Zápis č.4/2006
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ , konaného dňa 20.6.2006 v Bratislave
Prítomní :

pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr.Peko, Mihočko,
Dr.Hajduk, Dr. Brúderová, Dr.Vaniak,

Ospravedlnení : Pirnik, Valuch , Ing.Bačík, Ing. Goláň
K bodu 1, Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ
K bodu 2, Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2. 1. V dňoch 26.-28.5.2006 sa uskutočnili v Malackách medzinárodné majstrovstvá SR
v stolnom tenise juniorov za účasti reprezentačných družstiev z 13 krajín. Podujatie malo
dobrú športovú úroveň najmä vďaka hráčom z Nemecka, Švédska, Česka, Maďarska,
Srbska, ale aj Slovenska. Slovensko získalo 0-1-4 medailí, čo možno považovať pred
MEJ za dobrý výsledok. Prekvapila opäť Balážová, ktorá ako kadetka získala bronz
v dvojhre junioriek. Podujatie, ktoré sa vrátilo zo Senca späť do Malaciek malo dôstojný
rámec aj po stránke spoločenskej. Poďakovanie SSTZ patrí aj primátorovi Malaciek p.
Ondrejkovi. Dňa 12.6.2006 bolo na OV v Malackách záverečné hodnotenie tohto
podujatia.
2. 2. Dňa 1.6.2006 sa uskutočnila porada k obsahovej náplni časopisu Slovenský stolný tenis.
Ako konštatoval jeho zodpovedný redaktor Ľ. Lučanič, k tomuto termínu si úlohy splnil
iba Dr. Demetrovič a čiastočne L. Vozár. Vyzývam preto všetkých spoluautorov, aby
urýchlene dodali svoje články do časopisu č. 1/2006!
2. 3. Dňa 30.5.2006 rokovalo valné zhromaždenie Antidopingového výboru SR. Za SSTZ sa
zúčastnil ako delegát predseda. ADV SR je pred transformáciou na rozpočtovú
organizáciu MŠ SR. Upozorňuje všetky členské športové zväzy na povinnosť hlásiť
celoročne pobyt reprezentantov SR. V prípade nedodržania nahlásených termínov
a miesta pobytu športovcov hrozia veľké pokuty – až po zastavenie činnosti.
2. 4. Dňa 2.6.2006 odovzdala delegácia zväzu v zostave pp. Kríž, Peko, Vozár, Mihočko,
Hamran, Hajduk v Studienke pamätnú plaketu SSTZ M. Šeredovi pri príležitosti 60.
narodenín.
2. 5. Dňa 2.6.2006 prišiel na sekretariát e-mail do rubriky „Stolnotenisové fórum“ od Milana
Podmaníka. Vzhľadom na obsah, ktorý je v rozpore s filozofiou rubriky, bol príspevok
pozastavený a jeho obsah bude predmetom rokovania VV SSTZ, ktorý rozhodne o jeho
zaradení, alebo nezaradení na oficiálnu stránku SSTZ. Všetky ostatné príspevky boli
v rubrike zverejnené – bez akýchkoľvek úprav.
2. 6. Dňa 6.6.2006 sa konala v Břeclavi porada Superligy za účasti slovenskej delegácie
v zložení pp. Kríž a Hamran. Bolo rozhodnuté, že v ročníku 2006/2007 nastúpi 16
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mužských družstiev a 12 ženských tímov z Maďarska, Česka, Rakúska, Chorvátska,
Slovinska a Slovenska. Do súťaží boli zaradené prvé tri družstvá zo slovenskej extraligy
mužov a žien a navyše Mostex Rača zohrá kvalifikáciu o účasť s celkom Zlína. Boli
schválené termíny jednotlivých kôl i úprava súťažného poriadku tejto súťaže. Žrebovanie
nového ročníka Superligy bude počas MEJ v Sarajeve.
2. 7. Dňa 8.6.2006 sa konal seminár SOV k športovej diplomacii slovenských športových
zväzov za účasti 51 predsedov a generálnych sekretárov. Za SSTZ sa zúčastnil pp. Kríž
a Hamran. Na seminári bolo konštatované, že SSTZ patrí medzi 5 slovenských
olympijských športov (po biatlone a hokeji je st.tenis), ktoré majú najsilnejšie zastúpenie
vo svetových a európskych športových federáciách.
2. 8. Dňa 9.6.2006 rokoval predseda SSTZ s riaditeľom odboru financovania MŠ SR p.
Čambalom o možnosti realizácie projektu SSTZ „Malý dom športu“, ktorý rieši
rekonštrukciu ubytovne zväzu v Krasňanoch a jej premenu na kancelárske priestory pre
športové zväzy. MŠ SR už 3-krát tento projekt neakceptovalo a podľa vyjadrenia p.
Čambala vzhľadom na plánovanú výstavbu národných štadiónov – pre hokej a futbal (cca
6-7 miliárd sk) je minimálna pravdepodobnosť podpory investičných projektov iných
zväzov v období najbližších 5-6 rokov. Z tohto dôvodu ako aj potreby nutnej
rekonštrukcie ubytovne bol tento bod zaradený na diskusiu VV SSTZ dňa 20.6.2006.
Pre úplnosť dodávam, že od r. 1993 dalo MŠ SR na základe projektov SSTZ na
rekonštrukciu stolnotenisovej haly v Krasňanoch finančné prostriedky 4-krát, na ubytovňu
ani raz.
2.9 Mgr.Peko – informoval o priebehu M SR jednotlivcov v jednotlivých kategóriách. M SR
prebehli bez väčších problémov.
Návrh na miesta konania MSR pre budúci ročník :
Dospelí
Bratislava
dorast
Bratislava
SŽ
Topoľčany
MŽ
Vranov n/T
NMŽ
návrh- Žilina, resp. Čadca
2.10 Mgr. Peko – predniesol návrh z komisie vrcholových klubov na udelenie finančnej
dotácie pre víťaza dlhodobej časti súťaže EXTRALIGY mužov a žien pre nastávajúcu
sezónu vo výške : muži 100000,-Sk, ženy 50000,-Sk. Návrh bude predložený na aktív
klubov.
2.11 Dr.Brúderová – informovala o svojej účasti na konferencii o talentovanej mládeži, kde
boli hlavnými bodmi : - financovanie a výber mládeže
- bude pripravený Zborník z konferencie (NŠC)
2.12Informácia o pripravovanom školení trénerov B licencie. Prihlásených je 16 záujemcov,
ktorým bude poslaný list s inštrukciami.
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K bodu 3, Kontrola uznesení VV SSTZ
Uznesenia splnené : 369, 381
Uznesenia trvajúce :
Uznesenie č.377 : Prerokovať na komisii rozhodcov problematiku kvality rozhodcov
a prijať účinné opatrenia na jej zlepšenie
Z: Vaniak
T:priebežne, do 30.9.2006
Uznesenie č.378 : Zaraďovať na trénerské semináre problematiku pravidiel stolného
tenisu
- Prehodnotiť možnosť udelovania trénerských a rozhodcovských
licencií regionálnymi, resp. krajskými zväzmi, z dôvodu negarantovania
jednotného učebného rozsahu a aktuálnosti učebných osnov
Z: trénersko –metodická a rozhodcovská komisia T: priebežne
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

Uznesenie č.383 : Predložiť písomné vyhodnotenie účasti na MS od trénerov jednotlivých
zložiek s návrhom opatrení.
Z: Mihočko, Miko, Kutiš.
T: 30.9..2006
K bodu 4, Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
Predložené písomné materiály – VV SSTZ vzal na vedomie
4.1 Mihočko – nominácia na MEJ 2006 v Sarajeve
- 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
Juniori: Baláž, Ježo, Kobes, Lelkeš, Pindura , tréner – Sviták
Nominácia určená bez poradia hráčov, na náklady SSTZ 3,5 hráča, zvyšok
zaplatia kluby. resp. hráči rovnakým podielom
Juniorky : Medříková, Hudecová, Daubnerová S. , tréner – Kutiš - na náklady SSTZ
Suletyová – 50% na náklady SSTZ, 50% na vlastné náklady
Drotárová – na vlastné náklady
Kadeti : Karas, Mucha, Slováčik , tréner – Bardoň – na náklady SSTZ
Novota – na vlastné náklady
Kadetky: Balážová, Lazarčíková, Daubnerová A. – tréner Michalka
Adámeková - na vlastné náklady
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Všetky poplatky musia byť zaplatené do 30.6.2006 na SSTZ
V prípade dobrého výsledku SSTZ refunduje náklady samoplatcov nasledovne:
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
vedúci : Vozár M.
Delegát mládežníckej komisie ETTU : Ing.Hamran - na náklady ETTU
Prezentáciu na MEJ 2007 v Bratislave, ktorá sa uskutoční 21.7.2006 v Sarajeve, zabezpečia
Dr.Kríž a Ing.Hamran.
Dr.Kríž sa zároveň zúčastní zasadania Exekutívy ETTU a porady komitétu Superligy
v Sarajeve .
Doprava – spoločným autobusom s českou výpravou, Dr.Kríž a Ing.Hamran samostatne
služobným autom, z dôvodu skoršieho návratu z MEJ ako zvyšok výpravy
VV SSTZ schvaľuje
4.2 Nominácie rozhodcov – akademické MS v Slovinsku : Chamula, Csaplár
4.3 Širšia nominácia rozhodcov na MS tel. postihnutých vo Švajčiarsku :
Thomasová, Koprdová, Vaniak, Račko, Bystričan
K bodu 5, Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
A:

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

ITTF
1. Informácia o predĺžení lehoty používania lepidiel do 1.9.2008
2. Info o konaní skúšok medz. hlavných rozhodcov v Kuala Lumpur
3. Správa o činnosti múzea ITTF

B : ETTU
1. Rozvojový program ETTU 2006-2008
C:

Pozvania pre reprezentačné družstvá
Medzinárodné majstrovstvá a PRO TOUR:
1. MM – PRO TOUR Singapur, 7.-10.9.2006
Pobytové náklady : 120 –160 USD os/deň
Štartovné: 100 EUR (120 USD)
Uzávierka prihlášok: predbežná 24.7.2006, konečná 8.8.2006
2. MM – PRO TOUR Japonsko, Jokohama, 21.-24.9.2006
Pobytové náklady : 140 –160 USD os/deň
Štartovné: 100 EUR (120 USD)
Uzávierka prihlášok: predbežná 31.7.2006, konečná 22.8.2006
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Medzinárodné majstrovstvá mládeže :
3. MM mládeže – Bielorusko, Minsk 15.-17.9. 2006
Odmeny :
Pobytové náklady : 35-42 EUR os/deň
Štartovné:
Uzávierka prihlášok: predbežná 1.8.2006 , konečná 1.9.2006
Medzinárodné turnaje a tréningové tábory:
4. Praha OPEN 2006, 18.-20.8.2006
Muži, ženy, veteráni, juniori
Pobytové náklady : 120 –140 EUR os/deň
Štartovné:
Uzávierka prihlášok: predbežná
, konečná 15.7.2006
D : Pozvania pre rozhodcov a funkcionárov .
1. Nominácia 2 rozhodcov – Akademické MS v Slovinsku, 4.-9.7.2006
Chamula, Csaplár
2. Širšia nominácia na MS tel. postihnutých vo Švajčiarsku 24.10.-1.10.2006
Koprdová, Thomasová, Vaniak, Račko, Bystričan
E : Rôzne
1. Priebežná agenda Superligy
2. VV SSTZ rozšíril počet hráčov, ktorý majú možnosť štartu na turnajoch Pro Tour
v zmysle smernice SSTZ priebežne počas celej sezóny : Šereda, Pištej, Bardoň,
Ódorová, Kmotorková , Balážová
K bodu 6, Upresnenie rozpočtu a finančného plánu SSTZ na rok 2006 ( Tichý )
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

Úloha : dopracovať rozpis poplatkov za hosp. zariadenie SSTZ
K bodu 7, Stav prípravy RD mládeže na MEJ 2006 v Sarajeve (Mihočko )
Príprava na MEJ bude prebiehať v 3 blokoch vo zväzovom centre SSTZ v Bratislave
- 26.-30.6 2006
- 10.-14.7.2006
- 17.-19.7.2006
Vedúci výpravy bude zodpovedný za priebežnú činnosť trénerov na MEJ a pravidelné
hodnotenia na poradách s trénermi.
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K bodu 8 , Informácia o rokovaní Komitétu Superigy (Ing.Hamran)
Ing.Hamran – informoval o zasadnutí komitétu Superligy
- zo Slovenska sa prihlásili 4 družstvá mužov a 3 družstvá žien
- 4.družstvo mužov ( ŠK Rača ) bude musieť hrať kvalifikáciu so 4. českým
družstvom v auguste
- bol pripravený návrh športového kalendára Superligy
K bodu 9 , Návrh na zefektívnenie a rekonštrukciu využitia ubytovacieho zariadenia SSTZ
Dr.Kríž – informoval o možnostiach dotácií z MŠ SR, v najbližších 5-6 rokoch nebude možné
očakávať príspevok z ministerstva
- SSTZ priebežne za ostatné 4 roky spracovával podklady formou projektov na rekonštrukciu
ubytovacieho zariadenia SSTZ, avšak bez výsledku
Ing.Hamran - rekonštrukcia je potrebná , vopred by však bolo potrebné vysporiadať (
odkúpiť) pozemky, na ktorých sú ubytovacie zariadenia a hala SSTZ postavené
- po odkúpení pozemkov nie je potrebné platiť poplatky za prenájom, ktoré sa pravidelne zvyšujú
VV SSTZ berie na vedomie
Uznesenie č.384 : Pripraviť ekonomickú štúdiu nákladov na rekonštrukciu ubytovacieho
zariadenia SSTZ a návrh ďalšieho postupu pri financovaní
rekonštrukcie .
K bodu 10 , Hodnotenie MMJ 2006 v Malackách ( Ing.Hamran)
-

prvú časť hodnotenia viď bod 2.1
13 zúčastnených krajín
dobrá úroveň MMJ
spoločenský večer bol dobrý , ale bez zahraničných účastníkov
veľmi dobrý prístup a podpora primátora mesta Malacky
ubytovanie bolo rôznej kvality, čo sa odstráni po ukončení rekonštrukcie všetkých
izieb v hoteli

K bodu 11, Návrh na zloženie lektorského zboru rozhodcov (Dr. Vaniak)
- písomný materiál
Návrh na zloženie lektorského zboru rozhodcov , ktorí sú oprávnení školiť rozhodcov pre licencie
A, B , C :
Ing.Jozef Goláň, Ing.Anton Hamran, Dr.Ján.Vaniak, MUDr. Jaroslav Novotný,
Ing.Milan Chamula, Marian Bystričan.
VV SSTZ schvaľuje
Uznesenie č.385 : Doplniť a aktualizovať smernicu o udeľovaní rozhodcovských licencií
Z: Dr.Vaniak

T: 30.9..2006
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K bodu 13, Rôzne
13.1 VV SSTZ schválil upravené znenie smernice SSTZ č.2/2006, „Zriaďovacie a
hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej prípravy“ s účinnosťou od 1.6.2006 .
13.2 VV SSTZ schválil novú štruktúru ÚTM na rok 2006
- 5 CTM
- 2 ŠT
- 8 –12 ŠŠS

Topoľčany, Malacky, Rača, Nitra, Košice
Trnava , Ružomberok
ŠŠS s výkonnostným zameraním a dôsledným plnením
stanovených kritérií
- útlmový proces ŠŠS , t.j.zníženie počtu a obmedzenie finančných
prostriedkov na činnosť z dôvodu nepoukazovania účelových
finančných prostriedkov z MŠ SR na činnosť ŠŠS

Financovanie ŠŠS pre rok 2006 bude rozložené na 2 časti:
- 1.polrok 2006 – existujúce ŠŠS budú financované ( mzdy trénerom) podľa rebríčka
k 1.7.2005
počet hráčov zaradených do rebríčka : 0-3
1000,-Sk/mes
0-4
2000,-Sk/mes
7 a viac
3000,-Sk/mes
- 2.polrok
- v zmysle schválenej smernice SSTZ č.2/2006
17.3 JUDr.Hajduk – pripomienkoval športovo-technické záležitosti
- požiadavka na upravenie postupov a zostupov v 1. lige
- upozornil na nepresnosti v Spravodaji ŠTK č.21
17.4 Aktív klubov pred novým súťažným ročníkom sa uskutoční 5.8.2006 o 11.00 hod.
v Bratislave , v zasadačke SSTZ.
17.5 Ing.Hamran informoval o ponuke na štart na Višegrádskom turnaji od Českej asociácie
stolného tenisu. VV SSTZ neodporučil účasť.
17.6 Dr.Kríž informoval o podujatí organizovanom SOV o boji proti rasizmu. Požiadavka na
zapožičanie stolnotenisového stola . Ponúknuť zabezpečenie podujatia stolnotenisovému
oddielu v Pezinku.
Z: Dr. Vaniak
17.7 SAUŠ požiadala SSTZ o odpustenie poplatku za prenájom vlajok v súvislosti so
spolufinancovaním akademických MS .
VV SSTZ schválil
17.8 Vozár Ladislav požiadal o ukončenie pracovného pomeru na plný úväzok k termínu
30.6.2006. Ďalej bude pracovať na polovičný úväzok .
Pracovnú náplň a prípravu pracovnej zmluvy zabezpečí Ing.Hamran.
Ing.Tomáš Šereda k termínu 1.7.2006 prejde na plný pracovný úväzok športovo-technický
sekretár SSTZ. Pracovnú náplň a prípravu pracovnej zmluvy zabezpečí Ing.Hamran.
Obidvaja pracovníci sú v pracovnom pomere so SSTZ, z toho dôvodu nie je potrebné
uskutočniť nové výberové konanie.VV SSTZ schválil uvedený postup
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17.9 Srbská asociácia zaslala list s potvrdením, že hráč Ján Tomáš nie je registrovaný
v Srbsku a ani doteraz nereprezentoval Srbsko.
17.10 Požiadavka od p.Martausa z Oblastného stolnotenisového zväzu v Prešove o novom
rokovaní ohľadom organizácie turnaja „O pohár duklianskych hrdinov „.
VV SSTZ poveril Dr.Hajduka prípravou podkladov na spoločné rokovanie.
17.11 Informácia o stolnotenisovom podujatí v Pezinku - prekonanie rekordu v dĺžke
stretnutia družstiev – 24 hodín.
VV SSTZ odsúhlasil dotáciu turnaja 6 tréningovými dresmi a loptičkami .

Bratislava, 26.6.2006
Zapísal : Ing.Hamran
Schválil : Dr.Kríž
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