Zápis č. 2/2014
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 17.3.2014
v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Dr. Brúderová, Grman, prof. Alexy, Ing.Čelko, Ing.Reho, Dr.Vaniak
Prizvaní: pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing. T. Šereda, p. Čolovičková, Bystričan
Ospravedlnený:
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. V dňoch 10. – 11.2.2014 sa uskutočnil v Hodoníne kvalifikačný turnaj o postup na OH
mládeže 2014 a následne ITTF World Tour juniorov a kadetov. V kvalifikácii jediný
slovenský zástupca Kalužný neuspel, a tak olympijské súťaže v Nanjingu budú bez
slovenskej účasti.
2.2. V priebehu turnaja v Hodoníne slovenská delegácia (p. Kríž a p. Hamran) rokovala
s vedením ČAST o spolupráci na kongresoch ITTF a ETTU v Tokiu a pri zabezpečení
streamingových prenosov zo Slovak Junior Open 2014 v máji v Senci.
2.3. Dňa 14.2.2014 sa odohral v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave - Krasňanoch
tradičný turnaj osobností, ktorý tento raz v spolupráci so SSTZ organizoval starosta
mestskej časti Rača p. Pilinský. Na turnaji, ktorý mal 6 kategórií, sa zúčastnili diplomati
akreditovaní v SR, starostovia a primátori, poslanci, ale aj podnikatelia a sponzori zväzu.
Záverečné vyhodnotenie sa konalo v Nemeckom dome v Rači.
2.4. MŠVVaŠ SR oznámilo na SSTZ dňa 12.3.2014, že náš zväz uspel s tretí raz podaným
projektom na debarierizáciu Národného stolnotenisového centra v Bratislave Krasňanoch. V silnej konkurencii nakoniec získal dotáciu 43 800 €, musí však k tejto
sume zabezpečiť aj 40 % finančnú spoluúčasť. Prostriedky musia byť vyčerpané
a zúčtované do 31.12.2014.
2.5. MŠVVaŠ SR uzavrelo po dlhých diskusiách konečne aj rozpočet pre športové zväzy na prvý
polrok 2014. SSTZ dostane na základe úspešných projektov 79.100 € na
športovú reprezentáciu a rozvoj odvetví a 79.000 € na talentovanú mládež. K týmto
čiastkam je povinný zabezpečiť minimálne 5 % spoluúčasť. Za 2. miesto na ME v mixe
dostali odmenu B. Balážová a Ľ. Pištej po 315 € a tréner A. Dzelinský za celoživotnú
prácu s talentovanou mládežou pri príležitosti 50. narodenín 500 €.
2.6. V dňoch 28.2. – 2.3.2014 bolo Národné stolnotenisové centrum v Bratislave –
Krasňanoch dejiskom majstrovstiev Slovenska v súťaži jednotlivcov. Výbornú úroveň
mala najmä dvojhra mužov, v ktorej uspel Wang Jang vo finále proti T. Keinathovi.
V dvojhre žien pri neúčasti viacerých hráčok potvrdila suverenitu obhajobou zlata B.
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Balážová. Jediným kazom šampionátu bolo diskvalifikovanie hráča Bai He za nešportové
správanie sa v semifinálovom súboji s T. Keinathom.
2.7. Vedenie SSTZ absolvovalo rokovanie s E. Ódorovou o jej návrate do reprezentácie SR v
najdôležitejších súťažiach r. 2014 na MS a ME družstiev. Došlo k dohode a Ódorová,
ktorá potvrdila svoju dobrú výkonnosť na Hungarian Open v Szombathely, bude posilou
nášho ženského tímu na MS v Tokiu i ME v Lisabone.
2.8. V priebehu majstrovstiev Slovenska zasadla komisia športovej reprezentácie
a prerokovala nomináciu na aprílové MS v Tokiu. Sexteto slovenských hráčov tvoria: T.
Keinath, Ľ. Pištej, P. Šereda,( náhr. M. Bardoň), B. Balážová, E. Ódorová a E. Jurková
(náhr. A. Daubnerová). Nomináciu následne schválili elektronickým hlasovaním členovia
VV SSTZ. ITTF potom podľa súčtu rebríčkového postavenia nominovaných hráčov
nasadilo do 100 členného poľa družstiev žien SR na 18. miesto a tím mužov SR na 29.
miesto. V praxi to znamená, že ženy budú hrať v najvyššej kategórii a slovenskí muži
v konkurencii 126 krajín v druhej dvadsaťštvorke.
2.9. Počas šampionátu SR sa zišli v Sieni slávy SSTZ slovenskí členovia Swaythling clubu
international (SCI), ktorí prediskutovali aktuálne problémy svetového, európskeho
i slovenského stolného tenisu. Na návrh predsedu SCI Slovakia V. Mihočka st. členovia
jednomyseľne odsúhlasili prijatie za nového člena dlhoročného úspešného hráča
i trénera A. Kutiša.
2.10. Začiatkom marca sa uskutočnili konzultácie s firmou Butterfly Európa o predĺžení
sponzorskej zmluvy pre slovenskú reprezentáciu, ako aj o materiálnom zabezpečení ME
mládeže 2015 v Bratislave. Rokovania by mali byť zavŕšené podpisom novej zmluvy
počas MS v Tokiu.
2.11. V dňoch 14. – 16.3.2014 sa konal v Malackách turnaj Slovak Open minikadetov a ešte
mladších talentov. Na súťažiach sa zúčastnilo 130 hráčov z 10 krajín, mal vysokú
športovú úroveň, a turnaj ako už tradične v tomto meste podporil aj primátor Malaciek
p.Ondrejka a zúčastnila sa na ňom delegácia SSTZ (p. Kríž a p. Hamran).
2.12 VV SSTZ poveril svojich zástupcov (p. Kríž, p. Hamran) na rokovaní o budúcom turnaji
o Dunajský pohár (2.4.2014 vo Viedni) presadzovať výmenu kategórie minikadetov namiesto
kategórie do 21 rokov .
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :
Úloha : Zverejniť na stránke SSTZ požiadavku na zasielanie pripomienok k disciplinárnemu
poriadku.
Z: Ing Šereda

T: 5.2.2014

Úloha :

návrh na doplnenie lektorského zboru zaslať na akreditačnú komisiu MŠVVaŠ SR
T:15.2.2014
Úloha: prerokovať s Ódorovou záujem štart za RD SR a spôsob jej prihlasovania na turnaje
ITTF WT
Z: Popová, Ing.Hamran

T: 31.1.2014
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Uznesenie č.455: VV SSTZ schvaľuje požiadavku zasielať písomné materiály na rokovanie VV
SSTZ minimálne 24 hod. pred rokovaním
Z: členovia VV SSTZ, sekretariát

T: priebežne

Uznesenia trvajúce :
Uznesenie 447: Spracovať rebríček mládežníckych kategórií novým systémom. Po naplnení databáz
porovnať s existujúcim rebríčkom.

Z: mládežnícka komisia

a Ing.Rzavský

T: 30.6.2014

Úloha: Dr. Brúderová požiadala o zverejnenie zoznamov rozhodcov A a B licencie.
Z: Dr.Vaniak
T: 30.4.2014
Uznesenie č.453: VV SSTZ ustanovil pracovnú skupinu na prípravu nového disciplinárneho
poriadku SSTZ v zložení : Dr.Gallo, Ing.Hamran, Dr.Hajduk, Dr.Vaniak, Ing.Šereda, Ing.Čelko
Z: pracovná skupina a Ing. Hamran
T: 30.4.2014
Uznesenie č.454: KŠR pripraví návrh na kritériá nominácií a financovania účasti hráčov na
turnajoch
Z: KŠR, Grman
T: 20.3.2014
Úloha: Zverejniť výzvu na stráne SSTZ s požiadavkou na oznámenie IČO jednotlivých klubov
stolného tenisu, bez ktorého nie je možné ich zaradenie na stránku NŠC.
Z: Ing.Šereda
T: 3.2.2014

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Grman, Dr.Vaniak
4.1. ITTF J&C Open, Česko, Hodonin, 12.-16.2.2014
Juniori:
Valúch , Péter, Kopányi (na náklady SSTZ)
Kalužný, Turček, Vlačuška, Brat, Bučko (na vlastné náklady), náhr. Pavolka, Kaššay
Juniorky: Kršiaková , Furková, Haringová (na náklady SSTZ)
Horváthová, Ivanová, Vancáková (na vlastné náklady)
Kadeti: Špánik, Peko (na náklady SSTZ)
Zelinka., Reho, Oráč, Ševec (na vlastné náklady)
Kadetky:
Lábošová, Kukuľková (na náklady SSTZ)
Uríková Grigelová, Puchovanová, Peková (na vlastné náklady)
Tréneri: Valúch, Grman, Mackovič, Jahoda (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.1. ITTF J&C Open, Francúzko, Metz, 5.-9.3.2014
Juniori: Valúch, Péter, Turček (na náklady SSTZ)
Kalužný, Kopányi, Brat (na vlastné náklady)
Juniorky: Furková, Kršiaková, Horváthová (na nákladdy SSTZ)
Kadeti: Špánik, Wiltschka (na náklady SSTZ)
Peko, Oráč, Ševec (na vlastné náklady)
Kadetky:
Kukuľková, Grigelová (na vlastné náklady)
Tréneri: Valúch, Grman, Mackovič (na náklady SSTZ)
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Poistenie na náklady SSTZ
4.3. Výcvikový tábor minikadetov, Topoľčany, 9.-13.3.2014
Chlapci:
Diko, Kysel, Petrík, Ivančo, Klajber, Delinčák
Dievčatá: Peková, Šinkárová, Švajdlenková, Slobodníková, Sisková, Lacenová
Tréneri: Čolovičková, Mackovič
Všetci na náklady SSTZ
4.4. Slovak Minikadet Open, Malacky, 14.-16.3.2014
Chlapci:
Diko, Kysel, Petrík, Ivančo, Klajber, Delinčák
Dievčatá: Peková, Šinkárová, Švajdlenková, Slobodníková, Sisková, Lacenová
Tréneri: Čolovičková, Mackovič
Všetci na náklady SSTZ
4.5. ITTF J&C Open, Taliansko, Lignano, 12.-16.3.2014
Juniori: Valúch, Péter, Kopányi (na náklady SSTZ)
Brat, Vlačuška, Pavolka, Kaššay (na vlastné náklady)
Kadeti: Peko, Oráč (na vlastné náklady)
Kadetky:
Uríková, Grigelová (na vlastné náklady)
Tréner: Valúch (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.6. WT, Nemecko, Magdeburg, 26.-30.3.2014
Muži: Keinath, Wang, Jirásek (na vlastné náklady)
Ženy: Balážová (na náklady SSTZ)
4.7. Austrian Sparkasse Youth Open, Linz, 18.-21.4.2014
Chlapci: Diko, Kysel, Pindura, Ivančo, Klajber, Petrlík (na náklady SSTZ)
Dievčatá: Labošová, Peková, Šinkárová, Dzelinská, Slobodníková, Sisková (na náklady SSTZ)
Tréneri: Mackovič +1
Poistenie na náklady SSTZ
4.8. Superliga - zápas 18.3.2014 so Slovinskom
Valúch, Péter, Kalužný, tréner: Valúch (na náklady SSTZ)
4.9. Nominácia na MS Tokio, 28.4.-5.5.2014 – schválené elektr. hlasovaním po M SR
Muži: Keinath, Šereda, Pištej
- pobyt na náklady organizátora, doprava na náklady SSTZ
Bardoň - náhradník
Miko - tréner - na náklady SSTZ
Ženy: Balážová, Jurková E., Ódorová
- pobyt na náklady organizátora, doprava na náklady SSTZ
Daubnerová - náhradníčka
Popová - trénerka - na náklady SSTZ
Dr. Kríž – člen BOD a delegát na kongresy ETTU a ITTF a rokovanie s Butterfly
- pobyt na náklady ITTF, doprava na náklady SSTZ
Ing. Hamran – vedúci výpravy a delegát na kongresy ETTU a ITTF
- pobyt na náklady ITTF, doprava na náklady SSTZ
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Nominácie rozhodcov:
1. ETTU CUP , 7.3.2014, Česko, Račko, Vaniak
2. ETTU CUP , 24.3.2014, Rakúsko, Alexy, Hamran M.
3. MEJ Taliansko, 11.-20.7.2014. Goláň – zást. hl. rozhodcu
4. ITTF PTT Taliansko, Lignano , 18.-23.3.2014 – Popellár, Chamula, Šedivec, Hlubina, Zliechovec
5. MS Japonsko, 28.4.-5.5.2014, Bystričan

K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok
Upozornenie na zmenu používania terajšieho typu loptičiek za plastové od 1.7.2014 na
súťažiach organizovaných ITTF

K bodu 6. Vyhodnotenie M SR mužov a žien

– Ing.Čelko, tréneri RD

Ing.Čelko – M SR sa uskutočnili bez organizačných problémov
- priebežne sa robila kontrola rakiet
- priebeh negatívne poznamenalo vylúčenie hráča Bai He po semifinále za nešportové
správanie
Ing.Miko – vyhodnotil športovú úroveň v kategórii mužov
- kvalite prospelo, že sa zúčastnili všetci hráči umiestnení na popredných miestach rebríčka,
včítane hráčov, ktorí dostali v ostatnom období slovenské občianstvo
- Wang, Bai He a takisto Keinath sa zaradili na čelné umiestnenia, čo zvýšilo konkurenciu
aj samotnú kvalitu M SR
- Slovenská špička si potvrdila svoju výkonnosť, mladí hráči sa však opätovne nepresadili,
jedine Figeľ bol dobre pripravený. Bude pozvaný aj na záverečnú prípravu pred MS.
- Nespokojnosť s neúčasťou niektorých hráčov v súťažiach štvorhier, návrh na zaradenie
povinnosti hrať štvorhru od budúcich M SR
Nominácia na MS – Keinath, Pištej, Šereda , náhradník Bardoň – títo hráči si dlhodobo držia
formu, ich výkonnosť je porovnateľná. Na MS cestujú 3 hráči , Wang a Bai zatiaľ nemôžu
štatovať na MS.
Popová – kvalita ženskej kategórie bola slabšia, rozhoduje sa stále medzi 4 hráčkami
- Daubnerová a Hudecová trénejú z dôvodu školských povinností menej
- Pozitívny bol výkon Jurkovej, Truksová hrala slabšie
- Stále chýbajú nové mladé hráčky
Nominácia na MS – Balážová, Jurková E., Ódorová , náhr. Daubnerová
- je pozitívne , že sa Ódorová vrátila do reprezentácie, pomôže to aj Balážovej, na ktorú bol
kladený veľký psychický tlak. Môže to pomôcť aj Jurkovej, ktorá pri dvoch skúsených
hráčkach môže získať veľa skúseností
- ukázalo sa aké dôležité je postavenie vo svetovom rebríčku, na základe ktorého ženy budú
hrať 1. divíziu MS
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K bodu 7. Výsledky hodpodárenia SSTZ za rok 2013
-

– Tichý

Predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie predložený materiál
uvedený materiál je zverejnený aj na stránke SSTZ

K bodu 8. Stav príprav Slovak Junior Open 2014 - Dr. Kríž a Ing.Hamran
-

ústna informácia predsedu a generálneho sekretára
je potrebné preveriť možnosť zriadenie rýchlej internetovej linky v športovej hale za
účelom internetových prenosov z turnaja
nahlásiť na ITTF návrh na hlavného rozhodcu a jeho zástupcov
rezervovať potrebnú kapacitu na ubytovanie, zmena hotela z DELPHIN na hotel SENEC
prospectus bol odoslaný na ITTF, v najbližších dňoch bude zverejnený na stránke ITTF

K bodu 9. Príprava M SR mládeže na rok 2014 - Ing.Čelko, Ing.Šereda
Predložený písomný materiál – žiadosti klubov
Po diskusii VV SSTZ schválil týchto organizátorov:
M SR NMŽ
M SR MŽ
M SR SŽ
M SR DOR

10.5.2014
7.6.2014
17.5.2014
3.5.2014

Čadca
Valaliky
Valaliky
Čadca, náhr. Bratislava

K bodu 10. Štruktúra ÚTM na rok 2014 – Grman, Tichý
-

Predložený písomný materiál – vyhodnotenie klubov podľa novej smernice o ÚTM
Materiál je zverejnený na stránke SSTZ
Požadavky na zriadenie CTM splnil jeden klub – ŠKST Topoľčany
Podporovaných bude spolu 10 klubov

VV SSTZ schválil zriadenie CTM v Topoľčanoch a takisto podporu ostatným 9 klubom
K bodu 11. Návrh na prípravu RD SR na MEJ 2014 v Taliansku - Grman
-

KŠR koordinuje prípravu s trénermi jednotlivých kategórií
Prerokovať možnosť spoločnej prípravy pred MEJ v Taliansku ( cca 3 dni)
Preveriť možnosť zabezpečenia kondičnej prípravy pre všetky kategórie v termíne
1.-7.6.2014 ( V.Tatry)

Úloha :VV SSTZ uložil komisii šport. reprezentácii úlohu – dopracovať detailný plán záverečnej
prípravy na MEJ
K bodu 12. Návrh na prípravu RD SR na MS 2014 v Tokiu - Ing.Miko, Popová
Ing.Miko -Záverečná príprava sa uskutoční vo zväzovom centre v dňoch 22.-25.4.2014
- Plánovaná záverečná príprava s RD Ukrajiny bola zrušená z dôvodu zložitej politickej
a ekonomickej situácie na Ukrajine
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Pozvaní na záverečnú prípravu budú: Pištej, Šereda,Keinath, Bardoň, Kobes, Bai He , Jao,
Novota . Figeľ, Klásek , Rezetka
Popová- má záujem na spoločnej príprave s mužmi, nakoľko Ódorová sa pripravuje v Maďarsku
a Balážová hrá v tom čase play-off v nemeckej lige
-

K bodu 13. Informácie z metodicko- vzdelávacej komisie – Dr.Brúderová
13.1 Bakalárske štúdium prebieha bez problémov , najbližšie sa uskutoční:
- 5.-7.5.2014 – prednášky a seminár
- 22.-25.5.2014 – počas ITTF GJC v Senci bude cvičenie v rozsahu 7 hod.
- náhr. termín na cvičenie bol stanovený na 7.-8.6.2014
13.2 Pripravuje sa školenie 2. kval. stupňa, do 15.5.2014 je potrebné zaslať prihlášky. Zatiaľ je 11
záujemcov. Je možnosť zorganizovať teoretickú časť školenia aj v Prešove, druhá skupina bude
v Bratislave.
13.3 Pripravuje sa školenie a. kval. stupňa v Prešove, pravdepodobný termín je máj 2014.
13.4 seminár na predĺženie A a B licencií pre trénerov sa uskutoční 25.4.2014 v Košiciach.
13.5 Návrh na udelenie S. Selickej 1. kval. stupeň trénera, nakoľko je absolventkou športového
gymnázia v Nitre a splnila požadované kritériá. Je potrebné ešte doplniť jej písomnú žiadosť.
VV SSTZ schvaľuje
13.6 Akreditačná komisia MŠVVaŠ SR schválila návrh SSTZ na doplnenie lektorského zboru pre
vzdelávanie trénerov a rozhodcov.
13.7 Je potrebné preveriť termín platnosti akreditácie SSTZ, pretože akreditácia sa štandardne
udeľuje len na 5 rokov.
13.8 P. Kollár z Majcichova splnil požiadavky na udelenia 2. stupňa trénerskej kvalifikácie
VV SSTZ schvaľuje
K bodu 14. Rôzne
14.1 Dr.Brúderová informovala o príprave projektu na cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou,
zúčastnené strany musia prispieť 10% s požadovanej sumy dotácie. Požiadavky na zapojenie aj
ďalších partnerských organizácií – SSTZ súhlasí byť zaradený do projektu.
14.2 MŠVVaŠ SR informovalo o vyhlásení 6.apríla za medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier.
Pri tejto príležitosti sa uskutoční niekoľko športových podujatí.
14.3 ŠK ŠOG Nitra požiadal o výklad pravidla pri odhlásení sa klubu zo súťaže.
VV STTZ vyložil pravidlo nasledovne: ak extraligové družstvo, ktoré sa neumiestnilo na
vypadávajúcom mieste a odhlási sa zo súťaže, má právo hrať iba v najnižšej súťaži
14.4 Ing.Reho upozornil na zákon 1/2014 o organizovaní športových podujatí, z ktorého vyplývy
množstvo povinností pre organizátorov športových podujatí.
Úloha : V spolupráci s dozornou radou pripraviť vykonávaciu smernicu pre tento zákon na
podmienky SSTZ
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14.5. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 12.5.2014.
Bratislava 20.3.2014
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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