a technický rásť.

Aktuálne máme 28 aktívnych hráčov, ktorí reprezentujú Leopoldov -  pravidelne 
trénujú, hrajú ligu a zúčastňujú sa turnajov po celom Slovensku. Začiatkom sezóny je 
potrebné primerane vystrojiť každého hráča aby mohol prevádzať dobré výkony. Toto zahŕňa 
nákup 2 kusov poťahov na raketu (v hodnote 40 € za kus). Tieto poťahy vydržia jednu 
sezónu a potom strácajú vlastnosti a kvalitu a je potrebné vymeniť ich za nové. Spolu to tvorí 
približne 2000 € pre všetkých hráčov.

Netreba zabudnúť ani na nákup dresov s potlačou erbu mesta Leopoldov a potlačou 
MSTK Leopoldov v počte 28 kusov -  cca. 30 € za kus s potlačou.
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Jednou z najväčších položiek vo výdavkoch klubu je cestovné na zápasy. Máme 6 

tímov -  „A“ družstvo (1. liga) cestuje na svoje zápasy po celom západnom Slovensku. „B“ 
družstvo (2.liga) a „C“ družstvo (3.liga) cestujú na svoje zápasy po celom Trnavskom kraji. 
„D“ družstvo (6.liga) a „E“ družstvo (7.liga) cestujú na svoje zápasy v rámci Trnavskej oblasti 
(okresy HC,PN,TT). Žiacke družstvo cestuje na svoje zápasy v rámci celého Trnavského 
kraja. Dopravu zabezpečuje vždy niekto z hráčov konkrétneho tímu -  často na vlastné 
náklady. V stolnotenisovej hale by sme potrebovali ešte jednu miestnosť na odkladanie 
stolnotenisového materiálu, pitného režimu ako aj hygienických potrieb, technického 
zabezpečenia a pod.

V mene hráčov a vedenia klubu MSTK Leopoldov ďakujem.

Mgr. Radomir Pikna 
Predseda MSTK Leopoldov


