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    Zápis č.5/2006  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ  , konaného  dňa  12.9.2006 v  Bratislave 
 
Prítomní :         pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr.Peko, Mihočko,   
                         Dr.Hajduk, Valuch ,  Dr. Brúderová, Ing. Goláň,  
                   
Ospravedlnení :  Pirnik,  Ing.Bačík, Dr.Vaniak  
        
Program :           uvedený v pozvánke 
 
 
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 21.-30.7.2006 sa uskutočnili v Sarajeve 49. ME juniorov a kadetov. 

Slovenská výprava si z tohto šampionátu priváža 4 medaily, čím sa zaradila medzi 
najúspešnejšie kolektívy. Poďakovanie patrí najmä hráčom Balážovej, Daubnerovej, 
Balážovi a družstvu kadetiek. Viac sa čakalo od družstva juniorov a kadetov. 

 
2.2. Slovenský stolnotenisový zväz i úspešní hráči  a tréneri dostali po MEJ gratulačný list 

od prezidenta SR Ivana Gašparoviča. 
 
2.3. Počas MEJ v Sarajeve rozhodla Exekutíva ETTU, že 50. MEJ v r. 2007 sa uskutočnia 

v Bratislave (13.-22.7.) v Národnom tenisovom centre. Prezentáciu na DVD a písomné 
materiály, ako aj odpovede na otázky zabezpečili pp. Kríž a Hamran. Exekutíva 
rozhodla aj, že MEJ 2008 budú v Terni (Tal.) a MEV 2009 v Poreči (Chorv.) 

 
2.4. V Sarajeve zasadalo aj Grémium Superligy, ktoré vyžrebovalo súťaže v sezóne 

2006/2007. V kategórii žien sa na poslednú chvíľu odhlásil tím Dunajskej Stredy a tak 
bude  hrať iba 11 celkov  (dva zo SR.).  
V súťaži mužov štartuje 16 družstiev (3 zo SR). Záujem o štart prejavil aj Mostex 
Rača, ako  štvrtý tím zo Slovenska. Absolvoval kvalifikáciu s SK Avex Zlín, ktorému 
podľahol 1:6 a 2:6 a v súťaži  nebude štartovať. 

 
2.5. Hneď po návrate zo Sarajeva začal pracovať 3-členný prípravný výbor MEJ 2007 

v zostave pp. Kríž, Hamran, Tichý. Boli zabezpečené rezervácie NTC a potrebných 
hotelov, začali sa rokovania s potenciálnymi sponzormi, bol spracovaný predbežný 
rozpočet. Na november 2006 je plánovaná inšpekcia z ETTU (p.Steffen). V rokovaní 
je aj zmluva s ETTU o podmienkach organizácie súťaže. 

 
2.6. Dňa 12.8.2006 sa uskutočnil v Bratislave aktív extraligových a prvoligových klubov 

a v rámci neho aj žrebovanie súťaží. Neprešiel návrh na finančné oceňovanie 
najlepších celkov. 
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2.7. Dňa 15.8.2006 listom požiadal predseda SSTZ prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
o prevzatie potronátu nad 50. MEJ 2007 v Bratislave. Odpoveď očakávame v závere r. 
2006, keď prezident vyhodnotí všetky požiadavky a rozhodne, ktoré športové akcie 
bude v r. 2007 patrónovať.  

 
2.8. V Košiciach sa 16.8.2006 konal aktív k súťažiam  vo Východoslovenskom kraji. 

V rámci neho predseda SSTZ odovzdal klubu STK Šarišské Michaľany pamätnú 
plaketu SSTZ k 50. výročiu a Š. Zeitšekovi „Zlatú plaketu SZTK“ k 70. narodeninám. 

 
2.9. Dňa 16.8.2006 sa v Košiciach uskutočnilo rokovanie s predstaviteľmi OV Pohára 

duklianskych hrdinov (pp. Martaus, Pištej) o zabezpečení tejto súťaže v r. 2006. Po 
diskusii aj s p. Hajdukom, došlo nakoniec k dohode, že turnaj sa uskutoční v Prešove 
v dňoch 16.-17.12.2006 za predpokladu, že domáci organizátori dajú reálne záruky 
seriózneho zabezpečenia (kvalitná hala) a  garantujú minimálne 1500 Є na ceny pre 
najlepších. Zväz uhradí  ostatné náklady, v inom prípade usporiada turnaj opäť 
v Bratislave SSTZ. 

 
2.10. Dňa 30.8.2006 sa uskutočnilo rokovanie na SPV s p. Dorošom, gen.sekr. o spolupráci 

pri  spracovaní II. vydania Encyklopédie stolného tenisu. SPV dodá  paralympické 
heslá (športovci-medailisti, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, rozdielnosť pravidiel) 
a zaviaže sa odobrať cca 150 ks výtlačkov, dodá aj reklamné inzeráty SPV. (V 
súčasnej Encyklopédii paralympické heslá chýbajú). 

 
2.11. Dňa 5.9.2006 sa uskutočnil v Bratislave vydarený seminár trénerov mládeže za účasti 

trénerov z ÚTM   a trénera mládeže ETTU J. Koldziejczyka (Poľ.). Najnovšie 
poznatky zo svetového a európskeho stolného tenisu so zameraním na mládežnícke 
kategórie zaujali všetkých prítomných trénerov. Ďalšie témy odprednášali  pp. 
Mihočko, Daubnerová a Kríž. 

 
2.12. V odvetnom stretnutí kvalifikácie o postup na ME 2007 v Belehrade prehralo družstvo 

žien SR v Belgicku 1:3, čím stratilo reálnu šancu prebojovať sa do elitnej 16-člennej 
skupiny družstiev. Na stretnutie nepricestovala nominovaná E. Ódorová. Jej neúčasť 
negatívne ovplyvnila výsledok (mala zakúpenú letenku najskôr z Bratislavy, potom aj 
z Krakowa) a bude predmetom rokovania VV SSTZ. 

 
2.13. Koncom júla vyšlo nové číslo (1/2006) časopisu Slovenský stolný tenis, ktoré 

komplexne redakčne zabezpečoval  Ľ. Lučanič, vytlačili tlačiarne FIDAT v Bratislave. 
Celý náklad 500 ks bol distribuovaný podľa rozdeľovníka  na kraje  ďalším 
odberateľom. Časopis je po prvý raz dostupný aj na internetovej stránke SSTZ. 

 
2.14 VV SSTZ jednomyselne schválil opätovnú kandidatúru Slovenska  na organizáciu 

MSJ  2010  v Bratislave. Je potrebné zaslať  na ITTF prihlášku na  kandidatúru 
Slovenska. 

 
2.15 MŠ SR dostalo úlohu od vlády SR ušetriť v rámci úsporných opatrení   47 mil. Sk do  
            konca roku 2006. Toto postihne všetky športové zväzy a SSTZ asi vo výške  
            400000,-  Sk. 
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2.16     Informácia o priebehu príprav MEJ 2007. Na ďalší VV SSTZ je potrebné pripraviť  
            komplexný materiál na prípravu a zabezpečenie MEJ. VV SSTZ odporučil rozšírenie    
            prípravného výboru o p.Mareka – manažera SSTZ.  

Je potrebné osloviť sponzorské stolnotenisové firmy Butterfly, Joola, Tibhar 
s ponukou na dodávku materiálu pre MEJ 2007.  

 
2.17 Vozár M. – informoval o priebehu  osláv 80. výročia založenia stolného tenisu 

v Topoľčanoch a súvisiacich podujatiach. Celkom sa uskutočnilo 8 sprievodných 
podujatí. Na satelitnom turnaji štartovalo  374 hráčov z 13 krajín. Prítomná bola  aj 
delegácia SSTZ. 
- informoval o príprave komunálnych volieb v Topoľčanoch a snahe zaradiť na 

kandidátku aj zástupcov reprezentujúcich stolný tenis 
- navrhol aby sa jedno zasadnutie VV SSTZ  uskutočnilo v Topoľčanoch, predbežný 

termín 8.12.2006 
 
2.18 Mgr.Peko – informoval o aktíve KSTZ v Trnave, vzhľadom na požiadavky rodičov 

odporučil, aby sa v budúcej sezóne zaradil turnaj pre ml. a najml. žiakov Euro 
Minichamps  vo Francúzsku medzi podujatia podporované SSTZ 

 
2.19 Dr.Hajduk – informoval o priebeho osláv 50. výročia existencie stolnotenisového 

klubu v Šar. Michľanoch. Pri príležitosti osláv bola otvorená výstava o histórii st. 
klubu 
- požiadavka na spracovanie vzorových projektov pre kluby st. tenisu pre možnosť 
požadovať finančnú podporu od VÚC, obce, KŠC, ... 

 
2.20 Dr.Brúderová – doplnila informácie o oslavách v Šar. Michaľanoch 

- Dr.Kríž osobne odovzdal plaketu p.Balčákovi a pri najbližšej príležitosti sa stretne 
aj so starostom obce a poďakuje za podporu klubu  

 
2.21 Dr.Brúderová – informovala o priebehu seminára trénerov ÚTM, ktorého sa zúčastnil 

ako jeden z lektorov aj p. Kolodziejczyk – hl. tréner mládeže ETTU. Školenie zároveň 
slúžilo aj ako seminár na predĺženie platnosti rozhodcovských  licencií, celkovo túto 
možnosť využilo 14 rozhodcov. 
- na školenie B licencie sa prihlásilo 17 záujemcov. Všeobecnú časť zabezpečuje 

NŠC a ponúklo 2 možnosti  účasti  -  14.-17.9.2006 v Bratislave 
     -  21.-24.9.2006 v Prešove 

- met.-vzdel. komisia pripravila bibliografický prehľad doteraz publikovaných 
článkov v časopise Slov. stolný tenis 1993-2005, ktorý bol zverejnený na internete. 
Poďakovanie Dr. Demetrovičovi a Sýkorovi ml.  

 
 K bodu 3, Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
Uznesenia splnené :  382, 383, 384 predložené písomné materiály  
Uznesenia trvajúce : 
 
Uznesenie č.385 : Doplniť a aktualizovať  smernicu o udeľovaní rozhodcovských licencií   
                                                   
                             Z: Dr.Vaniak                   T: 30.9.2006 
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K bodu 4, Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Mihočko, Vaniak) 
 
Predložené písomné materiály  – VV SSTZ vzal na vedomie 
 
4.1 Mihočko – nominácia na turnaje Pro Tour 

- PT Srbsko – Šereda, Pištej, Bardoň, Ódorová* , Kmotorková, Balážová , 1 tréner    
                     na náklady SSTZ 

                        - Illáš, Palček, Gumaň – na vlastné náklady 
 
- PT Rusko  - Ódorová* 

 
- PT Nemecko - Šereda, Pištej, Bardoň, Ódorová* , Kmotorková, Balážová , 1 tréner    

                     na náklady SSTZ 
 
*  Pozn. :  Ódorová má pozastavené štarty až do vyriešenia situácie, ktorá vznikla jej  
                   nenastúpením na stretnutie kvalifikácie ME 2007 v Belgicku 
 
Úloha :  Postúpiť absenciu  Ódorovej na kvalifikácii na ME v  Belgicku  na            

doriešenie disciplinárnej komisii 
   Z: Ing. Bačík      T: 30.9.2006 
 

4.2 Mihočko – nominácia na MMJ Maďarsko 27.-29.10.2006 – VV poveril KŠR dodatočne 
schváliť nomináciu  po zverejnení nových rebríčkov k 1.10.2006 

 
4.3 Nominácia na MMJ Portugalsko 1.-3.12.2006 nominácia je schválená podmienečne, len 

v prípade dostatku finančných prostriedkov. Upresní ju KŠR  po zverejnení výšky 
krátenia rozpočtu z MŠ SR! 

 
 

      Juniori: Ježo, Kobes, Hartel             
      Juniorky : Medříková, Hudecová, Lazarčíková   
      Kadeti :  Karas, Mucha  
      Kadetky: Balážová, Daubnerová A.  
      2 tréneri   
      -  všetci na náklady SSTZ 
 
VV SSTZ schvaľuje 
(V prípade čiastkového krátenia majú prednosť medailisti z MEJ 2006) 
    
4.4 Nominácia na Dunajský pohár  (21.-22.10.2006)          - chlapci v Bratislave   

-  dievčatá v Budapešti  
    

– dodatočne schváli KŠR po zverejnení nových rebríčkov k 1.10.2006 najneskôr do  
       5.10.2006 

 
4.5 Nominácia Medříkovej ako prvej náhradníčky na TOP 12 juniorov v Lotyšsku. 

VV SSTZ  schválil štart na turnaji za nasledujúcich podmienok: 
- na celé náklady uhradené SSTZ v prípade štartu 
- 50% nákladov SSTZ a 50% na vlastné náklady v prípade, že bude iba náhradníčka 
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K bodu 5, Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
K bodu 6, Hodnotenie účasti na  MEJ 2006 v Sarajeve (Mihočko ) 
             

- písomné materiály – VV SSTZ berie na vedomie  
 
Mihočko : ústne informoval o podrobnostiach v hodnotení jednotlivých trénerov družstiev 

- kladne hodnotil najmä družstvo kadetiek, ktoré získalo najviac medailí 
- cenné umiestnenie  z pohľadu hodnotenia MŠ SR je umiestnenie M.Baláža v mieš. 

štvorhre juniorov 
- opatrenia budú pripravené a predložené na najbližšiu KŠR a následne na VV SSTZ 
- tréneri v mládežníckych kategóriách boli menovaní na jednu sezónu, na KŠR je 

potrebné pripraviť návrh trénerov jednotlivých kategórií  na ďalšiu sezónu 
- potreba zosúladiť prípravu v kluboch so zväzovým centrom 
- pre túto sezónu bude ťažisko na zvýšenie počtu štartov , vzhľadom na budúce MEJ 

2007, ktoré budú v Bratislave 
 
 
Uznesenie č.386 : Pripraviť návrh na trénerov družstiev jednotlivých mládežníckych 
kategórií a návrh opatrení po MEJ 2006.   
                                                   
                             Z: Mihočko                   T: 5.10.2006 
 
Uznesenie č.387 : Zvolať rodičovské združenie hráčov zaradených do RD mládeže.  
                                                   
                             Z: Mihočko, Daubnerová               T: 30.10.2006 
 
K bodu 7,  Stav príprav ligových súťaží  2006/2007 (Mgr.Peko )   

   
Aktív ligových družstiev sa uskutočnil bez problémov. Všetky sporné momenty boli vyriešené 
hlasovaním zúčastnených družstiev. 

 
7.1 Družstvo N. Zámkov sa odhlásilo zo súťaže 1.ligy družstiev žien. Bola im udelená pokuta 
5000,-Sk . ktorá bude stiahnutá z kaucie. 
 
7.2 Najviac problémov bolo s dodržaním termínov pri  predložení prihlášok a súpisiek.  
 
7.3 Sťažnosť Žiliny voči rozhodnutiu VV SSTZ. VV SSTZ opätovne prerokoval problém 
zápasu N. Zámky – Žilina a potvrdil svoje pôvodné stanovisko, ktoré vyriekol po písomnom 
hlasovaní.  Stanovisko VV SSTZ  písomne aj so zdôvodnením oznámi generálny sekretár  
Žiline. Zároveň jej  bude vrátený vklad za štart v 1. lide dorastu v plnom rozsahu. 
 
7.3 Sťažnosť hráčky Brunaiovej na klub v N. Zámkoch, ktorý nedodržiava podmienky 

dohodnuté v hráčskej zmluve.  
Riešenie nie je v kompetencii VV SSTZ, hráčka musí uvedený  problém riešiť 
občianskoprávnym konaním. 
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 K bodu 8 , Stav príprav RD SR mužov a žien a progam medz. štartov  (Mihočko) 
 

 Ústna informácia:  
– Šereda, Pištej hrajú nemeckú Bundesligu a pripravujú sa individuálne v Havířove 
– Bardoň  má zabezpečenú prípravu v ŠKST Bratislava 
– Ódorová má individuálnu prípravu v Poľsku v klube 
– Kmotorková má individuálnu prípravu v Rakúsku v klube 
– Marčeková , Lučenková (hrajú v Belgicku) a Balážová sa pripravujú v domácom 

prostredí 
 
Uznesenie 388 : Tréneri jednotlivých kategórií pripravia širšie nominácie RD , 3 + 3  hráči. 

  S prvými tromi hráčmi u mužov aj žien budú uzavreté hráčske zmluvy pre rok 2007. 
  Z: Mihočko    T: 31.12.2006 
 

 K bodu 9 , Zabezpečenie stretnutí kvalifikácie na ME 2007  ( Ing.Hamran) 
 
 V 2.polroku sa uskutočnia 2 stretnutia na Slovensku: 

- 26.9.2006,  SVK-BEL muži v St. Ľubovni , prípravy prebiehajú bez problémov, 
organizátori zo St. Ľubovne už majú skúsenosti z predchádzajúcich stretnutí. 
Všetky potrebné podklady a materiál už zabezpečil a odoslal organizátorom 
sekretariát SSTZ 

- 23.11:2006, SVK-ITA ženy, je prísľub od oddielu z Vojčíc, že zabezpečí 
organizáciu stretnutia s tým, že hracia hala bude v Trebišove. VV schvaľuje. 
(Náhr. riešenie Bratislava). 

- VV schvaľuje delegáciu SSTZ na stretnutie v St. Ľubovni v zostave: pp. Kríž, 
Peko, Vozár, Mihočko, Šereda, Tichý, Šeďo. 

 
 
 K bodu 10 , Návrh na vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 2/2006  ( Dr.Kríž) 
 
Predložený písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje 
 
 K bodu 11 , Stav rekonštrukcie stolnotenisovej haly SSTZ (Ing.Hamran) 
 
predložený písomný materiál  - VV SSTZ berie na vedomie 
 
Ing.Hamran ústne informoval  postupe prác na rekonštrukcii haly. Do konca roku sa musí  
uskutočniť výmena okien, oprava a náter fasády, náter strechy. 
 
VV SSTZ poveril Dr.Kríža a Ing.Hamrana aby v zmysle ekonomického rozboru ďalej pracovali na 
možnom riešení  rekonštrukcie ubytovacieho zariadenia   a hľadali strategického partnera  , ktorý by  
pomohol pri spolufinancovaní projektu. 
 
 K bodu 12 , Návrh na zabezpečenie MMK 2006 v Bratislave (  Ing.Hamran) 
 
            -    bol ustanovený OV MMK  

- propozície boli odoslané na všetky asociácie ETTU a najvýznamnejšie asocácie 
ITTF 

- ubytovanie je zabezpečené v hoteli Barónka 
- stravovanie a tréningová hala na ZŠ Hubeného 
- VV schvaľuje uvedený postup  
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 K bodu 13 , Ustanovenie prípravného výboru MEJ 2007 
viď body 2.5 a 2.16 
 
 Prípravný výbor MEJ 2007 bude pracovať v zložení : Dr.Kríž, Ing.Hamran. p.Tichý, p.Marek 
 
VV SSTZ schvaľuje (od 1.8.2006) 
 
 K bodu 14 , Návrh na zabezpečenie Dunajského pohára v  Bratislave (  Ing.Hamran) 
 

- termín 21.-22.10.2006 
- kategórie : kadeti, juniori, do 21 rokov  
- pripraviť a odoslať propozície na zúčastnené krajiny 
- zabezpečiť ubytovanie a stravovanie pre účastníkov 

Z: sekretariát SSTZ  T: 30.9.2006 
 
 K bodu 15 , Návrh opatrení po MS 2006  (Mihočko ) 
 
- predložený písomný materiál  
 
VV SSTZ uložil KŠR priebežne kontrolovať plnenie jednotlivých opatrení z predloženého 
materiálu 
 
VV SSTZ schvaľuje  
 
K bodu 16, Rôzne  
 
16.1 Dr.Kríž požiadal všetkých predsedov komisií VV SSTZ , aby do nasledujúceho 

zasadnutia predložili písomné zhodnotenie činnosti komisií za za prvý rok ich činnosti.  
 

Z: členovia VV SSTZ   T:24.10.2006  
 

16.2 Požiadavka cestovnej kancelárie TREFF zo Švajčiarska o vrátenie 300 EUR za 
stornované služby počas MEV 2005 

 
VV SSTZ schválil  

 
13.2 VV SSTZ schválil novú štruktúru ÚTM na rok  2006 
 
13.3 Ďalšie zasadnutie VV SSTZ bude 24.10.2006 , resp. 23.10.2006 v Bratislave 
 
 
Bratislava,  20.9.2006          
Zapísal :     Ing.Hamran         
Schválil :   Dr.Kríž 


