Zápis č. 7/2014
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ a dozornej rady, konaného dňa 16.12.2014
v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing.Čelko, Dr. Brúderová, prof. Alexy, Ing.Reho, Dr. Gallo, Dr.Vaniak ,
Ing.Šereda M., Bystričan, Cerovský
Prizvaní: pp. Ing.Hamran, Tichý, Čolovičková, Ing. T. Šereda
Ospravedlnení: pp. Grman, Zelman, Dubec, Šulko, Vozár
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ, dozornej rady a členov sekretariátu SSTZ.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. V dňoch 31.10. – 2.11. 2014 sa konali v Slovenskom národnom stolnotenisovom centre
v Bratislave-Krasňanoch už 18. medzinárodné majstrovstvá Slovenska kadetov v stolnom tenise za
účasti reprezentantov 24 krajín. Na silne obsadenom turnaji, zaradenom do svetovej série, sa po 8
rokoch opäť výraznejšie presadili slovenské talenty, ktoré nečakane vybojovali 3 zlaté a 4 bronzové
medaily. V najlepšej forme sa predstavila T. Kukuľková, ktorá sa výrazne pričinila o víťazstvo
družstva SR a vyhrala aj dvojhru a spoločne s Grigelovou aj štvorhru.
2.2. V priebehu uplynulých dvoch mesiacov aktívne pracoval prípravný výbor ME mládeže 2015.
Dňa 5.11.2014 sa uskutočnilo rokovanie s riaditeľom Správy účelových zariadení mesta Bratislavy
p. Chinoranským o zmluve o prenájme ZŠ O. Nepelu na ME mládeže 2015. Došlo k dohode o cene,
zmluva však bude podpísaná až po voľbe nového primátora Bratislavy.
2.3. V dňoch 13. – 14.11.2014 vykonal súťažný manažér ETTU R. Pleše kontrolu príprav a
objektov plánovaných na využitie počas ME mládeže 2015 v Bratislave. Konštatoval predpoklad
výborných herných podmienok a kvalitné ubytovanie pre všetkých účastníkov v hoteloch v blízkosti
štadióna ( 2 kategórie hotelov podľa objednávky zúčastnených družstiev). Po vzájomných
konzultáciách došlo k dohode, že stravovanie účastníkov nebude v hoteli Junior ako bolo pôvodne
plánované, ale priamo v priestoroch štadióna, čo prinesie úsporu času pre všetkých účastníkov. R.
Pleše ocenil fakt, že SSTZ má skúsený tím organizátorov, ktorí každoročne pripravuje 3 podujatia
zaradené do svetovej série, ako aj skutočnosť, že už 5x organizovalo mládežnícky šampionát
Európy. Vyzdvihol aj nadštandardnú ústretovosť pracovníkov ZŠ při napĺňaní požiadaviek ETTU.
2.4. V maďarskom Sárvári sa konalo 19.11.2014 zasadnutie Grémia Dunajského pohára.
Konštatovalo, že všetky podujatia v r. 2014 mali hladký priebeh a významne obohatili kalendár,
najmä pre mládežnícke kategórie. Celkove si prvenstvo po súčte výsledkov zo 7 športov odváža
Maďarsko pred Rakúskom a SR. Najúspešnejším slovenským športom bol stolný tenis, ktorý zo 6
možných bodov získal 5!
2.5. VÚB oznámila 28.11.2014, že z rozhodnutia zahraničného majiteľa ruší od r. 2015 produkt
kontokorentný účet, ktorý mal v tejto banke aj SSTZ (možnosť priebežne si podľa potreby
požičiavať 28.000 €). Tento fakt výrazne skomplikoval ekonomiku SSTZ, pretože uvedené
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prostriedky plánoval využiť ako 40 %-né spolufinancovanie rekonštrukcie haly. Uvedený produkt
bez založenia príslušného majetku neposkytuje v súčasnosti žiadna banka na Slovensku.
Úloha : VV SSTZ poveril sekretariát zabezpečením úveru zo súkromných zdrojov na základe
zmluvy o pôžičke vo výške min. 30 000€ za obdobných podmienok, ako v prípade
kontokorentného úveru, s úrokom 6%.
2.6. Na Športfóre EÚ v Miláne v dňoch 1. – 2.12.2014 sa zúčastnil predseda SSTZ ako delegát za
SOV. Ako hlavné zamerania členských krajín EÚ pre oblasť športu boli na ďalšie obdobie
deklarované tieto úlohy: boj proti ovplyvňovaniu výsledkov v športe, boj proti čiernym stávkam na
športové výsledky, boj proti násiliu na športoviskách a rasovej neznášanlivosti, prehĺbenie duálnej
kariéry pre športovcov, väčšie zapojenie športovcov do reálnej činnosti klubov i športových zväzov,
boj proti dopingu a čo najväčšie zapojenie populácie do pravidelného športovania.
2.7. Na základe rozhodnutia ITTF bol na poslednú chvíľu nominovaný z pozície náhradníka na
post účastníka MS juniorov v Šanghaji jediný slovenský reprezentant A. Valúch. Vďaka obetavosti
sekretariátu SSTZ sa podarilo tesne pred štartom šampionátu zabezpečiť víza, letenky i ruskú
partnerku do mixu a tak náš najlepší junior v sprievode svojho otca i trénera v jednej osobe R.
Valúcha do Číny vycestoval. Odmenou za vynaloženú námahu, ale aj potvrdenie jeho talentu, bolo
33. miesto v dvojhre, čo možno v silnej konkurencii ázijských hráčov pokladať za dobrý výsledok.
2.8. Dňa 14.12.2014 sa v spolupráci SSTZ s veľvyslanectvom Nemeckej spolkovej republiky
v Bratislave uskutočnil v hale v Bratislave-Krasňanoch Vianočný stolnotenisový turnaj pracovníkov
veľvyslanectiev a konzulátov v SR. Turnaj v réžii sekretariátu SSTZ mal slušnú športovú úroveň a
bol dobrou propagáciou Slovenska pred zahraničnými diplomatmi a vytvoril aj priestor na
nadviazanie neformálnych medzinárodných kontaktov.
2.9. V priebehu decembra 2014 boli ukončené rokovania o odpredaji bratislavského Domu športu
(majetok SZTK). Vzhľadom na fakt, že sa nenašiel žiadny reálny kupec, ktorý by ponúkol
očakávanú sumu (3 mil. €), bol spustený proces exekúcie (za nesplatený dlh za prehratý súdny spor
o pozemky vo Vysokých Tatrách). Jeho zastavenie je ešte možné dohodou o vyrovnaní dlhov
s hlavným veriteľom SZTK p. Asványim. Na január, resp. február 2015 je plánované VZ SZTK,
ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne o definitívnej likvidácii SZTK, ktoré je
nástupnickou organizáciou po SÚV ČSZTV.
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :
Úloha: Zverejniť výzvu na stránke SSTZ s požiadavkou na oznámenie IČO jednotlivých klubov
stolného tenisu, bez ktorého nie je možné ich zaradenie na stránku NŠC.
Z: Ing.Šereda
T: 31.12.2014
Uznesenie č.454: KŠR pripraví návrh na kritériá nominácií a financovania účasti hráčov na
turnajoch
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: Ing. Hamran a pracovná skupina
T: 30.11.2014
VV SSTZ odložil plnenie uznesenia do 30.6.2015, vzhľadom na prípravu nového zákona o športe.
Pripravovaná smernica musí byť v súlade s novým zákonom.
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Uznesenie č. 457 – Hráči ( juniori a kadeti) zaradení do RD mládeže, ktorí sú z podporovaných
útvarov talentovanej mládeže, alebo sú zaradení do individuálnej podpory, sa musia povinne
zúčastňovať turnajov SPM do 21 rokov.
Uznesenia čiastočne splnené :
Uznesenie č.454: KŠR pripraví návrh na kritériá nominácií a financovania účasti hráčov na
turnajoch
- Dopracovať návrh kritérií vo forme smernice v zmysle pripomienok z VV SSTZ.
VV SSTZ schválil doplnenie úlohy o vypracovanie písomného prehlásenie pre rodičov resp. klub,
ktorí vysielajú hráčov ako samoplatcov. Obsahom prehlásenia je záväzok na plné zabezpečenie
stravy, dopravy , zodpovedného dozoru a zodpovednosti za prípadné spôsobené škody.
Z: pp. Grman, Ing.Hamran, Dr.Gallo

T: 31.1.2015

Uznesenia trvajúce :
Úloha: V spolupráci s Dozornou radou SSTZ pripraviť vykonávaciu smernicu k zákonu
o organizovaní športových podujatí - na podmienky SSTZ
Z: Dr. Gallo, Ing. Hamran, dozorná rada a sekretariát
T: 31.11.2015
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Grman, Dr.Vaniak
4.1. Tréningový kemp s Nemeckou reprezentáciou kadetiek, 2.-6.1.2015, Heidelberg, Nemecko
Kukuľková, Labošová, trénerka Čolovičková
Cestovné na náklady SSTZ, pobytové náklady hradí nemecký zväz, poistenie na náklady SSTZ
Pozvánka prišla konkrétne na mená.
4.2. ITTF World Tour, Hungarian Open, 28.1.-1.2.2015, Budapešť
Ženy: Balážová (na náklady SSTZ)
Prihlasovanie prebieha do 27.12.2014
4.3. Výcvikový tábor kadetiek, Ružomberok, 12.-15.1.2015
Kadetky: Labošová, Kukuľková, Belopotočanová, Puchovanová, Grigelová, Šinkárová, náhr.
Dzelinská
Tréner: Jahoda
Na náklady SSTZ
4.4 Výcvikový tábor junioriek, Topoľčany, 12.-15.1.2015
Juniorky: Kršiaková, Furková, Horváthová, Uríková, Cerovská, Jantošová
Tréner: Grman
Na náklady SSTZ
Nominácie rozhodcov:
4.5 MS 2015 Suzhou, Čína – pozvanie pre rozhodcu do výberového konania
4.6 WT Budapešť , Maďarsko , 28.1.–1.2.2015 , pozvanie pre 6-8 rozhodcov
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4.7 GJC Hodonín, Česko , február 2015, pozvanie pre 6-8 rozhodcov
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok

K bodu 6. Správa predsedu dozornej rady, námety na konferenciu SSTZ– JUDr.Gallo
-

V priebehu roku 2014 sa praviedľne zúčastňoval zástupca DR rokovaní VV SSTZ (1 x
chýbal)
DR obdržala požadované materiály a zmluvy týkajúce sa majetku vo vlastníctve SSTZ.
V priebehu januára 2015 dá písomné stanovisko k predloženým dokladom.
Spoločne s VV SSTZ sa prijal návrh na program celoslovenskej konferencie 2015
s ťažiskom na – vyhodnotenie dvojročného obdobia od ostatnej konferencie, úpravu
súboru predpisov a slávnostnú časť k 90. výročiu založenia organizovaného stolného
tenisu na území SR

Uznesenie č. 459 – VV SSTZ schválil nasledovné opatrenie smerom k organizácii hodnotiacej
konferencie 2015:
- február 2015 – zasadnutie komisie na prípravu materiálov
- máj 2015- spoločné zasadnutie VV SSTZ a dozornej rady, prerokovanie materiálov na
konferenciu
- jún 2015 - predpokladaný termín konferencie
Z: pp. Ing. Hamran, Dr. Gallo
T: priebežne
K bodu 7. Predbežné hodnotenie účasti na MSJ 2014 v Šanghaji – Grman
-

z dôvodu neprítomnosti predsedu KŠR odložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ
tréner R. Valúch predloží písomné zhodnotenie účasti A. Valúcha

K bodu 8. Hodnotenie Slovak Cadet Open 2014 – Dr.Kríž, Ing.Hamran
-

turnaj sa uskutočnil bez organizačných problémov
slovenská reprezentácia dosiahla vynikajúce výsledky, po dlhšej dobe Slovensko získalo 8
medailí
Kukuľková vybojovala 3 prvenstvá ( družstvá a štvorhra s Grigelovou)
prvýkrát sa uskutočnil livestreaming – internetový prenos zo stolnotenisovej haly
VV SSTZ rozhodol oceniť výborný výkon Kukuľkovej – víťazstvo v dvojhre kadetiek.
Hráčka sa zúčastní mimo základného plánu turnajov na jednom ďalšom turnaji na náklady
SSTZ

K bodu 9. Informácia o priebehu Superligy a ligových súťaží - Ing.Šereda, Dr.Vaniak
-

Dr.Vaniak - predložený písomný materiál
účasť družstiev do 21 rokov sa ukázal ako pozitívny krok pre túto kategóriu
pre budúcu sezónu potvrdil účasť aj Český stolnotenisový zväz
Ing.Čelko – Extraliga prebieha bez problémov – podľa stanoveného rozpisu
protesty boli riešené priebežne
začal sa hrať druhý stupeň, žrebovanie bolo zverejnené

K bodu 10. Návrh na prípravu RD SR mládeže na MEJ 2015 – tréneri RD
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Predložený písomný materiál – VV SSTZ zobral na vedomie,
- VV SSTZ schválil iba časť plánu prípravy a účasti na turnajoch: výcvikové tábory,
kontrolné turnaje, účasť na GJC turnajoch v Hodoníne a Senci.
- Účasť na ostatných turnajoch bude upresnená po zverejnení rozpočtu na rok 2015
K bodu 11. Návrh na prípravu RD SR na MS 2015 – Grman, tréneri RD
-

z dôvodu neprítomnosti predsedu KŠR odložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ

K bodu 12. Návrh projektov na rok 2015 na MŠVVAŠ
-

Predložený písomný materiál – VV SSTZ berie po diskusii na vedomie
pre budúci finančný rok boli predložené na ministerstvo 2 základné projekty:
činnosť SSTZ, reprezentácia a mládež
organizovanie významných podujatí - ME mládeže a svetový pohár juniorov a kadetov

K bodu 13. Návrh zasadnutí na 1. polrok 2015
-

- Ing.Hamran, J. Tichý

-Ing.Hamran

Predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 14. Návrh obsahu časopisu Slovenský stolný tenis - Dr,Vaniak
-

po diskusii odložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ

K bodu 15. Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Dr.Brúderová
15.1 V dňoch 21.-23.11.2014 prebehlo 1. stretnutie všeobecnej časti školenia trénerov
2.kvalifikačného stupňa - účasť 100%;
2.časť sa uskutoční v dňoch 10.-11.1.2015
15.2 FTVŠ požiadala o úhradu 550€ za prednášky a vyhodnotenie testov
15.3 Mgr.Sýkora FTVŠ predložil návrh tém bakalárskych prác - ešte je potrebné upraviť obsah
15.4 V dňoch 8.9.12.2014 bola v priestoroch NŠTC špecializácia ZS bakalárského štúdia. Na
prednáškach sa podieľali p.Mihočko a Ing.Kutiš.
15.5 Za MVK prispel do časopisu Stolný tenis odborným článkom PaedDr.Jarolím Koprda na tému
„ Blokingový úder patrí do aktívnej taktiky stolného tenisu“.
V diskusii odznel fakt, že komisie majú na webovej stránke veľmi nevýrazné priečinky a bolo
by potrebné dať ich vstup na hlavnú stránku.
K bodu 16. Stav príprav MEJ 2015 – Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

uskutočnila sa inšpekcia stavu príprav MEJ – viď bod 2.3
je potrebné urýchlene ukončiť rokovania so Zimným štadiónom O. Nepelu v Bratislave
o podmienkach prenájmu
VV SSTZ schválil podmienky na zabezpečovanie sponzorských príspevkov finančného aj
materiálneho - nefinančného plnenia
Pri finančných sponzorských príspevkov, môže osoba, ktorá zabezpečila tento príspevok,
dostať sprostredkovateľskú odmenu do výšky 30% z celkovej poskytnutej sumy
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-

Pri materiálnom plnení bude odmena dohodnutá individuálne v závislosti od množstva,
hodnoty a dôležitosti poskytnutého tovaru

K bodu 17. Rôzne
17.1 Ing.Reho – urgoval stanovisko ČAST ohľadom budúcnosti satelitu
17.2 Tichý – predložený písomný materiál – návrh inventarizačnej komisie s návrhom na vyradenie
materiálu – VV SSTZ schválil predložený návrh
17.3 Ing.Čelko – navrhol riešenie kolízie, ktoré by mohlo nastať v prípade že klub má zastúpenie vo
finále Extraligy a zároveň v tom istom termíne má hrať jeho iné družstvo z 1.ligy baráž. VV SSTZ
súhlasí s preložením termínu baráže z nižšej súťaže na iný termín
17.4 Dr.Vaniak – informoval o spore v 3. lige medzi Čadcou a Námestovom. Výklad predpisu podá
Dr,Vaniak.
17.5 Dr.Brúderová podala informáciu o projekte Erasmus.
17.6. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 3.2. 2015 v Bratislave.

Bratislava 20.12.2014
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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