Zápis č. 3/2006
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ , konaného dňa 23.5.2006 v Bratislave
Prítomní :

pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr.Peko,Mihočko,
Dr.Hajduk, Pirnik, Valuch, Dr. Brúderová, Ing. Goláň

Ospravedlnení : Dr.Vaniak, Ing.Bačík,
Program :

uvedený v pozvánke

K bodu 2, Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1 Dňa 7.3.2006 sa uskutočnila v Bratislave porada k súťažiam Dunajského pohára na r.
2006. Za SSTZ sa jej zúčastnili pp. Kríž a Hamran. Súťaže budú pokračovať v 7
športoch, súťaže v stolnom tenise chlapcov budú 21.-22.10.2006 v Bratislave a v súťaži
dievčat v rovnakom termíne v Budapešti.
2.2 Dňa 9.3.2006 sa konala v Prahe porada s prezidentom ETTU p. Bosim za účasti delegácií
z ČR a SR. Za SSTZ sa zúčastnili pp. Kríž a Hamran. Cieľom bolo zjednotenie názorov
stolnotenisovo vyspelých krajín (p. Bosi ich navštívil 12) na nasledujúce témy: neplatnosť
volieb ITTF v r. 2005 a súdne rozhodnutie o ich opakovaní počas MS v Brémach, zmeny
v súťažiach ETTU - šampionáty Európy dospelých konať každý rok (striedavo družstvá a
jednotlivci - vždy opačne ako MS), presun ME na jeseň (október), zrušenie mixov
(nesúhlas ČR a SR), kandidatúra SR na usporiadanie MEJ 2007 v Bratislave (prezentácia
počas MEJ v Sarajeve) a ďalšie otázky vzájomnej spolupráce ETTU, SSTZ a ČAST.
2.3 V dňoch 14.3., 20.4. a 17.5. sa konali zasadnutia OV MMj v Malackách. Bol spracovaný
harmonogram úloh a ich plnenia, niekoľkonásobná urgencia účasti zahraničných družstiev
(predpoklad 12 - 14 krajín), osobné rokovania s prezidentom ČAST p. Primusom, pretože
ČR nemala v pláne účasť na MMj v Malackách v r. 2006, osobné rokovania počas MS
v Brémach s prezidentami, resp. gen. sekretármi Ruska, Bieloruska, Poľska, Maďarska,
Talianska, Slovinska, Srbska, Rakúska, Francúzska, Anglicka a Ukrajiny o ich účasti
v Malackách. Vzhľadom na absenciu stolov Butterfly v Malackách budú musieť byť tieto
zapožičané z Bratislavy.
2.4 Dňa 25.3.2006 na VZ SOV boli pozitívne zhodnotené ZOH v Turíne a o. i. prijaté
uznesenie o vytvorení pracovnej skupiny SOV na preskúmanie možnosti vytvorenia
strešnej organizácie slovenského športu na báze SOV.
2.5 V priebehu mesiacov marec - apríl prebehla celá séria rokovaní s Národným športovým
centrom (pp. Haviar, Malíková, Machajdík) o možnosti spolupráce pri vydaní
druhého doplneného vydania Encyklopédie stolného tenisu v r. 2007. Bol spracovaný projekt
(autor Dr. Demetrovič) a predložený ako č. 1 spomedzi všetkých slovenských športových
zväzov. Zatiaľ ústny prísľub úhrady cca 50 % nákladov z rozpočtu NŠC.
2.6 Dňa 27.3.2006 Rada ministra školstva SR schválila rozpočet slovenského športu na r.
2006. SSTZ v ňom zaznamenal niekoľko pozitívnych rozhodnutí : na základe podrobnej
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analýzy a osobnej kontroly troch najvyšších úradníkov Sekcie štátnej starostlivosti o
šport, bol schválený projekt SSTZ na rekonštrukciu Národného stolnotenisového centra
v Bratislave
2.7 Dňa 1.4.2006 SSTZ v spolupráci s Mostexom Rača zorganizovali turnaj osobností za
účasti veľvyslancov, pracovníkov MZV SR, sponzorov, podnikateľov, starostov obcí a
novinárov, spojený so spoločenským stretnutím, uhradeným zo sponzorských zdrojov.
2.8 V stanovenom termíne do 30.3.2006 bol spracovaný podrobný dotazník o kandidatúre
SSTZ na organizáciu MSJ 2009 (13 strán + foto) a bolo spracované za minimálne náklady
aj DVD o možnostiach SSTZ usporiadať kvalitnú súťaž. Takisto bol pripravený pre Radu
riaditeľov ITTF písomný materiál o SSTZ a Slovensku, ako aj sponzorské suveníry.
2.9 V dňoch 26.-27.4.2006 sa konali v Brémach kongresy ETTU a ITTF. Kongres ETTU
rozhodol, že ME dospelých sa budú od r. 2008 konať každý rok na jeseň (október), každý
druhý rok striedavo v súťažiach družstiev a jednotlivcov (bez mixov). Zrušená bude
kvalifikácia družstiev o postup a nahradí ju nová súťaž na spôsob bývalej Európskej ligy
(bude upresnená neskôr). Na kongrese ITTF sa voľby (tajné) nakoniec nemuseli opakovať,
pretože postupne odstúpili všetci kandidáti nad počet voľných miest a tak sa voľby konali len
aklamačne. Zastupujúci prezident ITTF je p. Segun (Nigéria), viceprezidentami sú pp.
Kimura (Jap.), Shuan (Čína), Faragó (Maď.), Bergeretová (Fr.). ITTF má celkove 202
členských krajín. Vo voľbách usporiadateľa MS dospelých 2009 zvíťazila nečakane
Jokohama nad Lincom 118:35. Väčšina krajín volila Japonsko z dôvodov zlých seností so
získaním Schengenských víz do Nemecka (rovnaké platia v Rakúsku). V hlasovaní Rady
riaditeľov o usporiadateľovi MSJ 2009 prehrala Bratislava s Carthagenou (Kolumbia)
v pomere 25:26, aj keď mala výrazne lepšiu reprezentáciu i viac skúseností. Dôvodom boli
opäť víza. Keďže Bratislava nemá interkontinentálne spojenie s Južnou Amerikou, Afrikou
a Áziou (musia družstvá z týchto kontinentov priletieť do Nemecka, Rakúska, resp.
Francúzska a odtiaľ pokračovať na Slovensko, čo si však vyžaduje vybaviť opäť tranzitné
Shengenské víza, ktoré robili mnohým účastníkom na MS v Brémach veľké problémy (časť
pretekárov a funkcionárov vôbec nedostala víza, resp. prišli do Nemecka 2 - 3 dni po začiatku
MS).
2.10 SSTZ dostal po MS v Brémach ponuku usporiadať svetové finále GP juniorov v októbri
2006 v Bratislave namiesto Arabských emirátov, ktoré sa organizácie vzdali. Vzhľadom
na krátkosť času a potrebu získať najmenej 1,5 mil. sponzorských prostriedkov, bola
ponuka prezidiálne odmietnutá.
Uznesenie č.381 : Napísať list na ITTF so zamietavým stanoviskom SSTZ
o zorganizovaní svetového finále WJC a WCC na Slovensku.
Z: Dr.Kríž, Ing.Hamran
T: 31.5.2006
2.11Dňa 12.5.2006 sa v priestoroch Národného stolnotenisového centra v Bratislave hrali M
SR Polície za účasti popredných predstaviteľov MV SR a najlepších stolných tenistov
z radov policajtov.
2.12 Uskutočnilo sa rokovanie s p.Kobesom, ktorý mal kritické pripomienky k práci SSTZ.
Je potrebné presne stanoviť kompetencie SSTZ a pri zabezpečovaní jednotlivých úloh
stanoviť konkrétnu zodpovednosť jednotlivých členov VV SSTZ.
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2.13 Informácia o problémoch so zabezpečením generálneho sponzora SSTZ.
2.14 Mgr.Peko – informoval o zámere odsúhlasovania športovo-technických podmienok pre
haly, v ktorých sa budú konať podujatia SSTZ pre budúcu sezónu .
- návrh na uskutočnenie všetkých M SR v hale SSTZ v Bratislave.
2.15 Valúch – upozornil na potrebu zabezpečovania občerstvenia počas podujatí.
2.16 Vozár M. – informoval o zasadnutí komisie pre styk s vrcholovými klubmi, na ktorej bol
podaný návrh na zmenu hracieho systému Extraligy.
- návrh na udelenie finančnej odmeny klubu, ktorý sa umiestni na 1. mieste po
dlhodobej časti súťaže vo výške : muži 100000,-Sk, ženy 50000,-Sk
- návrhy budú predmetom porady extraligových oddielov
2.17 Dr.Hajduk – upozornil na požiadavku priameho postupu z 1. ligy do Extraligy
- vyjadril nesúhlas s kritikou SSTZ a konštatoval , že v hospodárení SSTZ je poriadok
a kladne hodnotil navýšenie rozpočtu pre rok 2006
- zhodnotil organizáciu M SR vo Vranove n/T
- konštatoval neoprávnenosť štartu hráča Jána Tomáša z Nitry
2.18 Dr.Brúderová - kritizovala KSTZ Nitra z dôvodu jeho neoprávnenej nominácie hráča
na M SR.
2.19 Informovala o príprave školenia trénerov B licencie a predĺžení uzávierky prihlášok na
toto školenie.
2.20 Ing.Hamran – Informoval o uskutočnení akademických M SR vo Zvolene a spolupráci
so SAUŠ v súvislosti s účasťou reprezentácie na akademických MS, ktoré sa uskutočnia
v Slovinsku v termíne 3.-9.7.2006.
2.21 Uskutočnilo sa školenie rozhodcov na licencie C a seminár rozhodcov A,B licencie
v Bratislave . Spolu sa školení zúčastnilo 26 osôb.
2.22 Dňa 8.5. sa uskutočnil seminár a skúšky medzinárodných rozhodcov v Bratislave,
ktorých sa zúčastnilo 7 osôb. Výsledky skúšok oznámi ITTF do 30 dní od ich
uskutočnenia. Gestorom skúšok za SSTZ bol Ing.Hamran.

K bodu 3, Kontrola uznesení VV SSTZ
Uznesenia čiastočne splnené :
369 : prehodnotiť a spracovať návrh na herný systém BT
Z:Valúch
T: 28.2.2006
NT: 10.3.2006
- dopracovať do podoby návrhu „ Rozpisu súťaží pre sezónu 2006/7“
371 :Spracovanie smernice o odmeňovaní rozhodcov a jej
prerokovanie s príslušným DÚ.
Z:JUDr.Hajduk, Tichý
T: 28.2.2006
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378: Rozhodcovské a trénerské licencie - dodať zoznam rozhodcovských a trénerských
licencií „C“
Z: predsedovia krajov
T: 31.3.2006
K bodu 4, Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
Predložené písomné materiály – VV SSTZ vzal na vedomie
4.1 Mihočko – návrh na rozšírenie družstva mužov a žien o Bardoňa a Balážovú smerom
k príprave na OH 2008 v Pekingu – VV SSTZ schvaľuje
Uznesenie č.382 : Spracovať vyhodnotenie účasti hráčov na PT, MMJ , MMK
a medzinárodných turnajoch , včítane hráčov ktorí cestovali na vlastné
resp. čiastočne hradené náklady SSTZ .
Z: Mihočko, Daubnerová.

T: 30.6..2006

4.2 Nominácia na MEJ , Sarajevo .
- VV SSTZ schválil počty hráčov na MEJ 5+5+4+4 , 4 tréneri , 1 vedúci
- z toho na náklady SSTZ 3,5+3,5+3+3 , 4 tréneri , 1 vedúci
V prípade dobrého výsledku môže byť doplatená účasť aj ďalším hráčom, ktorí cestujú na
vlastné náklady.
juniori : dvojhra do 16.m, štvorhra, resp. mix do 8. m – ½ nákladov
dvojhra do 8.m , štvorhra, resp. mix do 4. m - celé náklady
kadeti : dvojhra do 8.m, štvorhra, resp. mix do 8. m – ½ nákladov
dvojhra do 4.m , štvorhra, resp. mix do 4. m - celé náklady
VV SSTZ schvaľuje
K bodu 5, Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
A:

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
ITTF
1. Informačný bulletin ITTF News 20/2006
2. Zoznam schválených poťahov
3. Hrací systém OH 2008
4. Podklady na rokovanie kongresu ITTF

B : ETTU
1.
2.
3.
4.
C:

Info 2006/02
Info 2006/03
Materiály z kongresu ETTU
Rozvojový program ETTU 2006-2008

Pozvania pre reprezentačné družstvá
Medzinárodné majstrovstvá a PRO TOUR:
1. MM – PRO TOUR Korea, Jeonju, 1.-4.6.2006
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Pobytové náklady : 120 –140 USD os/deň
Štartovné: 100 EUR (120 USD)
Uzávierka prihlášok: predbežná 27.4.2006, konečná 9.5.2006
2. MM – PRO TOUR Taivan, Taipei, 8.-11.6.2006
Pobytové náklady : 120 –160 USD os/deň
Štartovné: 100 EUR (120 USD)
Uzávierka prihlášok: predbežná 20.4.2006, konečná 9.5.2006
3. MM – PRO TOUR Čína, Kunshan, 15.-18.6.2006
Pobytové náklady : 120 –140 USD os/deň
Štartovné: 100 EUR (120 USD)
Uzávierka prihlášok: predbežná 1.5.2006, konečná 16.5.2006
4. MM – PRO TOUR Brazília, Sao Paolo 21.-25.6.2006
Pobytové náklady : 120 –170 USD os/deň
Štartovné: 100 EUR (120 USD)
Uzávierka prihlášok: predbežná 12.5.2006, konečná 22.5.2006
5. MM – PRO TOUR Čile, Santiago, 28.6.-2.7.2006
Pobytové náklady : 90 –120 EUR os/deň
Štartovné: 100 EUR (120 USD)
Uzávierka prihlášok: predbežná 19.5.2006, konečná 29.5.2006
6. MM – Norsko, Oslo, 15.-17.9.2006
Pobytové náklady : 120 –140 EUR os/deň
Štartovné:
Uzávierka prihlášok: predbežná 1.6.2006, konečná 10.8.2006
7. MM – USA, North Carolina, 5.-8.7.2006
Pobytové náklady : USD os/deň
Všetky kategórie
Štartovné:
Uzávierka prihlášok: predbežná
, konečná 5.6.2006
8. MM – Belgicko, Vilvoorde, 22.-24.9.2006
Pobytové náklady : 85 –110 EUR os/deň
Štartovné: 75 EUR ak nie je ubytovanie
Uzávierka prihlášok: predbežná 14.8.2006, konečná 4.9.2006
9. MM – PRO TOUR Rusko, St. Petersburg, 1.-5.11.2006
Pobytové náklady : 105 –120 EUR os/deň
Štartovné: 100 EUR (120 USD)
Uzávierka prihlášok: predbežná 12.9.2006, konečná 3.10.2006
10. MM – Ukrajina, Doneck, 15.-17.6.2006
Ceny : 10000 USD
Pobytové náklady : os/deň
Štartovné: 15 EUR
Uzávierka prihlášok: predbežná , konečná 1.6.2006
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11. MM – Bulharsko, Sofia , 21.-24.9.2006
Ceny :5000 EUR
Pobytové náklady : 70 - 80 USD os/deň
Štartovné:
Uzávierka prihlášok: predbežná 10.8.2006, konečná 1.9.2006
12. MM – Fínsko, Helsinky, 30.11.-3.12.2006
Ceny : 5000 EUR
Pobytové náklady : os/deň
Štartovné:
Uzávierka prihlášok: predbežná , konečná 11.11.2006
Medzinárodné majstrovstvá mládeže :
13. MM mládeže - WJC, Poľsko, Cetniewo 31.5.-1.6. 2006
Odmeny : 3000 USD
Pobytové náklady : 55-70 EUR os/deň
Štartovné:
Uzávierka prihlášok: predbežná 30.4.2006 , konečná 17.5.2006
14. MM mládeže - WJC, India, Kalkata 21.-25.6. 2006
Odmeny : 20000 USD
Pobytové náklady : 50-110 USD os/deň
Štartovné:
Uzávierka prihlášok: predbežná 5.5.2006 , konečná 15.5.2006
15. MM mládeže - WJC, Australia, Geelong, 5.-8.7. 2006
Odmeny : 3000 USD
Pobytové náklady : 30-130 USD os/deň
Štartovné: 20 USD
Uzávierka prihlášok: predbežná
, konečná 30.5.2006
16. MM mládeže - WJC, EL Salvador, San Salvador, 13.-16.8. 2006
Odmeny : 2000 USD
Pobytové náklady : 60-140 USD os/deň
Štartovné: 20- 40 USD
Uzávierka prihlášok: predbežná 5.7.2006 , konečná 15.7.2006
17. MM mládeže - Portugalsko, Faro 1.-3.12. 2006
Odmeny :
Pobytové náklady : 160 EUR os/pobyt
Štartovné:
Uzávierka prihlášok: predbežná 29.9.2006 , konečná 31.10.2006

Medzinárodné turnaje a tréningové tábory:
18. MT mládeže –Luxembursko, Dudelange 3.-4.6.2006
Juniori, kadeti, minikadeti (1993),
Ceny :3000 EUR
Pobytové náklady : 50 EUR os/deň
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Štartovné:
Uzávierka prihlášok: predbežná 25.4.2006 , konečná 19.5.2006
19. Euro Mini Champs – Francúzsko, Štrasburg 25.-27.8.2006
Ročníky : 1993 , 1994 a neskôr
Ceny :
Pobytové náklady : 180 EUR os/pobyt,
Štartovné: 15 EUR
Uzávierka prihlášok: predbežná 25.4.2006 , konečná 19.5.2006
20. MT mládeže –Poľsko, Nový Targ, 15.-16.7.2006
Limanowa, 20.-21. 7.2006
Juniori, kadeti, minikadeti ,
Ceny :
Pobytové náklady : os/deň
Štartovné: 25 USD
Uzávierka prihlášok: konečná 30.6.2006
21. MT mládeže –Chorvátsko , Rijeka 10.-11.6.2006
Ročníky . 1995 a starší
Ceny :
Pobytové náklady :
Štartovné: 10EUR
Uzávierka prihlášok: konečná 6.6.2006
22. MT mládeže –Česko, Praha 9.-11.6.2006
Juniori, kadeti, minikadeti (1993),
Ceny :
Pobytové náklady : 12-20 EUR os/deň
Štartovné: 12 EUR
Uzávierka prihlášok: konečná 8.5.2006
K bodu 6, Hodnotenie účasti na MS v Brémach ( Mihočko)
6.1 Mihočko - Predložané písomné materiály od trénerov družstiev.
Muži sa umiestnili na 23. m. – 2 víťazstvá
Ženy sa umiestnili na 22.m. – 1 víťazstvo
Výsledky boli poznačené zdravotnými problémami , napriek tomu si všetci hráči okrem
Truksu polepšili svoje umiestnenia vo svetových rebríčkoch.
6.2 - Dr.Hajduk – informoval o svojich poznatkoch z MS v Brémach.
6.3 Mgr.Peko – zdôraznil potrebu uskutočňovania pravidelných výcvikových táborov
dospelých spolu s juniorskou zložkou
Uznesenie č.383 : Predložiť písomné vyhodnotenie účasti na MS od trénerov jednotlivých
zložiek s návrhom opatrení.
Z: Mihočko, Miko, Kutiš.

T: 23.6..2006
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K bodu 7, Úprava rozpočtu SSTZ na 2006 (Tichý )
-

predložený písomný materiál

Úloha - doplniť o podrobnejší rozpis plánovaných výdavkov a stav čerpania rozpočtu za
obdobie 1.-6./2006 na ďalšie zasadnutie VV SSTZ
K bodu 8 , Hodnotenie prípravy RD mládeže na MEJ 2006 v Sarajeve (Mihočko)
Mihočko - príprava sa uskutoční vo zväzovom centre
- uskutočnili sa kontrolné turnaje
- záverečná príprava bude mať dva 5-dňové bloky
- prvá časť prípravy sa uskutoční aj s náhradníkmi
- doprava na MEJ sa uskutoční autobusom spolu s výpravou Česka
K bodu 9 , Zhodnotenie priebehu Superligy
- písomný materiál
VV SSTZ berie na vedomie
K bodu 10 , Návrh štruktúry ÚTM na rok 2006 ( Mihočko)
-

predložený písomný materiál návrhu smernice na podporu ÚTM

VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami, uvedený materiál po dopracovaní zverejniť v časopise
a na internetovej stránke
K bodu 11, Návrh zasadnutí VV SSTZ na 2. polrok 2006 (Dr.Kríž)
- písomný materiál
VV SSTZ schvaľuje
K bodu 12 , Návrh na zabezpečenie MMJ v Malackách. ( Dr.Kríž, Ing.Hamran).
Ing. Hamran - informácia o príprave MMJ
- písomný materiál - propozície
- OV MMJ sa uskutoční 12.3.2006 v Malackách
- hracie podmienky 12 ( Malina) + 4 ( stará herňa) + 3 ( Sokolovňa) stoly
VV SSTZ berie na vedomie
K bodu 13 , Príprava kandidatúry na MSJ 2009 a MEJ 2007 ( Dr.Kríž, Ing.Hamran)
- bol pripravený krátky film – prezentácia na DVD
K bodu 14 , Návrh na zloženie lektorského zboru pre trénerov( Dr.Brúderová).
- predložený písomný materiál
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VV SSTZ schvaľuje
K bodu 15 , Návrh na uskutočnenie seminára trénerov( Dr.Brúderová).
15.1
- predložený písomný materiál
- doplniť do pozvánky informáciu o možnosti predĺženia licencií trénerov na seminári
- zverejniť pozvánku na internete aj v spravodaji SSTZ
VV SSTZ schvaľuje
15.2 Návrh na udelenie trénerských licencií podľa predloženého návrhu :
A licencia : Dzelinský , Truksa, Záhradník
B licencia : Kolenčík
VV SSTZ schvaľuje

K bodu 16 , Návrh projektu na 2. vydanie Encyklopédie ( Dr.Kríž)
-

preložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ

K bodu 17, Rôzne
17.1 Žiadosť Starej Ľubovne o organizáciu stretnutia kvalifikácie ME družstiev SVK – BEL
dňa 26.9.2006 - VV SSTZ súhlasí
17.2 Odvolanie TJ Vrútky proti rozhodnutiu ŠTK - VV SSTZ potvrdil rozhodnutie ŠTK,
informovať o rozhodnutí TJ Vrútky
17.3 Mgr.Peko – informácia o účasti na MS škôl v Šanghaji (v spolupráci so SAŠŠ), kde
družstvo kadetiek obsadilo 3. miesto
- napísať list s poďakovaním za spoluprácu na SAŠŠ
17.4 List rozhodcov so sťažnosťou na vyplatenie výšky odmien počas nadstavby Extraligy
žien .
Stanovisko VV SSTZ – sťažnosť je bezpredmetná, nakoľko odmeny boli vyplatené v súlade
so smernicou SSTZ o odmeňovaní rozhodcov. Informovať sťažovateľov.
17.5 Požiadavka na ŠTK, aby sa v termíne komunálnych volieb – 3.12.2006 nekonali
športové podujatia z dôvodu obsadenia mnohých športovísk volebnými miestnosťami.
VV SSTZ súhlasí
17.6 Požiadavky na oddiely, ktoré organizujú BT, aby zasielali včas výsledky v elektronickej
forme , aby mohli byť čo najrýchlejšie zverejnené na internete.
17.7 Požiadavka na číslovanie smerníc SSTZ zároveň so zverejnením termínu ich účinnosti.
VV SSTZ súhlasí
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17.8 Pirnik – požiadavka na zaradenie turnaja vo Zvolene do kalendára SSTZ.
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