
Z kongresu ETTU v Nantes  

 

Hotel West na predmestí francúzskeho mesta Nantes bol v stredu 4.9.2019 dejiskom riadneho 

kongresu Európskej  stolnotenisovej únie (ETTU). Zúčastnili sa ňom delegáti zo 46 krajín, medzi nimi 

aj zástupcovia SSTZ - predseda zväzu  Zdenko Kríž a generálna sekretárka Ivica Hatalova, pre ktorú to 

bola premiéra na takomto významnom podujatí.  

Okrem tradičnej agendy bol do programu mimoriadne zaradený bod o najnovších aktivitách a 

zámeroch Medzinárodnej stolnotenisovej federácia (ITTF). Prezentoval ho šéf sekretariátu ITTF a jej 

marketingový manažér Steve Dainton. Výraznú redukciu počtu štartujúcich družstiev i jednotlivcov na 

vrcholných stolnotenisových podujatiach jednotlivcov i družstiev zdôvodňoval  marketingovou 

“nepredajnosťou” mamutích akcii, o ktoré nemajú veľký záujem média, ale ani sponzori a tak 

neprinášajú profit organizátorom ani ITTF. Zdôraznil, že takmer 75 percent zisku ITTF pochádza z Ázie. 

Nie náhodou práve ázijské televízie - verejné i súkromné - majú najväčší záujem o prenosy z 

významných podujatí. Naopak, napríklad za  každý stolnotenisový prenos na Eurosporte musí ITTF 

tvrdo zaplatiť. ITTF vo svojom strategickom pláne do r.2024 sa zameriava popri top športe aj na 

výkonnostný a masový stolný tenis pod heslom “ Stolný tenis pre všetkých, stolný tenis pre  život.  

Pri hodnotení činnosti ETTU za uplynulé obdobie zaujal delegátov deficit, ktorý vznikol pri 

hospodárení ETTU za r. 2018 (-57 600 EUR). Zapríčinilo ho nenaplnenie  plánovaných marketingových 

príjmov. Strata bola nakoniec vykrytá zo “železnej” 400 tisícovej  rezervy tejto organizácie. Delegátov 

potom potešil fakt, že hospodárenie ETTU za prvý polrok 2019 je v pluse o cca 110 000 EUR.  

Kongres ETTU schválil úpravu svojich stanov a 25 návrhov na zmeny vo vlastných predpisoch 

týkajúcich sa najmä  vrcholných súťaži mládeže a dospelých. Väčšina  z nich bola zameraná na 

zefektívnenie a úspory pre organizátorov podujatí, ale aj na doplnenie niektorých súťaži. Tak 

napríklad v r.2021 na ME v Cardiffe budú mať veteráni dve nové vekové kategórie - do 45 a do 55 

rokov. Budúcoročne ME dospelých v súťažiach jednotlivcov budú v rovnakom formáte ako doteraz vo 

Varšave. Delegáti kongresu schválili úsporný rozpočet na r. 2020 vo výške 799 000 EUR  ako aj 

najvyššie stolnotenisové vyznamenania  ETTU pre  päť stolnotenisových osobností. Badge of honor 

dostala aj 9 - násobná majsterka Európy a bývala reprezentačná trénerka  SR Valentína Popová. 

Okrem nej aj T. Boll, J. Kolodzejczyk, L. Kucharski a Z. Csordas.  

 

Zdenko Kríž, Nantes 


