Zápis č. 3/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 18.4.2018
v Žiari n/ Hronom
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia :

18.4.2018, 10:00 hod.
18.4.2018, 22:15 hod. (s prestávkou na obed a večeru)

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Dr. Brúderová, Ing. Grigel, Truksa, Dr. Fink,
Prizvaní: pp. Ing. Hamran, Ing. Šereda, Ing. Suchý, Cibula, Mgr. Hatalová,
Ing.Wawrek, za KSTZ B. Bystrica: pp. Barniak, Kovács, Perháčová,
Zliechovec, Kačáni, Solár, Dragaš
Ospravedlnení: Ing. Čelko, Dr.Vaniak , Bc. Pištej
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
3. Kontrola plnenia úloh
4. Návrh nominácií RD a rozhodcov
5. Medzinárodná agenda
6. Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing
7. Vyhodnotenie M SR mužov a žien a do 21 r. na r. 2018
8. Príprava M SR mládeže na rok 2018
9. Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže 2018
10. Stav príprav RD SR mužov a žien na MS vo Švédsku
11. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie
12. Príprava konferencie SSTZ a krajských konferencií
13. Zabezpečenie stretnutí kvalifikácie na ME družstiev
14. Spoločné rokovanie VV SSTZ a KSTZ B. Bystrica
15. Stav príprav WJC 2018 v Senci
16. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 2/2018
17. Vyhodnotenie podujatí zo Svetového dňa st. tenisu
18. Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu
19. Návrh na uvedenie nových členov do Siene slávy
20. Rôzne

- Dr. Kríž
- Dr. Kríž a členovia VV
- Ing. Hamran
- Truksa, Dr. Vaniak
- Ing. Hamran
- Ing.Kalužný, Ing.Suchý
- Ing.Čelko, Ing.Šereda
- Ing.Čelko,Ing. Šereda
- Ing.Grigel
- KŠR
- Dr.Brúderová
- VV SSTZ
- KŠR, sekretariát
- Dr.Kríž, Ing.Barniak
- Ing.Hamran
- Mgr.Hatalová
- Ing.Kalužný, Dr.Fink
- Dr.Fink
- Dr.Kríž

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ na zasadnutí
VÝJAZDOVÉHO výkonného výboru v Banskobystrickom kraji a zablahoželal Ing.
Hamranovi k 60. narodeninám.
VV SSTZ si uctil pamiatku zosnulého Michala Vozára minútou ticha.
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV
2.1 V dňoch 2. – 4.3.2018 sa uskutočnili v Národnom stolnotenisovom centre v BratislaveKrasňanoch M-SR dospelých. Súťaž bola po organizačnej stránke dobre zabezpečená. Vyššiu
úroveň mala kategória mužov, turnaj žien bol zase oveľa vyrovnanejší. Tituly si zaslúžene
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vybojovali Wang Yang a Barbora Balážová. Počas národného šampionátu sa v Sieni slávy
SSTZ konalo aj stretnutie Swaythling clubu Slovakia, ktorý vedie Vladimír MIhočko st.,
jedna z popredných osobností slovenského stolného tenisu.
2.2 Dňa 15.3.2018 sa uskutočnilo stretnutie predsedu SSTZ s predsedníčkou trénerskometodickej komisie M. Brúderovou a J. Koprdom, lektorom a autorom viacerých odborných
publikácií z oblasti stolného tenisu. Po diskusii došlo k dohode, že trénersko-metodická
komisia predloží VV SSTZ návrh na riešenie deficitu aktuálnej odbornej literatúry pre našich
trénerov nasledovne: tréneri pre vrcholový šport a top športovcov budú čerpať najmä z novej
publikácie českej odborníčky M. Novotnej (kniha je v tlači), tréneri výkonnostného stolného
tenisu a tréneri mládeže budú môcť využívať odborné texty J. Koprdu (kniha je pred zadaním
do tlače) a pre začiatočníkov spracuje jednoduchú, ilustrovanú pomôcku pre učiteľov
a trénerov začínajúcich stolných tenistov M. Brúderová a kolektív. Publikácia by mohla vyjsť
do konca roka 2018.
2.3 V Tovarníkoch sa konal 22.3.2018 pohreb Michala Vozára, významnej slovenskej
stolnotenisovej osobnosti, čestného člena SSTZ, ako aj dve volebné obdobia podpredsedu
SSTZ. Smútočný príhovor za SSTZ predniesol Z. Kríž a položil aj kyticu za SSTZ. Na
pohrebe sa zúčastnilo aj viacero stolných tenistov z topoľčianskeho regiónu a tiež
podpredseda SSTZ R. Čelko.
2.4 Pred vstupom našich družstiev mužov a žien do kvalifikácie na ME 2019 v Nantes sa
konala 26.3.2018 v Národnom stolnotenisovom centre tlačová beseda s trénermi slovenskej
reprezentácie, ako aj členmi našich tímov. Na tlačovke bol prítomný aj tréner ukrajinskej
reprezentácie. Záujem médií bol vyšší ako zvyčajne, čo sa prejavilo na publicite pred
kvalifikačným dvojstretnutím.
2.5 Vstup našich obidvoch kolektívov do kvalifikácie na ME družstiev 2019 sa vydaril. Muži
po výborných výkonoch zdolali v I. divízii favorizovanú Ukrajinu 3:1 a ženy po veľkom boji
v II. divízii Belgičanky rovnako 3:1. Zaujímavosťou bol fakt, že naše súperky viedla bývalá
úspešná mládežnícka reprezentantka N. Kolářová. Na ME v Nantes bude hrať po prvý raz iba
24 najlepších tímov (doteraz mohla nastúpiť každá členská krajina ETTU).
2.6 Slovenský stolnotenisový zväz sa aktívne zapojil 6.4.2018 do osláv Svetového dňa
stolného tenisu, ktorý organizuje ITTF. Predseda SSTZ sa osobne zúčastnil na vydarenej akcii
v Záhorskej Bystrici, pre miestnych mladých stolných tenistov a ich rodičov. Na podujatí,
ktoré úspešne zorganizovala Z. Juríková sa zúčastnil aj starosta Záhorskej Bystrice a miestni
predstavitelia športového života. Celkové hodnotenie Svetového dňa stolného tenisu je
samostatný bod rokovania VV SSTZ.
2.7 V Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – Krasňanoch vyvrcholí záverečným
turnajom majstrovstvá Slovenska ženských družstiev. Prvenstvo po vyrovnanom súboji
získali zaslúžene víťazky základnej časti, hráčky SST Euromilk D. Streda. Pozoruhodné je,
že celý tím majstrov tvorila rodina Daubnerovcov (dcéry a mama), vrátane trénera družstva.
2.8 V Senci sa 11.4.2018 konalo vyhodnotenie Dunajského pohára, ktorý pozostáva zo 6
športov a súťažia v ňom národné tímy z Rakúska, Maďarska a Slovenska. Celkove sa za r.
2017 víťazom stalo Slovensko pred Maďarskom a Rakúskom aj zásluhou našich stolných
tenistov, ktorí vyhrali súťaž chlapcov v Bratislave a v súťaži žien v Stockerau obsadili 2.
miesto. Dunajský pohár v r. 2018 bude v stolnom tenise 29. – 30.9.2018 v Budapešti
(dievčatá) a v Neusiedl (chlapci) Za SSTZ sa na porade zúčastnili predseda a generálny
sekretár.
2.9 Dňa 12.4.2018 VV SOV schválil olympijské vyznamenania. Za celoživotný prínos pre
rozvoj slovenského športu a olympizmu udelil V. Mihočkovi a A. Hamranovi „Bronzový
odznak SOV“ - pri príležitosti ich 70., resp. 60. narodenín. VV SSTZ schválil návrh na
udelenie odznakov menovaným hlasovaním per rollam.
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2.10 Majstrovstvá SR v stolnom tenise polície sa konali za účasti takmer 70 hráčov 13.4.2018
v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – Krasňanoch. Súťaž, ktorú organizuje
UNITOP v spolupráci so SSTZ mala opäť solídnu úroveň. Poďakovanie patrí najmä J.
Vaniakovi za hladký priebeh súťaží.
2.11 Ako tradične, aj tohto roku sa uskutočnili za účasti takmer 60 žurnalistov majstrovstvá
Slovenska novinárov v Považskej Bystrici (11.4.2018), ktoré organizuje KŠR SSN
v spolupráci so SSTZ a mestom Považská Bystrica. Poďakovanie za vydarené podujatie patrí
najmä domácemu organizátorovi M. Podmaníkovi a M. Šeďovi z RTVS.
Úloha : VV SSTZ upravil spôsob hlasovania per rollam. Všetci členovia VV SSTZ
musia svoje stanovisko zverejniť všetkým ostatným členom VV SSTZ, čiže v emailovej
komunikácii použiť spôsob „odpovedať všetkým“.
K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran
Uznesenia čiastočne splnené
Úloha: VV SSTZ rozhodol postúpiť sťažnosť podanú p. Balážom z Topoľčian kontrolnej
komisii SSTZ. Kontrolná komisia sťažnosť prešetrí a predloží na najbližšie rokovanie VV
SSTZ (do 10.12.2017). V prípade neposkytnutia potrebnej a včasnej súčinnosti zo strany
klubu, SSTZ pozastaví financie pre klub. VV SSTZ po dohode s kontrolnou komisiou
prerokuje výsledok kontroly na najbližšom rokovaní VV SSTZ v januári 2018.
Úloha – pripraviť všetky požadované podklady na kontrolu. Z: Ing. Suchý T: 12.2.2018
Kontrolná komisia konštatovala, že podklady neboli dodané sekretariátom v stanovenom
termíne. ŠKST Topoľčany nepredložili všetky požadované podklady, ktoré komisia naďalej
požaduje. Vzhľadom k tomu úloha naďalej trvá. V súlade s predchádzajúcim rozhodnutím
VV, rozhodnutie o pridelení dotácie ŠKST Topoľčany v rámci UTM bolo odložené až po
predložení požadovaných dokladov a ukončení kontroly.
Úloha: Ing. Wawrek požiadal o podklady týkajúce sa príspevku SSTZ pre ŠKST Topoľčany
za obdobie 2016-2017.
Z: Ing. Suchý
NT: 15.3.2018
Úloha: Zverejniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy s MŠVVaŠ SR pre potreby VV SSTZ
a komisií SSTZ.
Z: Ing. Hamran, Ing.Suchý
T: 30.4.2018
Úloha: pripraviť požiadavky na zakúpenie automobilu pre potreby SSTZ .
Je potrebné preveriť možnosť zabezpečenia verejného obstarávateľa na zabezpečenie výberu
dodávateľa auta a tiež aj dodávateľa teplovodného potrubia ( vyplýva to zo zmluvy
z MŠVVAŠ)
Z:Ing. Hamran, Ing. Suchý
T: 31.5.2018
Úloha : Ing. Kalužný prešetriť chýbajúce príjmy v hotovosti osobne s p. Becánim.
Prerokované s p. Becánim. Nová úloha – preveriť zaúčtovanie vybranej hotovosti a predložiť
podklady. Prípad došetriť.
Z: Hamran, Suchý
NT: 31.5.2018
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Úloha : Pripraviť zmenu ubytovacích priestorov pre potreby reprezentačných sústredení na 5
dvojposteľových izieb. Pripraviť cenovú ponuku na rekonštrukciu priestorov.
Z: Ing. Hamran
T: 30.4.2018
Úloha: Doplniť chýbajúce doklady a predložiť komisii pre ekonomiku a marketing
inventarizáciu stolnotenisového materiálu za roky 2016, 2017.
Z: Hamran, sekretariát SSTZ,
T: 31.5.2018
Úloha: Zmluvne dohodnúť účtovné služby s E.M.Consulting v zmysle ponuky a pripraviť
prevod účtovníctva v súčinnosti so súčasnými spoločnosťami. Do zmluvy zapracovať
zodpovednosť dodávateľa za spôsobené škody v prípade zavinenia chýb v daňových
priznaniach. Následne zabezpečiť archivovanie dát od existujúcich spoločností a ukončiť
zmluvy. V novom účtovníctve zabezpečiť štruktúru výnosových a nákladových stredísk
v súlade s potrebami vykazovania dotácií MŠVV SR a potrebou interného reportingu.
Súbežné spracovanie účtovníctva obidvomi firmami do marca 2018 z dôvodu korektného
uzatvorenia účtovného roka 2017 a podania daňového priznania.
Z: Ing. Hamran
T: 30.6.2018
Uznesenia trvajúce :
Úloha : zriadiť na web stránke SSTZ (v časti Zápisy VV) register trvalých uznasení VV,
kde budú dostupné všetky trvalé uznesenia.
Z: Hamran
T: 30.4.2018
Úloha: Súčasťou programu konferencie bude aj ocenenie aktívnych členov hnutia. Členovia
VV SSTZ môžu predložiť návrhy na ocenenie v kategóriách:
- Zaradenie do Siene slávy
- Čestný člen
- Ocenenie klubov – víťazov M SR družstiev
- Poďakovanie SSTZ
- Čestné uznanie
Z: členovia VV SSTZ

T: 31.5.2018

Úloha: Spracovať výzvy na organizátora turnajov Slovak Junior a Cadet Open 2019
Z: sekretariát SSTZ
T: 31.5.2018
Úloha: predložiť návrh smernice SSTZ na čerpanie príspevkov SSTZ
Z: Dr.Fink
T: 30.06.2018
Úloha: Predložiť koncept podpory školského športu /KMRaŠŠ/ a návrh materiálov na
podporu ST v školách /metodicko-vzdelávacia/
Z: Dr. Fink, Dr. Brúderová
T: 31.5.2018
Úloha: Zverejniť anketu na stránke SSTZ týkajúcu sa záujmu o publikačnú činnosť
( o aký druh publikácii má verejnosť najväčší záujem)
Z: Dr. Fink
T: 31.5.2018
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Úloha: Pripraviť návrh na zloženie redakčnej rady publikácie+ spolupracovníkov
zodpovedných za jednotlivé oblasti
Z:Dr. Kríž, Ing. Hamran, Dr. Fink
T:30.9.2018
Úloha: Informovať verejnosť prostredníctvom stránky SSTZ o zmenách v časopise ST
Z:
Dr. Fink, Kollár
T: 30.5.2018
Úloha: Je potrebné spracovať zoznam povinností pre organizácie súvisiaci s ochranou
osobných údajov (v SSTZ) . Bola ustanovená pracovná komisia na prípravu opatrení v zložení
Hamran (koordinácia), Hajduk, Suchý, Cibula.
Z: legislatívna komisia

T: 30.5.2018

Úloha: Vyškoliť osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov. Ing.Suchý a p.Cibula
sa zúčastnia školenia z tejto problematiky.
Úloha: Pripraviť stanovisko k povinnosti OBSTZ zvolávať konferenciu každý rok
- podať odpoveď a výklad pre OBSTZ Michalovce
- podať zjednocujúce stanovisko SSTZ k tejto problematike do budúcna
Z: Dr. Hajduk - predseda LK SSTZ
T: 31.5.2018
Úloha : Na ďalšie rokovanie VV SSTZ pozvať predsedu leg. komisie p.Hajduka.
Z:Hamran
T:30.4.2018
Pripraviť správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2017. Správu predložiť na
konferencii SSTZ
Z: Ing. Suchý, Ing. Kalužný
T: 30.4.2018
Úloha: Vyšpecifikovať finančnú náklady na rozhodcovskú činnosť pre všetky typy súťaží
riadených SSTZ z dôvodu stanovenia najoptimálnejšej formy financovania rozhodcov
( zmluva o dobrovoľníckej činnosti, resp. dohoda o vykonaní práce) .
V tejto súvislosti bude potrebné zaregistrovať všetkých rozhodcov v sociálnej poisťovni, ktorí
budú aktívni v rozhodcovskej činnosti.
Preveriť výšku a možnosti fakturácie klubom za rozhodcovskú činnosť v rámci riadiacej
pôsobnosti SSTZ.
Z: pp. Suchý, Dufek
T: 30.3.2018, NT: 30.4.2018
K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov - p. Truksa, Dr.Vaniak
Nominácie schvaľované per rollam v období medzi VV SSTZ:
4.1 Nominácia na Belgicko open, všetci štartujú na vlastné náklady – dvojhry: Lacenová,
Kováčová, Wiltschková, Štullerová
Štvorhry: Lacenová-Kováčová, Štullerová-Wiltschková
Družstvá:: A-družstvo (Lacenová- Kováčová), B-družstvo (Štullerová-Wiltschková)
4.2 Nominácii kadetov na WJC vo Francúzsku 25.-29.2018 :
Jednotlivci: Delinčák (na náklady SSTZ), Ivančo ( 50% náklady SSTZ-50%vlastné náklady)
Pach ( 50% náklady SSTZ-50%vlastné náklady).
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4.3. VV SSTZ schválil nomináciu hráčov na medzinárodné podujatie a zároveň schválil
pridelenie kompenzačných bodov do rebríčka SSTZ za neúčasť na SPM dorastu z dôvodu
plnenia si reprezentačných povinností nasledovným hráčom:
J. Zelinka, Š. Peko, D. Oráč, M. Zelinka, D.Gašparovič, T. Kukulková, N. Puchovanová, N.
Grigelová, E. Labošová, Z. Peková, F. Petrík.
4.4 VV SSTZ schválil kandidatúru Evy Ódorovej do komisie športovcov ITTF.
Ďalšie nominácie:
4.5. China open - 29.5-3.6.2018, Japonsko open - 6.-10.6.2018, Korea open - 17.-22.7.2018,
Australia open - 24.-29.7.2018.
Všetky tieto turnaje sú dôležité z hľadiska postupu na OH, kde bude súťaž v zmiešanej
štvorhre.
Nominovaní: Pištej, Balážová, tréner Truksa
Na náklady SSTZ, entry fee alebo na pobytové náklady, čo bude výhodnejšie
4. 6 Kvalifikácia na ME družstiev:
Muži: Bielorusko- Slovensko
Pištej, Wang, Novota, Valuch, tréner Truksa
Bai He zatiaľ nominovaný nie je z dôvodu stagnácie jeho výkonnosti. Nezúčastnil sa turnaja
Challenge v Slovinsku ani M SR mužov, v Chorvátsku skončil v skupinovej fáze.
Ženy: Bosna a Hercegovina - Slovensko
Balážová, Kukuľková, Puchovanová, tréner Šereda P.
4.7 .Nominácie na WJC Slovak Junior Open
JUNIORI: A: Zelinka, Peko, Oráč, Reho
B:Cyprich Samuel, Diko, Fečo, Kysel.
C: Klajber, Delinčák, Ivančo, Pach
JUNIORKY:A: Kukulková , Puchovanová, Grigelová, Labošová
B: Šinkárová Peková, Divinská , Dzelinská
C: Illášová, Činčurová, Lacenová , Karkušová
Karkušová zatiaľ nemôže reprezentovať SR v kategórii družstiev v zmysle predpisov ITTF.
Tréneri: Grigel. Popová, Solár, Dragaš + kluboví tréneri, ktorí prejavia záujem.
4.8. Nominácia na WJC Španielsko Open
Kadeti: Delinčák, Ivančo
Tréner. Dragaš
Štartujú na vlastné náklady
VV SSTZ schválil nominovaným kompenzáciu bodov do rebríčka za M SR dorastu z dôvodu
plnenia si reprezentačných povinností
4.9.Nominácie na WJC Poľsko Open open
JUNIORI: : Zelinka, Peko, Oráč, na náklady SSTZ
JUNIORKY: Grigelová, Púchovanová, Divinská, Karkušová na vlastné náklady
KADETI: Delinčák, Klajber, na náklady SSTZ , Ivančo, Pach – na vlastné náklady
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KADETKY: Illašová, Lacenová, na nakl. SSTZ, Činčurová, Kováčová, Karkušová – na
vlastné nakl.
Tréneri: Grigel, Solár, na náklady SSTZ , Grigelová,Jahoda – na vl.náklady
Ved. výpravy: Dragaš - na nakl.SSTZ
Výprava štartuje na entry fee
Nominácie - rozhodcovia:
4.10

Nominácia na kvalifikáciu na ME , Česko –Maďarsko, 18.4.2018 - Račko

4.11

Nominácia na kvalifikáciu na ME , Maďarsko-Rakúsko, 29.8.2018 - Račko

4.12

Nominácia na WJC Francúzsko , 25.-29.4.2018, Račko, Chamula, Jurek, Tancer

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran
písomný materiál - VV SSTZ berie bez pripomienok na vedomie
5.1. Ing.Grigel požiadal o spracovanie aktuálneho stavu čerpania dotácií na kvalifikáciu na
OHM, aby sa dala zvyšná suma použiť na ďalšie štarty na kvalifikácii ( pre juniora).
5.2. VV SSTZ berie na vedomie, že pre tento ročník sa uskutoční satelit v Ružomberku. Je to
z dôvodu rekonštrukcie športovej haly v Topoľčanoch.
K bodu 6 - Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing - Ing. Kalužný,Ing.Suchý
Ing. Suchý predložil písomnú informáciu o stave záväzkov SSTZ a ďalších ekonomických
informáciách – VV SSTZ zobral na vedomie.
6.1 Kvôli požiadavke MŠVVŠ SR, vyplývajúcej zo zákona o športe, sme boli nútení otvoriť
ďalší účet č. SK44 0200 0000 0039 4487 9351 v banke VÚB na vedenie štátnych dotácií
(oddelene od prostriedkov príspevku uznanému športu na účte SK35 0200 0000 0017 8493
3953).
6.2 V zmysle zákona o športe nám vyplýva povinnosť predložiť výročnú za uplynulý rok.
Daný dokument má nielen odrážať skutočné finančno-ekonomické ukazovatele za dané
účtovné obdobie, ale ponúka priestor na prezentáciu výsledkov činnosti občianskeho
združenia v jeho hlavných činnostiach. Preto je úlohou predsedov komisií SSTZ, aby vo
vhodnej a stručnej forme prezentovali výsledky v oblastiach svojej pôsobnosti, dosiahnuté za
rok 2017, vrátane príslušných grafických materiálov - na účely publikácie vo výročnej
správe.
6.3. Je potrebné skontrolovať finančné data za rok 2017 ako vstup do finančnej správy na
konferenciu SSTZ, aby boli podané reálne informácie. Ing. Kalužný zašle výkaz nákladov
a výnosov na kontrolu.
Z: Ing.Hamran, Ing.Suchý
T: 20.5.2018
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6.4. VV SSTZ rozhodol o navýšení dotácie z registrácií na regióny o 100%.
a/ základná časť dotácie z registrácií sa rozdelí podľa skutočného stavu reg. hráčov, ako
v minulom roku
b/ navýšená časť sa rozdelí do dvoch častí:
- 50% sa rozdelí podľa počtu registrovanej mládeže do 23 rokov
- 50% sa rozdelí rovnomerne medzi všetkých 8 krajov
Prerozdelenie sa uskutoční podľa stavu registrácie k 30.9.2018
VV SSTZ schválil navrhovaný materiál
6.5. VV SSTZ schválil možnosť použitia navýšených prostriedkov na regionálne výbery
(navýšenie nevyužitých prostriedkov v zmysle Zápisu VV č. 2/2018) aj na štart na turnajoch
K bodu 7 – Vyhodnotenie M SR mužov a žien a do 21 r. na r. 2018 - Ing.Šereda
-

Ústna informácia, turnaj sa odohral bez problémov. VV SSTZ odporučil zachovať ten
istý systém aj pre budúci ročník.

K bodu 8 - Príprava M SR mládeže na rok 2018

- Ing.Čelko,Ing. Šereda

VV schválil písomný návrh ŠTK a nominoval delegátov a hlavných rozhodcov na všetky M
SR družstiev aj jednotlivcov mládeže.
Nominácie sú zverejnené na stránke SSTZ vrátane finančného a materiálového zabezpečenia
majstrovstiev.
K bodu 9 - Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže 2018

- Ing.Grigel

Príprava bola schválená na predchádzajúcich zasadnutiach VV SSTZ, zmenou je 3. týždeň
prípravy junioriek, ktorá sa namiesto Bratislavy uskutoční v Prievidzi spoločne s družstvami
Chorvátska a Srbska.
Konečné nominácie budú navrhnuté po Slovak junior Open v Senci.
Na ME mládeže do Rumunska sa pocestuje mikrobusmi.
Schválené počty :4 juniori, 5 junioriek, 4 kadeti, 4 kadetky, 4 tréneri, 1 masér, 1 vedúci
Vedúci výpravy: Ing. Hamran
Dr. Kríž pocestuje na 3 dni na poradu vedenia ETTU.
K bodu 10 - Stav príprav RD SR mužov a žien na MS vo Švédsku

- Truksa

Truksa - Doteraz muži aj ženy absolvovali v rámci prípravy množstvo rôznych turnajov :
OHM kvalifikácia, ME do 21, WJC turnaje MS škôl, Platinum, World a Challenge turnaje .
Všetky viac-menej úspešne.
Úspechom je hlavne postup Kukuľkovej na OHM v Buenos Aires. Ďalšie dobré výsledky
dosiahli : Valuch - postup do 2. kola v Poľsku, Špánik - 5.-8. miesto na turnaji do 21 r.
v Poľsku, Pištej a Wang – 2. a 3. miesto na turnaji v Slovinsku a 2. a 3. miesto Balážovej vo
štvorhre v Poľsku a Chorvátsku.
Teraz prebieha záverečná časť prípravy zložená z dvoch mikrocyklov.
16.-20.4. VT v NSTC a ŠKST Aréna (18.-19.4.) ženy+sparing a časť mužov.
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Muži mali ísť do Maďarska, ale z rôznych dôvodov (hlavne klubové a školské povinnosti)
zostali v Rači spoločne so ženami.
23.-27.4. budú okrem Wanga (pripravuje sa v Číne+ rodinné záležitosti) všetci hráči- Pištej,
Novota, Valuch, Špánik a náhradník Kalužný- k dispozícii v NSTC. Sparingovia budú Baum,
Keinath, Pavolka. Počas tohto mikrocyklu dňa 24.4. absolvujeme dve tréningové jednotky
s Českou reprezentáciou v Havlíčkove Brode.
Ženy budú od 23.4-27.4. už len dolaďovať formu. K dispozícii bude aj Pavol Hartel ako
kondičný tréner a fyzioterapeut, regenerácia bude v hotely Nivy.
Odlet do dejiska MS je plánovaný na 28.4.2018
K bodu 11 - Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie

- Dr.Brúderová

- predložený písomný materiál
11.1. Školenia - účastníci školenia trénerov 2. a 3.kvalifikačného stupňa
Zo SSTZ prihláška na všeobecnú časť školenia na FTVŠ Bratislava (3.kv.) a FF UMB
Banská Bystrica (2.kv.)dňa 29.3.2018. Predpokladáme, že fakulty nám oznámia otvorenie
školenia. Na základe podmienok uvedených vo výzve
Koordinátorom školení je Dr.Bc. Jozef Blaško, člen MVK, lic.A
Je možné si rezervovať v tejto sezóne ešte termín pre 1.časť špecializácie
v dňoch 22. – 24.júna 2018 v Bratislave – je spoločný pre obidve školenia
11.2. FF UMB nám Dr. Jaroslav Kompán, PhD potvrdil uskutočnenie školenia v termíne 20.22.4.18. SSTZ uhradí poplatok. Z dôvodu malého záujmu a nezaplateným poplatkom na
školenie 2. kval. stupňa - všeobecnú časť - sme boli nútení školenie v termíne 20.-22.4.2018
zrušiť. Ďalšie školenie plánujme v jeseni 2018. Tým ktorí poplatok uhradili bude platba
vrátená na účet.
11.3. FTVŠ BA - všeobecná časť termíny – 1.časť 12.-15.4.2018, 2.časť 27.-29.4.2018
cena za osobu pre III.stupeň je 130,- EUR teda za 12 nahlásených frekventantov je to 1560,EUR.
11.4. Alternatívna ponuka - trénersko - metodická komisia Českej asociácie ST vyhlasuje v
spolupráci s FTVŠ UK Praha od školského roku 2018/19 štúdium trénerov na získanie A
licencie.
Záujemcovia o štúdium sa musia prihlásiť najneskôr do 15. 5. 2018 na mailovú adresu
predsedníčky TMK ČAST Marty Novotnej ( novotnova@email.cz). Zverejnené na stránke
SSTZ
11.5. Návrh na vydanie publikácie STOLNÝ TENIS pre začiatočníkov
Cieľová skupina – začínajúci tréneri a tréneri pracujúci so začiatočníkmi
Takáto publikácia je žiadaná najmä medzi trénermi, ktorí absolvujú školenie trénerov lic. D
a C. Autorský kolektív, recenzenti a redigovanie publikácie
Autor :
PaedDr. Jarolím Koprda, CSc.
Recenzenti : PhDr. Zdenko Kríž, Ing. Jarolím Miko, JUDr. Bc. Jozef Blaško,
RNDr.Marta Brúderová
Počet strán : do 120
Publikácia bude predajná - návrh 12€/ks, predkladaný počet výtlačkov – 500 ks
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V SSTZ schválil harmonogram príprav a tlače publikácie.
11.6.Návrh na vydanie brožúrky STOLNÝ TENIS pre vedúcich ZÚ na školách
Autorský kolektív : hlavný autor
RNDr.Marta Brúderová
Spoluautori :
JUDr. Bc. Jozef Blaško, Mgr.Renáta Priščáková
Recenzent : PhDr.Zdenko Kríž,
Počet strán : do 48
Publikácia bude nepredajná , predpokladaný počet výtlačkov – cca 1000 ks
V SSTZ schválil harmonogram príprav a tlače publikácie.
Úloha : Osloviť stolnotenisové firmy s ponukou na reklamu v pripravovaných
publikáciách
Z: sekretariát
K bodu 12 – Príprava konferencie SSTZ - Dr.Kríž, Ing.Hamran
-

Predložené písomné materiály – zverejnené na stránke SSTZ

V zmysle Stanov SSTZ sa uskutoční riadna konferencia SSTZ dňa 15.6.2018 o 13.00 hod.
v hoteli Nivy v Bratislave.
VV STTZ schválil harmonogram príprav, konania krajských konferencií a predkladania
materiálov:
31.5.2018 – zaslanie návrhov na zmeny a doplnky súboru predpisov
25.5.2018 - uskutočnenie krajských konferencií
31.5.2018 - nahlásenie delegátov za jednotlivé kraje a extraligové kluby na sekretariát SSTZ
5.6.2018 – zaslanie pozvánok delegátom a hosťom konferencie SSTZ
K bodu 13 - Zabezpečenie stretnutí kvalifikácie na ME družstiev - Truksa, Ing.Hamran
V najbližšom období sa uskutočnia dve stretnutia kvalifikácie na ME družstiev 2019. Obidve
sa hrajú 22.5.2018
Muži : Bielorusko – Slovensku
Ženy : Bosna a Hercegovina – Slovensko.
Nominácie boli schválené a doprava a ubytovanie na stretnutia sa priebežne zabezpečuje.
K bodu 14 – Spoločné rokovanie VV SSTZ a KSTZ Banská Bystrica
Dr.Kríž privítal členov VV KSTZ Banská Bystrica.
p.Barniak – predseda KSTZ poďakoval za stretnutie s VV SSTZ. VV KSTZ pracuje od roku
2015 v rovnakom zložení, jedným z hlavných cieľov je zvýšiť počet registrovaných hráčov
v rámci kraja. Úspešne sa rozbieha práca s mládežou, kde je angažovaná najmä p.Perháčová.
Ja snahou v mládežníckych kategóriách nadviazať na výsledky bratov Péterovcov. V minulej
sezóne sa už dosiahli medailové umiestnenia na M SR v mládežníckych kategóriách.
Zatiaľ je problém so zriadením regionálneho centra v kraji, najmä s dôvodov veľkých
vzdialeností v kraji .
p. Kovács – informoval o práci s oblastnými zväzmi, najväčším problémom je s registráciou.
Postupne nastáva posun aj v registrácii družstiev.
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p. Kríž – reagoval na príspevky, objasnil princípy financovania športu na Slovensku
p. Kalužný – informoval podpore KSTZ z registrácie hráčov
p. Grigel – informoval o počtoch detí z jednotlivých krajov, v KSTZ Banská Bystrica je
najmenej registrovanej mládeže. Zatiaľ je „rezervované“ jedno regionálne centrum pre tento
kraj.
p. Solár – podporil myšlienku , aby sa na tréningoch v regionálnych centrách zúčastňovali aj
kluboví tréneri. Cieľom je dodržiavať jednotnú metodiku.
p. Dragaš – odporučil nájsť zahraničného trénera, ktorý by bol ako rešpektovaná autorita
a učil jednotnú metodiku
p. Kalužný – odporučil , aby aj v spolupráci s ČAST sa zorganizovala konferencia, resp.
workshop so zahraničnými odborníkmi orientovaný na konkrétne problémy v príprave hráčov
Úloha : Pripraviť návrh prioritných oblastí, ktoré by mohli byť témou pre workshop.
Uskutočniť prieskum záujmu o workshop + oblasti.
Z: Dragaš, Solár, Kalužný
Záver – VV SSTZ ocenil prácu KSTZ
- podporil myšlienku zvýšenia registrácie klubov s právnou subjektivitou
- vytvárať v školách podmienky pre vznik stolnotenisových klubov
- vytvoriť podmienky pre vznik regionálneho centra ( Lučenec alebo Žiar n/H)
K bodu 15 – Stav príprav ITTF WJC 2018 v Senci
-

- Ing.Hamran

predložený písomný materiál – rozpočet turnaja
je prihlásených 135 hráčov, čo je limit pre tento turnaj
prípravy pokračujú bez výraznejších problémov
tento rok turnaj nebol zaradený medzi podporované podujatia MŠVVaŠ SR, čo
ovplyvní ekonomický výsledok turnaja
náklady na dopravu boli výrazne znížené zabezpečením alternatívnych ponúk na
dopravu, náklady na internetové pripojenie bezplatným poskytnutím Radiolanom
prínosom je však účasť 24 hráčov a 6 trénerov RD Slovenska zadarmo na tomto
turnaji, čo vlastne kryje rozpočtový schodok turnaja
je potrebné výraznejšie sponzorsky zabezpečiť organizáciu turnaja, kde sú najväčšie
možnosti na lepší ekonomický výsledok

K bodu 16 – Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 1/2018 - Dr. Fink,
Dr. Kollár
Mgr.Hatalová – ústna informácia, obsahová náplň časopisu bola presunutá na ďalšie
rokovanie VV SSTZ, prípadne bude riešená operatívne po uzatvorení čísla 1/2018
K bodu 17. Vyhodnotenie podujatí zo Svetového dňa st. tenisu
JUDr. Fink informoval o priebehu realizácie svetového dňa stolného tenisu. Keďže termín na
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predloženie záverečných správ podporených projektov je 20.4. po VV, záverečná správu bude
predložená na najbližší VV. Podujatie sa tešilo širokej mediálnej publicite v daných
regiónoch. Keďže sa jedna o program ITTF, do budúcna je potrebné aktivity koordinovať
jednotne pod hlavičku SSTZ, vrátane tých subjektov, ktoré realizovali aktivity mimo
oficiálnej podpory SSTZ.
K bodu 18. Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu
JUDr. Fink informoval o dlhodobo pripravovanom komplexnom projekte SSTZ na podporu
stolného tenisu na školách. Materiál je v súčasnosti na pripomienkach v príslušných
komisiách. KMRaŠŠ predloží materiál na schválenie na najbližší VV. Cieľom projektu bude
okrem iného zvýšiť masovú členskú základňu stolného tenisu a zvýšiť jeho popularitu.
K bodu 19. Návrh na uvedenie do Siene slávy
-

odložené na ďalšie rokovanie VV SSTZ

K bodu 20 – Rôzne
20.1 Regionálne stolnotenisové centrá
Nasledujúce kluby boli vybraté na zriadenie regionálnych centier. V každom je určený hlavný
tréner a niekoľko pomocných.
Klub:
hl. tréner :
Pezinok
Alexy
Nitra
Miko
Prievidza
Solar
Ružomberok Jahoda
Valaliky
Kacvinský
Michalovce Blaško
Povinnosti klubu pri ktorom je centrum:
1. Zverejniť týždenný mikrocyklus, počas ktorého je možnosť zúčastniť sa tréningu v tr.
skupine.
2. Uviesť meno a kontakt na trénera, ktorý je zodpovedný za tréning a umožnenie účasti na
ňom.
3. Mesačne odovzdať evidenciu dochádzky tr. skupiny aj s hráčmi z iných klubov.
4. Hráčom z iných klubov zapísať do ich tréningovej dokumentácie svoje poznatky
a odporúčania.
5. Ak o to hráči požiadajú, zabezpečiť pre nich stravu a ubytovanie/ za úhradu/.
6. Zverejniť, či je možné dohodnúť individuálny tréning mimo skupiny a ak, tak kedy a za
akých podmienok.
7. Spolupracovať a umožniť kontrolu trénerovi, ktorý bude pre dané stredisko týmto
poverený.
Výhody pre klub.
- klubu budú refundované náklady na trénera vo výške 500 EUR mesačne,
- zakúpený materiál potrebný na tréningový proces podľa vlastného výberu za 1000 EUR/
rok, ktorý bude zabezpečený centrálnym nákupom prostredníctvom SSTZ.
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Všeobecné informácie.
- táto možnosť tréningu je určená predovšetkým pre hráčov/čky po kategóriu st. žiactvo,
- bezplatný tréning si je možno dohodnúť v ktoromkoľvek centre,
-tréner zodpovedný za tr. proces má právo hráča odmietnuť z kapacitných dôvodov, ale
musí mu ponúknuť náhradný termín,
-údaje, ktoré je potrebné zverejniť budú publikované v samostatnej sekcii na stránke
SSTZ ,
- všetky centrá budú mať prideleného trénera povereného kontrolou a dozorom nad
prebiehajúcim tr. procesom,
- po schválení prebehne spoločné stretnutie všetkých klubov a dohodne sa nastavenie
procesov, ktoré musia v centre prebiehať /výkazy, komunikácia, refundácia nákladov a pod./,
- v pravidelných max. trojmesačných intervaloch bude vyhodnocovaná činnosť jednotlivých
centier a na základe tohto hodnotenia môže byť prehodnotené pridelenie centra, resp. zrušené
a pridelené inému záujemcovi.
Zatiaľ nie je stanovený hlavný tréner mládeže. Predbežne si výkon tejto funkcie podelia
Valúch, Solar a Popová. S uvedenými trénermi bude uzavretá zmluva o výkone trénerskej
činnosti ( pokiaľ ju už nemajú), resp. na živnosť.
Projekt sa bude realizovať od 1.5. do 31.12.2018
Na konci roka bude činnosť centier zhodnotená a je možná aj revízia regionálnych centier.
VV SSTZ schválil predložený materiál
20.2 JUDr. Fink navrhol umožniť krajským zväzom použiť navýšené finančné prostriedky na
realizáciu regionálnych kempov /prerozdelené financie aktívnym zväzom/ aj tým spôsobom,
že tieto navýšené prostriedky môžu použiť na vyslanie hráčov a družstiev regionálnych
výberov na turnaj /napr. Malacky open, Prague open/, s tým, že títo hráči alebo družstvá budú
štartovať pod hlavičkou toho ktorého regionálneho výberu.
VV tento postup schválil.
20.3 Tréner RD p. Solár nadniesol problém s neúčasťou pozvaných hráčov na
reprezentačných sústredeniach
20.4. VV SSTZ prerokoval list p. Baláža, kontrolór SSTZ p.Wawrek požiada MV SR
o predloženie kópií dokladov.
20.5. Ing. Grigel požiadal o vypísanie výberového konania na trénera kadetov.
Termín podávania prihlášok do 11.5.2018
Výberové konanie bolo stanovené 15.5.2018
20.6. P.Kalužný opakovane požiadal o analýzu pracovných činností pracovníkov sekretariátu
ako podklad pre personálne a mzdové rozhodnutia
Úloha : Spracovanie detailných pracovných činností pracovníkov sekretariátu
Z: Ing.Hamran
T: 30.5.2018
20.7.Termín ďalšieho zasadnutia VV SSTZ bol stanovený na 24.5.2018 v Bratislave.
Bratislava, 24.4.2018
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Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: Dr. Zdenko KRÍŽ
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