Zápis č. 6/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 9.8.2018
v Bratislave
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia :

9.8.2018, 9:30 hod.
9.8.2018, 22:30 hod.

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing.Čelko, Dr. Brúderová, Truksa, Dr.Vaniak,
B. Pištej
Prizvaní: pp. Ing.Wawrek , Ing. Hamran, Ing. Šereda, Ing. Suchý, Cibula, Mgr. Hatalová,
k bodu 18.18 pp. Ing. Baláž a Michalka
Ospravedlnení: Dr. Fink, Ing. Grigel
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. Informácie z komisie ŠTK
8. Hodnotenie účasti na ME mládeže 2018
9. Stav príprav RD SR mužov a žien na ME v Španielsku
10. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie
11. Hodnotenie konferencie SSTZ
12. Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu
13. Informácie z komisie rozhodcov
14. Smernica na ocenenia SSTZ a koncoročná anketa
15. Stav príprav WJC 2018 - Slovak Cadet Open v Bratislave
16. Informácia o Superlige 2018-2019
17. Zmluvy s hráčmi
18. Rôzne

- Dr. Kríž
- Dr. Kríž a členovia VV
- Ing. Hamran
- Truksa, Dr. Vaniak
- Ing. Hamran
- Ing.Kalužný, Ing.Suchý
- Ing.Čelko, Ing.Šereda
- Ing.Hamran, Ing.Grigel
- KŠR a Truksa
- Dr.Brúderová
- Dr. Kríž a VV SSTZ
- Dr.Fink
- Dr.Vaniak
- Dr.Kríž. Ing.Kalužný
- Ing.Hamran
- Ing.Hamran
- Ing.Kalužný, Bc.Pištej

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ na zasadnutí
výkonného výboru a vzhľadom na neskorší príchod niektorých členov VV upravil poradie
prerokovávaných bodov.
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV
2.1 Dňa 27.6.2018 sa stretla redakčná rada časopisu Slovenský stolný tenis, ktorá v predstihu
prerokovala a schválila obsah časopisu 3/2018 (uzávierka 30.9.2018). Dohodla sa aj na
zásadách tvorby odborných materiálov, ktoré budú z podujatí obsahovať aj výsledky
slovenských reprezentantov.
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2.2 V Bratislave sa 30.6.2018 stretol predseda SSTZ Z. Kríž s prezidentom Slovinského
stolnotenisového zväzu M. Hribarom (na jeho žiadosť). Prerokovali možnosti prehĺbenia
vzájomnej spolupráce i prípadnú kandidatúru M. Hribara na post prezidenta ETTU.
2.3 V chorvátskom Svätom Martine sa 4.7.2018 konala porada medzinárodného vedenia
Superligy, súťaže, ktorá bude pokračovať pod názvom Stredo-európska superliga (Central
European Superleague), skratka CES. Za SSTZ sa jej zúčastnili predseda a generálny sekretár.
Na porade došlo k dohode o úprave predpisov i termínoch jednotlivých kôl a definitívne počty
štartujúcich družstiev a vyžrebovanie sa uskutoční na schôdzi CES počas ME mládeže
v Kluži.
2.4 Delegácia japonského mesta Gifu zavítala do Slovenského stolnotenisového centra
v Bratislave – Krasňanoch 6.7.2018 - už po tretí raz. Na stretnutí za SSTZ sa zúčastnili pp.
Z. Kríž, B. Kalužný, J. Truksa, I. Hatalová a 4 - členná delegácia Gifu na čele s riaditeľom
divízie pre športové podujatia v Gifu Y. Wakayamom. V r. 2019 by sa slovenský tím
pripravujúci na OH v Tokiu mal zúčastniť na spoločnom sústredení s miestnym elitným
klubom Juroku Bank TTC pred Japan Open v Sappore (12. – 15.6.2019). V príprave je podpis
spoločného memoranda v októbri 2018 za účasti novozvoleného primátora Gifu pri jeho
návšteve na Slovensku.
2.5 Pred odchodom slovenskej výpravy na tohtoročné stolnotenisové ME mládeže v Kluži
uskutočnila sa spoločná večera členov výpravy a vedenia SSTZ. Medzi naše talenty zavítala
aj slovenská jednotka B. Balážová, ktorá sa s mladými talentami podelila o skúsenosti
z juniorskej kadetskej kategórie.
2.6 V dňoch 15. – 24.7.2018 štartovala slovenská výprava na ME mládeže v Kluži.
Slovenskí reprezentanti podali výkony väčšinou na hranici svojich možností a dobre
reprezentovali Slovensko. Osobitné uznanie si zaslúži dvojica A. Klajber – F. Delinčák, ktorá
po 8 rokoch získala pre Slovensko medailu.
K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran
Uznesenia splnené:
Úloha: VV SSTZ rozhodol postúpiť sťažnosť podanú p. Balážom z Topoľčian kontrolórovi
SSTZ. Kontrolór 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: Požiadať kontrolóra o vyčíslenie údajnej škody spôsobenej ŠKST Topoľčany
Slovenskému stolnotenisovému zväzu.
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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: Upraviť registračný formulár SSTZ za účelom GDPR tak, aby každý hráč pri
registrácii dal svoj súhlas na používanie a zverejňovanie jeho osobných údajov .
Z: ŠTK , legislatívna komisia
T: 31.8.2018
Úloha : Pripraviť zmenu ubytovacích priestorov pre potreby reprezentačných sústredení na 5
dvojposteľových izieb. Vyžiadať cenové ponuky na rekonštrukciu priestorov.
Z: Ing. Hamran
T: 30.4.2018
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
- ak chce byť subjekt poberateľom štátnych dotácií, resp. prostriedkov z verejných
zdrojov, musí mať v zmysle Zákona o športe konferenciu každý rok
Z: sekretariát SSTZ
NT: 30.9.2018
Uznesenia čiastočne splnené
Úloha: zabezpečiť verejné obstarávanie na zakúpenie automobilu (pre potreby SSTZ)
a dodávateľa opravy teplovodného potrubia ( vyplýva to zo zmluvy z MŠVVaŠ)
Z: Ing. Hamran, Ing. Suchý
T: 30.8.2018
VV SSTZ z predložených ponúk odporučil po diskusii zakúpiť Renault Scénic
s automatickou prevodovkou a schválil aj odpredaj staršieho automobilu Renault Thalia
(ako kompenzáciu ceny nového auta).
VV SSTZ schválil jednomyseľne.
Úloha: Doplniť chýbajúce doklady a predložiť komisii pre ekonomiku a marketing
inventarizáciu stolnotenisového materiálu za roky 2016, 2017.
Z: Ing. Hamran, sekretariát SSTZ,
NT: 30.9.2018
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
NT: 30.9.2018
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Úloha : Rokovať s oslovenými stolnotenisovými firmami s ponukou na reklamu
v pripravovaných publikáciách „Stolný tenis pre začiatočníkov“ a „Stolný tenis pre
vedúcich ZÚ na školách“
Z: marketingová komisia
T: 30.9.2018
Uznesenia trvajúce :
Úloha: predložiť návrh smernice SSTZ na čerpanie príspevkov od SSTZ
Z: Dr. Fink
NT: 30.09.2018
Úloha: Pripraviť návrh na zloženie redakčnej rady publikácie SSTZ a spolupracovníkov
zodpovedných za jednotlivé oblasti
Z:Dr. Kríž, Ing. Hamran, Dr. Fink
T:30.9.2018
Úloha: po konferencii SSTZ sa bude VV SSTZ zaoberať novým zložením legislatívnej
komisie
Z: VV SSTZ
T: 30.9.2018
Úloha: Osloviť členov komisie listom s otázkou, či majú záujem pokračovať v činnosti
komisie.
Z: sekretariát
T:30:9.2018
Úloha : Pripraviť návrh prioritných oblastí, ktoré by mohli byť témou pre workshop.
Uskutočniť prieskum záujmu o workshop + oblasti.
Z: Ing. Kalužný, Dragaš, Solár
T: 30.9.2018
Ing.Kalužný informoval o zabezpečení lektora pre workshop, ktorý bude v termíne 7.9.9.2018. Lektorom bude p. Mário Amižič. Ubytovanie v termíne 7.-9.9.2018 a odmena vo
výške 1000€ bude na náklady SSTZ. M. Amižič potvrdil účasť na seminári
Úloha: Za organizačnú časť seminára bude zodpovedná Mgr. Hatalová, za odbornú
časť seminára bude zodpovedný p.Truksa. Je potrebné vybrať cca 50 trénerov
(slovenských a českých). Miestom konania seminára bude stolnotenisová hala SSTZ.
K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov - p. Truksa, Ing.Grigel, Dr.Vaniak
4.1. Nominácia na ME v Alicante 18.-23.9.2018:
Muži – Wang, Pištej, Novota, Valuch.
Náhradník – Špánik
Tréner - Truksa
Ženy – Balážová, Kukuľková , Ódorová
Náhradníčky – Labošová, Puchovanová
Tréner – Šereda
Masér - Budayová
Všetci na náklady SSTZ
Delegáti na kongres: Dr.Kríž, Ing.Kalužný – pobyt na náklady organizátora, doprava
a poistné na náklady SSTZ
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Zdôvodnenie nominácie na ME mužov:
Prvý traja nominovaní - Pištej, Wang, Novota - sú najvyššie vo svetovom rebríčku
a potrebujeme čo najvyššie postavenie vo svetovom aj európskom rebríčku. Na Európske hry
v roku 2019 sa berie tohtoročný decembrový európsky rebríček družstiev. Na EH v Minsku
ide 11 družstiev + domáci tím. Slovensko je momentálne na 15.mieste, čo je nádejné. Valuch
sa prepadol iba nedávno na svetovom rebríčku, keď sa mu nepodarilo tento rok obhájiť dosť
bodov v Slovinsku a Chorvátsku. Špánik je mladý hráč, reprezentant do 21 rokov, fyzické
testy mal na výbornú, v Poľsku do 21 rokov uhral štvrťfinále a na MS vyhral zápas, na ktorý
bol postavený.
VV SSTZ schválil jednomyseľne
4. 2.Návrh na reprezentačný káder mužov SR na 2018/2019: Pištej Ľubomír, Wang Yang,
Novota Samuel, Valuch Alexander, Špánik Tibor, Péter Ingemar, Brat Adam, Kalužný
Samuel
- Po polovičke sezóny po zhodnotení môže byť zloženie kádra upravené.
VV SSTZ schválil jednomyseľne
4.3. Návrh na reprezentačný káder SR do 21 rokov na sezónu 2018/2019: Špánik Tibor, Brat
Adam, Zelinka Jakub, Peko Štefan, Oráč Daniel, a jeden junior – určí reprezentačný tréner
juniorov
VV SSTZ schválil jednomyseľne
4.4. Súpiska na Superligu, tím mužov a žien do 23rokov, bola odovzdaná generálnemu
sekretárovi (15 hráčov).
VV SSTZ schválil jednomyseľne
4.5. Návrh na reprezentačný káder družstva žien SR: Balážová Barbora, Ódorová Eva,
Kukuľková Tatiana, Truksová Lucia, Labošová Ema, Puchovanová Nikoleta, Grígelová
Natália, Jurková Eva.
- Po polovičke sezónny po zhodnotení môže byť zloženie kádra upravené.
VV SSTZ schválil jednomyseľne
4.6. Návrh na zmenu reprezentačného trénera žien do 21rokov: Šereda Peter – dôvod je
ukončenie zmluvy s Popovou (požiadala o uvoľnenie z funkcie vzhľadom na neochotu
rakúskeho klubu uvoľňovať ju na akcie slovenskej reprezentácie) a P. Šereda je tréner žien
a reprezentantky do 21 rokov budú v oboch kategóriách.
VV SSTZ schválil jednomyseľne
4.7. Širšie reprezentačné kádre SR v mládežníckych kategóriách (8):
JUNIORI: Klajber Adam, Delinčak Filip, Cyprich Samuel, Fečo Samuel, Pach Kamil, Ivančo
Felix, Pindura Tobias, Kysel Martin
KADETI: Goldír Jakub, Kubala Nicolas, Švento Jakub, Šutiak Samuel, Uherík Kristian,
Palušek Samuel, Arpáš Samuel, Šramo Radoslav
MINIKADETI: Katona Alexander, Kubjatko Samuel, Terezka Tomáš, Madarás Adam, Sepesi
Luka, Mitrík Jozef, Floro Damian, Lesňak Dominik
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JUNIORKY: Labošová Ema, Šinkarova Dáša, Peková Zuzana, Divinská Natalia, Dzelinská
Julia, Terezková Jana, Karkušová Danijela, Lacenová Renata
KADETKY: Illášová Adriana, Činčurová Ema, Šinkarová Monika, Štullerová Eliška,
Vinczeová Laura, Wiltschková Dominika, Bilkovičová Sára, Mullerová Ema
MINIKADETKY: Bittová Michaela, Darovcová Nina, Nemethová Nina, Korf Carolina,
Vanišová Vanda, Kubjatková Alica, Nagyová Veronika, Čižláková Lucia
Zaradenie uvedených hráčov nie je nemenné. Ak dôjde k výraznému posunu výkonnosti,
respektíve sa objavia iné dôvody (disciplína a pod.) u niektorého z hráčov, môže na návrh
reprezentačného trénera VV urobiť v priebehu sezóny zmenu.
VV SSTZ schválil jednomyseľne
4.8. Kontrolný turnaj kadetov
6.-7.9.2018 kontrolný turnaj kadetov a kadetiek v Prievidzi. Začiatok vo štvrtok 16.00
a koniec v piatok 12.00
Kadetky: Illašová Adriana, Činčurová Ema, Šinkarová Monika, Štullerová Eliška, Vinczeová
Laura, Wiltschková Dominika, Bilkovičová Sára, Mullerová Ema
Nominácia kadeti: Goldír Jakub, Kubala Nicolas, Švento Jakub, Šutiak Samuel, Uherík
Kristian, Palušek Samuel, Arpáš Samuel, France Roman
4.9. Kontrolný turnaj juniorov a junioriek v Bratislave
28.-29.8.2018 . Začiatok v utorok 15.00 a koniec v stredu 13.00.
Juniori: Klajber Adam, Delinčak Filip, Cyprich Samuel, Fečo Samuel, Pach Kamil, Ivančo
Felix, Pindura Tobias, Kysel Martin
Juniorky: Labošová Ema, Šinkarova Dáša, Peková Zuzana, Divinská Natalia, Dzelinská
Julia, Terezková Jana, Karkušová Danijela, Lacenová Renata
Kontrolné turnaje budú zaradené do kalendára SSTZ.
VV SSTZ schválil jednomyseľne
4.10. Nominácie na WJC Chorvátsko a Srbsko Open junior a cadet, Chorvátsko, (12.16.9.2018, Varaždín)
Kadetky: Illašová, Wiltschková , Kadeti : Goldír, Švento, Juniori : Delinčak, Klajber, Cyprich
Samuel. Juniorky: Labošová, Šinkarová, Divinská
Srbsko, (19.- 23.9.2018, Belehrad):
Kadetky: Illašová, Štulerová
Kadeti: Goldír, Kubala
Juniori: Klajber, Delinčak, Fečo Samuel
Juniorky: Labošová, Šinkarová
Tréneri: Grigel, Solár, Dragaš, jeden tréner junioriek ( bude nominovaný dodatočne)
Účasť v Belehrade a Varaždíne na entry fee.
Účasť ďalších hráčov bude upresnená po ukončení prihlášok samoplatcov
VV SSTZ schválil jednomyseľne
4.11. Nominácia na kondičné sústredenie reprezentácie - Zuberec 13.-19.8.2018
Kadeti : Goldír, Uherík, France, Palušek, Kubala, náhradník Šutiak
Kadetky: Illašová, Činčurová, Wiltschková, Štulerová, Vinczeová
Juniori: Klajber, Delinčak, Zelinka, Pach, Cyprich,
Tréneri: Grigel, Solár, Dragaš, Blaško, Gajdoschík
Juniorky na návrh trénerky Popovej sa sústredenia nezúčastnia!
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Cena sústredenia neprekročí sumu 40 eur/os/deň.
VV SSTZ schválil jednomyseľne
4.12. VV schválil predbežnú nomináciu na turnaj TOP 10 :
Hráči: Klajber - 3. náhradník, Delinčák - 7. náhradník, Kukuľková – 6. náhradníčka.
Tréneri : Dragaš, Grigel
V prípade nominácie na náklady SSTZ.
Delegát za komisiu mládeže ETTU: Ing.Hamran – pobyt na náklady organizátora, cestovné
a poistné na náklady SSTZ
Nominácie - rozhodcovia:
4.13. 2018 World Para Championships, 17.-20.10.2018, Laško/Celje (SLO)
Matej Hamran – ZHR, Marian Bystričan, Iveta Ivaničová
4.14. 2018 J&C Open Varaždín, ITTF Premium Junior Circuit, 12.-16.9.2018 (CRO)
Jozef Tancer, Valentín Kleberc
4.15. PTT Czech Open 2018, Ostrava, 20.-22.9.2018 (CZE)
Stanislav Sládkovič, Boris Račko, Lucia Vožďárová, Iveta Ivaničová, Jaroslav Freund,
Vladimír Pištej, Jarmila Pištejová, Marcela Petríková, Karol Vytykáč, Ondrej Jurek, Vladimír
Gajdoš, Július Hlubina, Jozef Tancer, Valentín Kleberc, Róbert Porozsnyák, Miroslav Gábor,
Miroslav Čerňan, Teodor Németh,
K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran
písomný materiál - VV SSTZ berie bez pripomienok na vedomie
K bodu 6 - Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing - Ing. Kalužný, Ing.Suchý
Ing. Suchý predložil písomný materiál s obsahom:
1. Informácia o stave neuhradených záväzkov a pohľadávok
2. Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v sezóne 2017/18
3. Informácia o stave obstarávania kapitálového majetku zo štátneho príspevku
4. Prešetrovanie prípadu ŠKST Topoľčany
5. Stav na účtoch SSTZ
6. Audit účtovnej evidencie 2017
7. Výročná správa SSTZ 2017
8. Postup integrácie účtovníctva
9. Smernica GDPR
10. Splnené úlohy VV
11. Vyčíslenie nákladov na rozhodcovský zbor
12. Údržba stolnotenisovej haly
13. Ďalšie informácie
VV SSTZ po diskusii uvedené materiály vzal na vedomie a schválil smernicu GDPR.
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K bodu 7 – Informácie zo športovo-technickej komisie SSTZ - Ing.Čelko, Ing.Šereda
Ing.Čelko – ústna informácia
- Kalendár na ďalší súťažný ročník je zatiaľ pripravený do decembra 2018, je potrebné
zakomponovať do kalendára aj nové kontrolné turnaje doplnené na tomto zasadnutí
- Žrebovanie extraligy a ostatných súťaží riadených SSTZ bolo zverejnené, v SP mužov
pribudol jeden turnaj ( Stolnotenisové centrum) spolu ich bude 6
- VV SSTZ prerokoval odvolanie ŠSK Junior Čaňa vo veci prestupu Michaeli
Bitóovej. VV SSTZ na základe predloženej žiadosti a dokladov zrušil prestup hráčky
Bitóovej do STK Lokomotíva Košice. Dôvodom bol neoprávnený súhlas s prestupom
v zmysle stanov klubu.
K bodu 8 – Hodnotenie účasti na ME mládeže 2018 v Kluži - Ing.Grigel
8.1 Písomné informácie od trénerov jednotlivých kategórii, ktoré VV SSTZ zobral na
vedomie
-

VV SSTZ po diskusii skonštatoval, že celkové vystúpenie bolo úspešné, aj keď nie vo
všetkých kategóriách. Poradie slovenských družstiev :
juniori 13. miesto, juniorky 7. miesto, kadeti 6. miesto, kadetky 23. miesto
V jednotlivcoch bolo vynikajúce 3. miesto Delinčáka a Klajbera v dvojhre kadetov.
V budúcnosti je potrebné klásť dôraz na to, aby všetci hráči zotrvali v mieste
majstrovstiev Európy mládeže do skončenia súťaží, a to aj v prípade, že už skončili
svoju súťaž.
VV SSTZ dodatočne schválil zmenu nominácie maséra na ME mládeže. Hartela
nahradila R. Budajová
VV SSTZ zobral na vedomie odstúpenie V. Popovej z pozície trénerky junioriek
z pracovných dôvodov k 31.8.2018.

Úloha: vypísať výberové konanie na trénera junioriek (rovnaké podmienky ako vlani) na
obdobie 1 roka. Termín prihlášok do 31.8.2018
Z: sekretariát
T:31.8.2018
Úloha: Opätovne osloviť p.Pucheho a prerokovať s ním možnosť spracovania televízneho
dokumentu o úspechoch slovenskej mládežníckej reprezentácie.
Z: sekretariát
T:31.8.2018

8.2

Predseda komisie mládeže Ing.Grigel zároveň predložil nominačné kritéria na MEJ
a medzinárodné turnaje.

KADETI:

1. Umiestnenie v európskom rebríčku do 64. miesta 30%.
V prípade, že v ETTU rebríčku sa z nominovaných hráčov nebude
nikto nachádzať, rozhoduje posúdenie a názor trénera RD.
2. SR rebríček
20%
3. M SR výsledky
10%
4. Poradie určené trénerom RD
20%
5. Tréningový proces*
20%
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*Objemy a kvalita tréningového procesu, účasť na sústredeniach a kontrolných turnajoch,
výsledky na domácich a hlavne medzinárodných turnajoch, momentálna forma, ochota, chuť
hráča reprezentovať a plniť si reprezentačné povinnosti, disciplína.
Hráč, ktorý v aktuálnej sezóne končí vo svojej kategórii (2004) a nenachádza sa v rebríčku
ETTU do 64. miesta, bude na ME mládeže nominovaný len za predpokladu, že na základe
nominačných kritérií sa umiestni na 1. mieste. V opačnom prípade budú uprednostnené
mladšie ročníky.
KADETKY, JUNIORI, JUNIORKY
1.
40% umiestnenie v rebríčku ETTU do 64. miesta
2.
20% umiestnenie v rebríčku SR
3.
20% umiestnenie na MSR
4.
20% poradie určené reprezentačným trénerom
Nominačné kritéria na medzinárodné turnaje, ktorých hodnota sa započítava do rebríčka
ITTF. Ako prvý pôjde hráč, ktorý v priebežnom hodnotení nom. kritérií na ME mládeže bude
najvyššie hodnotený. Druhého, resp. tretieho hráča si vyberá reprezentačný tréner, ktorý
zároveň určuje poradie ďalších prihlásených hráčov. V prípade prihlasovania sa samoplatcov
je povinnosť zákonného zástupcu - respektíve ním povereného klubového trénera konzultovať samotné prihlásenie s reprezentačným trénerom. V opačnom prípade nebude
prihláška akceptovaná.
K bodu 9 – Stav príprav RD SR mužov a žien na ME v Alicante v Španielsku – KŠR,
Truksa
Materiál ústne uviedol tréner Truksa.
Stanovenie prípravy na ME:
- 27.8.-31.8.2018, NSTC Rača
- 3.9.-7.9.2018,
NSTC Rača
- 10.9.-14.9.2018, NSTC Rača
Nominácia: Pištej, Wang, Novota, Valuch, Špánik, Kalužný, Brat, Péter
Sparing: Pavolka, Gumáň, Hořejší, Bardoň, Diduch (striedavo).
Kondiční tréneri: Hartel, Gajdošík.
Hlavný tréner: Truksa
Ženy budú mať podobnú prípravu, bude upresnená do 31.8.2018. Zodpovedný P.
Šereda.
Ciele na ME: Zmiešaná štvorhra (Balážová – Pištej) postup na Európske hry – tzn. štvrťfinále
na ME, šanca aj na medailu. Štvorhra žien: štvrťfinále bolo pred 2rokmi, takže teraz dúfame
v medailu – je to reálne. Štvorhra mužov: zopakovať štvrťfinále a pokúsiť sa o medailu!
Jednotlivci: Pre každého platí, že musí odovzdať maximum, dôležitý bude aj žreb.
Wang, Pištej, Balážová - postup medzi 16 najlepších. Ostatní – postup z kvalifikácie,
poprípade postup cez 1.kolo.
Kritériá pre mužov na nomináciu na MS jednotlivcov a ME družstiev v roku 2019:
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1. Podľa svetového rebríčka najlepšie umiestnení dvaja hráči v prípade, že VV SSTZ
nominuje na ME, alebo MS, 4 hráčov. V prípade nominácie 5 a viac hráčov, podľa
umiestnení vo svetovom rebríčku, traja hráči
2. Jeden hráč - podľa najviac nazbieraných bodov vo svetovom rebríčku za posledných
12 mesiacov a platí posledný platný svetový rebríček v čase nominácie. Body sa rátajú
bez MS, ME a OH – iba z turnajov ITTF Seamaster World Tour, Challenger Series
a Other
3. Jeden hráč - v prípade, ak bude nominačný kontrolný turnaj a bude schválený VV
SSTZ– víťaz tohto KT
4. Jeden hráč - subjektívny pohľad trénera, perspektíva (vek, technika, vhodný do
družstiev - do štvorhry, charakter, prístup k tréningovému procesu)
VV SSTZ schválil jednomyseľne predložené materiály
Úloha : Zakúpiť videokameru so statívom pre potreby slovenskej reprezentácie.
Zodpovedný za používanie a uskladnenie bude p.Truksa.
Z: sekretariát SSTZ
T: 15.9.2018
Úloha: Zrealizovať nákup loptičiek na prípravu na World Tour a na ME: 1000ks DHS***
40+ identické ako na Tour. 300ks Nittaku*** 40+ identické ako na ME.
Z: sekretariát SSTZ
T: 15.9.2018
K bodu 10 – Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie SSTZ - Dr.Brúderová
10.1 Dr. Brúderová informovala o pripravovaných a prebiehajúcich školeniach trénerov
- od 22.-24.6 bolo v hale SSTZ pvé stretnutie špecializácia pre 2. a 3. kvalifikačný
stupeň
- predpokladané termíny na ďalšie stretnutia sú 9.-11.11.2018 a 7.-9.12.2018.
10.2. Návrh na vypísania školenia 1. kval. stupňa ( spolu 50 hod. ). Všeobecná časť sa
uskutoční: Prešov – 28.-30.9.2018
Bratislava – 19.-21.10.2018
VV SSTZ schválil jednomyseľne
10.3. Informácia o pripravovaných študijných materiáloch :
- Zhotovenie brožúry , cca 50 strán, je potrebné ešte dorobiť jazykovú úpravu, grafickú
úpravu a úvodné slovo ( Dr.Kríž).
Odbornú korekciu urobí p. Grigelová-Kasanová. Zatiaľ chýba dohoda o grafickej
úprave. Predpokladaný náklad je 1000 ks. Cene zatiaľ nie je stanovená.
10.4. Je potrebné začať pracovať na pripravovanom projekte medzinárodnej trénerskej
konferencie na rok 2019. Konferencia by mala byť v spolupráci s ETTU. Do 30.9.2018
je potrebné zistiť podmienky pre organizovanie konferencie a možnosť podpory od ETTU,
resp. ITTF.
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K bodu 11 – Hodnotenie konferencie SSTZ - Dr. Kríž
Organizačné bola konferencia dobre zabezpečená, diskusia prebiehala v pozitívnom duchu,
materiály z konferencie boli zverejnené. Prvý raz sa uplatnil model, že predseda každej
komisie hodnotil svoju oblasť samostatne.
Úloha – kontrola uznesení:
- Doplnky súboru predpisov boli čiastočne zverejnené, niektoré predpisy boli
postúpené na doriešenie VV SSTZ. Po ich uzavretí budú zverejnené tiež.
- Konferencia vyzvala KSTZ na opätovné kreovanie legislatívnej komisie
(rozpracované).
- Je potrebné doplniť na stránku SSTZ všetky materiály z konferencie včítane
ekonomických tabuliek.
Z: J. Suchý a J. Cibula
T: 31.8.2018
K bodu 12 - Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu – Dr. Fink
-

Preložené na ďalšie rokovanie VV SSTZ (ospravedlnená neúčasť predkladateľa).

K bodu 13 - Informácie z komisie rozhodcov – Dr. Vaniak
Podaná informácia o databáze medzinárodných rozhodcov ITTF z SVK k 31.12.2017. Podľa
evidencie ITTF sa v nej nachádza 71 rozhodcov. V aktuálnom zozname k 1.8.2018 máme
zaradených 52 medzinárodných rozhodcov. Je potrebné databázu ITTF aktualizovať, vypustiť
z nej nežijúcich a neaktívnych rozhodcov a zaslať ju na ITTF.
Predložené dve smernice na schválenie:
1. „Školenie a udeľovanie licencií rozhodcom stolného tenisu“
- VV SSTZ schválil jednomyseľne s drobnými pripomienkami, termín účinnosti od
1.9.2018
2. „ Odmeny a náhrady rozhodcom pri turnajoch, jednorazových a dlhodobých turnajoch“
- Prerokovanie smernice odložené na ďalšie rokovanie VV SSTZ dňa 27.9.2018, po
schválení bude účinná od 1.10.2018
3. VV SSTZ schválil po zapracovaní pripomienok jednomyseľne zoznam lektorov
K bodu 14 - Smernica na ocenenia SSTZ a koncoročná anketa – Dr.Kríž, Ing.Kalužný
-

Preložené na ďalšie rokovanie VV SSTZ

K bodu 15 - Stav príprav WJC 2018 – Slovak Cadet open - Ing.Hamran
-

Termín turnaja je stanovený na 2.-4.11.2018
Je potrebné začať rokovania s Gymnáziom na Hubeného ulici vo veci prenájmu
telocvične a ZŠ na Hubeného ohľadom stravovania
Ubytovanie je potrebné rezervovať v hoteli Barónka, v hoteli Prim, prípadne v hoteli
Maxim vo Sv. Jure. To sú najbližšie ubytovacie kapacity.
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-

Koncom augusta bude pripravovaný Prospectus, do ktorého treba stanoviť riaditeľa
turnaja, tlačového manažéra a dohodnúť hlavného rozhodcu so zástupcami.
Z: Ing. Kalužný a Ing. Hamran
T: 31.8.2018

K bodu 16 - Informácie o Superlige - Ing.Hamran
Ing. Hamran informoval o zasadnutí Superligy, ktoré sa uskutočnilo začiatkom júla vo Sv.
Martine v Chorvátsku a v Kluži. Na základe požiadaviek zúčastnených federácií sa upravil
herný systém, prvá polovica súťaže sa odohrá turnajovým spôsobov ( každá skupina odohrá 2
turnaje), druhá nadstavbová časť sa bude hrať tradičným spôsobom „doma - vonku“ .
Ďalšou zmenou je účasť reprezentačných družstiev do 23 rokov, namiesto pôvodných do 21
rokov.
VV SSTZ schválil rozpočet predložený rakúskou federáciou na tvorbu a prevádzku
internetovej stránky Superligy.
K bodu 17 - Zmluvy s hráčmi - Ing.Kalužný, Bc.Pištej
Predložená dva písomné materiály: „Zmluva medzi SSTZ a reprezentantom SR v stolnom
tenise“ a „Štatút reprezentanta SR v stolnom tenise“
Zmluva zavádza honorovanie vybraných hráčov - finančne aj materiálne - v závislosti od ich
postavenia vo svetovom rebríčku ITTF. K predloženým materiálom prebehla diskusia, bude
potrebné ešte dopracovať niekoľko detailov, aby mohli byť účinné. Jedným z nich je aj „ITTF
Etický kódex športovca“, (je prekladaný do slovenského jazyka). Bude prílohou k Štatútu
reprezentanta.
K bodu 18 – Rôzne
18.1 Ing.Grigel predložil na schválenie upravené „Pravidlá pre tvorbu rebríčkov od sezóny
2018“ . VV SSTZ schválil. Upravené pravidlá budú zverejnené na stránke SSTZ.
Ú: Doplniť úlohu pripraviť jednotnú metodiku na vypracovanie hodnotení
reprezentačcnými trénermi
Z: Truksa, reprezentační tréneri
T:trvale
18.2 Ing.Grigel predložili na schválenie úpravu smernice „ Zriaďovacie a hodnotiace kritériá
ÚTM a individuálnej podpory“.
VV SSTZ schválil jednomyseľne smernicu pod číslom 1/2018 s účinnosťou od 1.1.2018.
18.3 VV SSTZ schválil jednotný systém predkladania materiálov do VV SSTZ :
- materiály predkladať samostatne k jednotlivým bodom programu
- označiť v záhlaví meno predkladajúceho, dátum VV SSTZ, kedy bude materiál
prerokovaný, kým bol predtým prerokovaný , resp. schválený (komisia), termín účinnosti
v prípade smerníc a rôznych pravidiel
- používať formát Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, používať diakritiku
(mäkčene, dĺžne, atď), riadkovanie 1
18.4 VV SSTZ schválil vypísanie výberového konania na pozíciu generálneho sekretára
SSTZ , požiadavky spracovali predseda a podpredsedovia, pripomienky dal jedine p.Fink,
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ktorých časť bola do podmienok výberového konania zapracovaná. Predpokladaný nástup od
1.10.2018. Termín podávania prihlášok je do 10.9.2018.
Úloha : Zverejniť na stránke SSTZ a portáli Profesia
Z: sekretariát

T: 17.8.2018

18.5 VV SSTZ schválil jednomyseľne ( per rollam) úpravu miezd pre pracovníkov
sekretariátu. S pracovníkmi bol uskutočnený pohovor s cieľom skvalitnenia práce na
sekretariáte.
Úloha : Po preverení záujmu zorganizovať kurz angličtiny so zameraním na stolnotenisovú
problematiku pre pracovníkov sekretariátu a trénerov.
Z: sekretariát
T: 30.9.2018
Úloha : Stanoviť polročné ciele pre pracovníkov sekretariátu , ktoré budú slúžiť ako
podklad pre koncoročnú odmenu ( 14. plat).
Z: generálny sekretár
T: 15.9.2018
18.6 VV SSTZ hlasovaním per rollam schválil nomináciu na kandidátov do komisií ETTU
Komisia veteránov (predseda) – Dr. Kríž – 9 hlasov
Komisia rozhodcov (člen) – Popellár – 9 hlasov
Komisia mládeže (člen) – Ing. Kalužný – 5 hlasov, Ing. Hamran – 4 hlasy
Komisia športovcov (člen) – Ódorová – 8 hlasov
Úloha : Zaslať návrhy s krátkym životopisom na sekretariát ETTU.
Z: generálny sekretár
T: 25.8.2018
18.7 Bc.Pištej ponúkol (ako zástupca firmy Sport Lovers,s.r.o.) sponzoring na SPM Joola
2018/2019. Vzhľadom na menší počet turnajov ako sa predpokladalo, upravil ponuku na
2000 lôpt pre organizátorov turnajov SPM vo všetkých kategóriách spolu výmenou za
uvedenie mena sponzora v názve SPM. Odkaz na stránke SSTZ pre zástupcu Joola na
Slovensku (Sport Lovers s.r.o.) Uvedený materiál bude ako dotácia organizátorovi, nie je
povinnosť s uvedenými loptami turnaj hrať.
18.8 Bc.Pištej požiadal o prenájom priestorov v hale SSTZ pre firmu Sport Lovers s.r.o.
Zatiaľ ešte priestory nie sú vhodné na prenájom, VV SSTZ rozhodne po ukončení
rekonštrukcie.
18.9. Dr.Vaniak požiadal o objednanie dodávky odznakov pre rozhodcov v počte 300 ks,
predpokladaná cena je 1€ /ks a žrebovátiek v počte 200 ks, predpokladaná cena je tiež 1€/ks.
Ďalej požadoval objednať 30 ks kravát ITTF a 10 ks šatiek ITTF pre medzinárodných
rozhodcov zo Slovenska. Všetky objednané veci sa potom budú postupne odpredávať
rozhodcom.
VV SSTZ všetky požiadavky schválil jednomyseľne
18.10 Slovenský klub veteránov požiadal SSTZ o podporu na medzištátne stretnutie
veteránov s Českom, ktoré sa uskutoční pravdepodobne v decembri 2018.
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VV SSTZ schválil podporu SKV a to v rozsahu : prenájom haly zdarma, ubytovanie v rámci
haly zdarma (podľa možností) a uhradí spoločnú večeru pre účastníkov stretnutia a VV SSTZ
a v rámci pripomenutia si osláv 25. výročia od vzniku samostatného SSTZ a ČAST.
18.11 ŠKST Ružomberok požiadal o materiálnu podporu turnaja – Mildeho memoriál. VV
SSTZ . VV SSTZ podporu zamietol, nakoľko nejde o jubilejný ročník turnaja.
18.12 Truksa predložil písomný návrh na zriadenie NSTC- Národného stolnotenisového
centra a kritérií na zaraďovanie hráčov do tohto centra. Po pripomienkach členov VV SSTZ
budú návrhy postúpené na diskusiu do jednotlivých odborných komisií SSTZ a následne
podrobne dopracovaný návrh bude predložený na opätovné prerokovanie VV SSTZ .
Úloha: Pripraviť upravený návrh materiálov na zriadenie NSTC- Národného
stolnotenisového centra a kritérií na zaraďovanie hráčov do tohto centra.
Z: Ing. Kalužný, Truksa
T: 15.9.2018
18.13 Na základe úspešného vystúpenia slovenskej mládežníckej reprezentácie je potrebné
spracovať návrh v zmysle platnej smernice pre odmeňovanie trénerov a hráčov
v mládežníckej kategórii.
Z: Ing. Suchý
T: 15.9.2018
18.14 VV SSTZ vyhodnotil splnenie ukazovateľov p.Truksu za 1 polrok v zmysle zápisu
z VV SSTZ, ktorým mu boli tieto ukazovateľa dané. Návrh bol na vyplatenie 90%
z pohyblivej zložky odmien. Nakoľko sa však pre neúplný počet členov VV SSTZ na
zasadnutí nepodarilo rozhodnúť, bol tento návrh postúpený na hlasovanie per rollam
a vyplatenie bude realizované podľa výsledkov hlasovania.
Zároveň je potrebné pripraviť návrh nových nových cieľov na 2 polrok 2018.
Z: Ing.Kalužný
T: 15.9.2018
18.15 Zverejniť na stránke SSTZ ponuku klubom na Intercup
Z:Cibula

T:15.8.2018

18.16 Opätovne prerokovať list p. Gašparíka na ďalšom VV SSTZ.
Úloha: Informovať p. Gašparíka, že o žiadosti bude opätovne rokované na septembrovom
zasadnutí.
Z: Hamran
T : ihneď
18.17 VV SSTZ prerokuje na ďalšom zasadnutí VV SSTZ smernicu o odmeňovaní hráčov na
MS, ME a ME do 21 rokov s tým, že jej účinnosť už bude zohľadňovať aj výsledky ME,
ktoré budú v septembri 2018.
18.18 VV SSTZ na základe jeho žiadosti pozval opäť Ing.Baláža na rokovanie VV SSTZ
(prišiel aj s trénerom Michalkom). Informoval o podaní sťažnosti hlavnej kontrolórke športu
v SR a o televíznom šote v TV Markíza. Po vyše dvojhodinovej diskusii, po ktorej p.Baláž
predložil sťažnosť na výsledky kontroly p.Wawreka v ŠKST Topoľčany, vzniesol nasledujúce
požiadavky:
- pozastaviť členstvo v SSTZ p.Grmanovi, Kutišovi a Kudrecovi
- spolupracovať s mestom Topoľčany na kontrole klubu ŠKST
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SSTZ :
- spolupracuje s vyšetrovateľkou PZ SR na vyriešení prípadu
- kontrolór SSTZ spracoval správu o výsledku kontroly v Topoľčanoch.
- VV SSTZ pozastavil financovanie klubu do vyriešenia prípadu
- kontrolór SSTZ sa stretne s hlavnou kontrolórkou športu SR
- Ing.Kalužný a Ing.Wawrek sa osobne skontaktujú s MV SR za účelom preverenia
dokladov o registrácii
- SSTZ si uplatní nárok na spôsobenú škodu po jej upresnení a preverení pravosti
dokladov
- nahlásiť vyšetrovateľke predbežnú škodu vo výške cca 2500€
Ing. Wawrek informoval o kontrole v ŠKST Topoľčany a navrhuje, aby klub zvolal
mimoriadnu členskú schôdzu a pozval aj vylúčených členov a prerokoval ich záujem
o pokračovaní v členstve klubu, doplatenie členských príspevkov, atď.
18.19. Požiadavka na zasielanie podkladov pre tvorbu rebríčkov mládeže.
Vzhľadom na vysokú pracovnú vyťaženosť žiada prof. Alexy o čo najrýchlejšie a komplexné
zasielanie výsledkov našich hráčov na medzinárodných turnajoch hodnotených v rebríčku SR.
Taktiež o nahlásenie umiestnenia v rebríčku ETTU v párnych mesiacoch. Dosiahnuté
výsledky nahlasovať v podobe: meno, priezvisko, registračné číslo, dosiahnutý výsledok.
Z: organizátori turnajov
T: priebežne
18.20.Termín ďalšieho zasadnutia VV SSTZ bol stanovený na 27.9.2018 v Bratislave.

Bratislava, 14.8.2018
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: Dr. Zdenko KRÍŽ
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