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    Zápis č.1/ 2007  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 30.1.2007 v  Bratislave 
 
Prítomní : pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr. Peko, Mihočko,  Ing.Bačík, 
                       Dr. Hajduk, Pirnik,  Dr. Vaniak, Valúch ,  Dr. Brúderová , Ing. Goláň,  
                        
Prizvaní:   pp. Tichý, Ing.Šereda 
        
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 Dňa 12.12.2006 zasadalo v rakúskom Blumau grémium Dunajského pohára (8 športov). 

Vyhodnotilo rok 2006, v ktorom zvíťazilo celkovo opäť Maďarsko pred Slovenskom a 
Rakúskom. Zo slovenských športov bol najúspešnejší stolný tenis - chlapci vyhrali a 
dievčatá skončili druhé. 

 
2.2 Dňa 13.12.2006 sa uskutočnilo vo Viedni rokovanie s predsedom komisie pre pravidlá  
      ITTF R. Sporrerom. Ten potvrdil, že nemecký hráč T. Keinath spĺňa po športovo-     
     technickej stránke podmienky na štart za SR na MS, resp. ME, avšak za predpokladu, že  
     bude mať slovenské občianstvo a pas. SSTZ podnikol ďalšie kroky na zabezpečenie týchto  
      požiadaviek. 
 
2.3 V dňoch 16.-17.12.2006 sa uskutočnil v Prešove 51. ročník turnaja o Pohár duklianskych  
      hrdinov, ktorý zabezpečoval SSTZ v spolupráci s prešovským OV. Celkovým víťazom sa    
      stal v súťaži mužov T. Keinath a v ženách V. Marčeková. 
 
2.4 Dňa 20.12.2006 absolvoval predseda SSTZ stretnutie s p. Gašajom, poradcom p. Gálisa, 

vládneho zmocnenca pre mládež a šport. Vysvetlil mu dôvody štartu slovenských hráčov 
na MSJ v Káhire na vlastné náklady. Argumenty SSTZ boli akceptované. 

 
2.5 Dňa 27.12.2006 sa konal v Krupine pohreb zosnulého dlhoročného hráča, trénera a    
      funkcionára SSTZ V. Sýkoru. Na pietnom akte sa zúčastnila delegácia SSTZ v zložení pp.   
      Kríž a Pirnik. Predseda SSTZ predniesol v mene zväzu smútočný prejav a kondoloval  
      rodine. 
 
2.6 Dňa 9.1.2007 odohrali slovenské družstvá posledné súboje v boji o postup do elitnej 

skupiny na ME 2007 v Belehrade. Muži zdolali v Odense úradujúcich majstrov Európy 
Dánov 3:0 a z 3. miesta nastúpili medzi elitnú šestnástku. Ženy SR prehrali v Maďarsku 
1:3 a budú bojovať na ME iba o 17.-32. miesto (škoda zbytočnej prehry v Belgicku). 

 
2.7 SSTZ odoslal v termíne do 15.1.2007 projekty na MŠ SR na r. 2007 (na ich základe sa 

vyratúvajú dotácie). Projekty na investície na tento rok neboli doteraz vypísané. 
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V súčasnosti je pozastavené financovanie zväzov do vypracovania analýzy výdavkov v r. 
2006. 

 
2.8 MŠ SR písomne dalo súhlas, aby sa SSTZ uchádzal o organizovanie MSJ v r. 2010, resp. 

2011 v Bratislave. 
 
2.9 Dňa 18.1.2006 zasadal OV MEJ 2007, ktorý rozpracoval úlohy pre jednotlivé komisie a 

zaoberal sa aj zmluvami s partnermi SSTZ pri organizovaní tohto podujatia. Prezidentská 
kancelária  potvrdila patronát hlavy štátu nad týmto podujatím. 

 
2.10 V dňoch 26.-28. 1.2007 počas TOP 12 juniorov v Rige sa uskutočnilo rokovanie s 

prezidentom ETTU S. Bosim. Hľadali sa možnosti riešenia  krízy rozpočtu MEJ  , ktorú 
vyvolalo prudké posilňovanie koruny voči euru. Prezident ETTU prisľúbil podporu MEJ 
a navýšenie vkladu o 5 EUR na osobu a deň.  Definitívne rozhodnutie padne na zasadnutí 
exekutívy ETTU vo februári 2007. 
Rokovania sa zúčastnili Dr.Kríž  na náklady SSTZ a Ing.Hamran , ktorý bol v tom čase na 
TOP 12 j ako rozhodca na vlastné náklady. 
 

2.11 Vzhľadom na dlhodobú PN p. Daubnerovej nastúpil dňa 15.1.2007 na sekretariát 
SSTZ na polovičný úväzok Dr. Ján Vaniak. 

 
2.12  MŠ SR zastavilo financovanie športu až do ukončenia auditu v špotových 
organizáciách.   
        Boli  vymenovaní noví funkcionári MŠ SR: Anton Novosad – riaditeľ pre vrcholový 
šport  
         a Pavol Swiec – riaditeľ pre ekonomiku (obaja sú  poverení do ukončenia výberového  
         konania). 
 
2.13 V dňoch 3.-4.2.2007 sa uskutoční zasadnutie pracovnej skupiny ENGSO v Bratislave, 

ktoré budú zabezpečovať pre KŠZ pp. Kríž a Hamran. 
 
2.14 Dr. Kríž informoval v televíznom vystúpení v TA 3 o aktuálnych udalostiach v stolnom 

tenise. 
 
2.15 Dr.Hajduk poďakoval  SSTZ za spoluprácu  pri organizovaní Pohára Duklianskych 

hrdinov v Prešove. 
 
2.16 Vozár M. – informoval o stretnutí s p.Bystričanom, ktorý ponúkol zorganizovanie MEJ 

2007 v Ružomberku. VV SSTZ konštatoval, že v tejto fáze už nie je možné uvažovať 
o zmene miesta šampionátu. 

 
- požiadal o schválenie kandidatúry Topoľčian na organizovanie TOP 12 juniorov 

v roku 2010 . VV SSTZ schválil kandidatúru  Topoľčian  na tento turnaj 
s podmienkou, že budú dobudované zodpovedajúce ubytovacie kapacity. 

 
- požiadal o preverenie bodového hodnotenia v slovenskom rebríčku za Slovenský 

pohár v ženskej kategórii, nakoľko nebol vyhodnotený a niektoré hráčky dostali 
bodové hodnotenie za výsledky v Slovenskom pohári. Požiadavka bola postúpená 
p.Tomovi 

 



3 

2.17  Ing.Hamran informoval o rokovaní v TV Nautik, ktorá je ochotná spolupracovať ako 
mediálny partner SSTZ. 

 
2.18 Uskutočnili sa rokovania na MV SR ohľadom získania občianstva pre hráča Keinatha. 
 
2.19 Dr.Brúderová – požiadala o reedíciu  metodickej príručky pre trénerov. Cenová 

kalkulácia  : 200 ks – 66000,-Sk, 100 ks – 37000,-Sk. 
VV SSTZ odporúča vydať 100 ks knihy, podrobnosti prerokovať s p.Mačurom – 
vydavateľom a Dr.Demetrovičom – autorom knihy. 

 
2.20 VV SSTZ na návrh metodicko-vzdelávacej komisie schválil  Mgr. Viliamovi Sýkorovi    

trénerskú licenciu „ Diplomovaný tréner“. 
 
2.21 NŠC zaslalo informáciu o organizovaní školení trénerov 2. a 3. triedy. 
 
2.21 Metodicko-vzdelávacia komisia  predložila zoznam  diplomovaných trénerov a trénerov 

A licencie k 31.12.2006.   
VV SSTZ berie na vedomie 

 
2.22 Metodicko-vzdelávacia komisia  predložila plán rámcových úloh na rok 2007  
        VV SSTZ berie na vedomie 
 
 K bodu 3, Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
Uznesenia splnené :  
 
Uznesenie č.385 : Doplniť a aktualizovať  smernicu o udeľovaní rozhodcovských licencií                           
                             Z: Dr.Vaniak                   T: 31.12..2006 
  
 VV SSTZ smernicu schválil s pripomienkami, táto smernica nahrádza smernicu SSTZ 
č.2/2001.  
 
 
Úloha – Vyžiadať od Ing.Tomu –  podklady – výpisy z hodnotených umiestnení do rebríčkov 
(p. Mihočko). 

  
Uznesenia trvajú : 
 
Úloha :  Zabezpečiť  v priebehu VT pohovor   s Balážovou a Hudecovou. 
        Z: Mihočko, KŠR     T: 31.1.2007, NT: 28.2.2007 
           
Uznesenie 389 : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po kongrese  
                           ITTF v roku 2007. 

                   Z: Dr.Vaniak     T: 31.5.2007 
 
Uznesenie 389 : Uskutočniť kontrolu hracích miestností klubov  v súťažiach riadených SSTZ . 

                Z: Mgr.Peko, ŠTK    T: 30.9.2007 
 
Úloha :  Pozvať  Ing. Tomu na ďalšie rokovanie VV SSTZ. 
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Uznesenie 390 :  Spracovať návrh novelizácie Smernice o odmeňovaní rozhodcov v časti –  
                           oblečenie rozhodcov. 
 

     Z: Dr.Vaniak     T: 28.2.2007 
 

K bodu 4, Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Mihočko, Vaniak) 
 
Predložené písomné materiály  – VV SSTZ vzal na vedomie 
 
4.1 Mihočko – nominácia na MMK  v Maďarsku, Szeged 

kadeti  - A -   Mucha, Mudrík    - na  náklady  SSTZ            
              B -   Figeľ, Novota -  na vlastné náklady 
              jednotlivci – Karas, Slováčik  -  na vlastné náklady 
   

  
           kadetky – A – Adámeková , Danová - na  náklady  SSTZ            
      B -  Takáčová, Kalužná - na vlastné náklady 
                            jednotlivci – Bútorová, Malá - na vlastné náklady 

tréneri – Bardoň., Michalka – na náklady SSTZ 
poistenie, doprava do Budapešti – na náklady SSTZ 
 

4.2 Nominácia na MMK  v  Česku, Hodonín 
kadeti  - A -   Figeľ, Novota   - na  náklady  SSTZ            
              B -   Karas, Slováčik -  na vlastné náklady 
              jednotlivci – Mucha, Mudrík   - na vlastné náklady    

  
           kadetky – A – Adámeková , Danová - na  náklady  SSTZ            
      B -  Takáčová, Kalužná - na vlastné náklady 
                            jednotlivci – Bútorová, Malá - na vlastné náklady 

tréneri – Bardoň, Lučenková – na náklady SSTZ 
poistenie, doprava do Hodonína – na náklady SSTZ 
 

4.3 MMJ Česka,  Hluk 
            juniori : A – Kobes, Ježo , Sekera  – na náklady SSTZ 
    B – Valúch, Hartel, Bezúr – na vlastné náklady 
 
 juniorky:A – Hudecová, Medříková, Lazarčíková , Balážová, Daubnerová  A. 
                             – na náklady SSTZ  

        B -  Hippíková – na vlastné náklady 
    
tréneri – Truksa., Lučenková – na náklady SSTZ 
poistenie, doprava do Hluku – na náklady SSTZ 
 

4.4 WJC Švédsko, Orebro  
Kobes – na náklady podľa smernice SSTZ 
Truksa – na vlastné náklady 

        poistenie  – na náklady SSTZ 
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4.5 PT Kuwait  
Pištej, Šereda -  na náklady podľa smernice SSTZ 

        poistenie  – na náklady SSTZ 
 
4.6 Požiadavka p.Ježa o zmenu kalendára SSTZ z dôvodu kolízie z podujatím WJC 

VV SSTZ zamietol žiadosť z dôvodu možnosti štartu na ďalších  dvoch turnajoch WJC 
v Poľsku a Francúzsku 

 
4.7 VV SSTZ nominoval na rozhodcov :  

a/ ECL HUN – Chamula, Novotný 
b/ MS Záhreb – Bystričan 
c/ MMK CZE, Hodonín – Goláň, Tancer, Kondel, Šagát, Šedivec, Vaniak 
      Hamran – delegát ETTU 
d/ MMJ Hluk Goláň + 4 rozhodcovia  

 
K bodu 5, Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
K bodu 6, Stav príprav RD mužov a žien  na ME v Belehrade a MS v Záhrebe    (Mihočko ) 
             
6.1   Mihočko – príprava prebieha v kluboch  

- úloha pre trénerov  - pripraviť detailný plán prípravy RD  
- VV SSTZ schválil počty hráčov na ME v Belehrade, 5 mužov, 5 žien , 2 tréneri 
- konečná nominácia bude schválená po M SR jednotlivcov 
-     nominácia na MS sa uskutoční na zasadnutí VV SSTZ  dňa 6.3.2007 

 
Uznesenie 391 :  Uskutočniť stretnutie manažmentu s trénermi  RD mužov a žien  

     Z: Dr.Kríž, Mihočko      T: 28.2.2007 
 
K bodu 7,  Príprava M SR mužov a žien 2007 (Mgr.Peko )   

   
- predložený písomný materiál   
VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami  

  
 K bodu 8 , Úprava rozpočtu SSTZ na rok 2007  a informácia o projektoch financovania SSTZ 
na MŠ SR   (Tichý) 
 

 Tichý  – predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
- uvedený rozpočet predstavuje našu predstavu o rozpočte, konečné stanisko oznámi 

MŠ SR 
- po spracovaní účtovnej uzávierky ju je potrebné zverejniť na internetovej stránke 

SSTZ 
 
 K bodu 9 , Návrh štruktúry ÚTM na rok 2007   (Mihočko) 

 
Mihočko – predložený písomný materiál  

- písomné vyhodnotenie s bodovou hodnotou jednotlivých ÚTM 
- počet útvarov zostáva nezmenený  5 CTM, 2 ŠT, 10 ŠŠS 
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Uznesenie 392 :  Žiadať písomné potvrdenie o existencii ŠT Trnava a Ružomberok od 
riaditeľov príslušných škôl.   

     Z: Ing.Hamran      T: 28.2.2007 
 
Uznesenie 393 : Oznámiť nesúhlasné stanisko VV SSTZ o zriadení CTM ŠKST Bratislava, 
z dôvodu nesplnenia podmienok pre zriadenie CTM.  

     Z: Ing.Hamran      T: 28.2.2007 
 

 K bodu 10 , Stav prípravy RD SR na MEJ  2007 v Bratislave  ( p.Mihočko) 
 
Mihočko – ústna informácia 

- uskutočnilo sa zasadnutie komisie športovej reprezentácie 
- príprava na MEJ bude prebiehať v dvoch blokoch , termíny 15.-17.6, 22.-24.6  
      a 2.-6.7, 9.-12.7.2007 
- rámcové plány prípravy sú vypracované 
- počínajúc od marca sa uskutoční v každej kategórii týždňový VT v každom 

mesiaci až do MEJ 
 
 K bodu 11 , Hodnotenie účasti na MSJ v Káhire (Mihočko) 
 
predložený písomný materiál je prílohou zápisu  – VV SSTZ  berie na vedomie 

 
 K bodu 12 , Stav príprav na MMJ v Malackách ( Ing.Hamran, Mihočko ) 
 
Ing.Hamran – ústana informácia 

- prípravy prebiehajú v zmysle dohodnutého harmonogramu 
- zasadnutie OV MMJ sa uskutoční začiatkom marca 2007 
- termín turnaja je 4.-6.5.2007 
- schválenie rozhodcov , HR – Jirásek, ZHR – Bohumský, Goláň, Vaniak 
- je potrebné zabezpečiť pozvanie domácich a zahraničných rozhodcov 

 
 K bodu 13 , Stav príprav MEJ 2007 v Bratislave ( Dr.Kríž, Ing.Hamran) 
 

Ing.Hamran – informácia o stave príprav na MEJ 
- komisia rozhodcov spracovala návrh na zloženie vedenia rozhodcov :  

HR -  Vidmar (SLO) 
ZHR – Thury (AUT), Nuzzo (ITA), Jirásek (CZE), Goláň(SVK), Židuljak(SVK/CAN)  

- prebiehajú konečné rokovania s hotelmi o cenách za ubytovanie 
- je potrebné zabezpečovať sponzorov na toto podujatie, nakoľko rozpočet  je stále 

rizikový 
 

 K bodu 14 , Rôzne 
 

14.1 Odvolanie ŠK OŠG Nitra VV SSTZ zamietol a potvrdil platnosť pôvodného rozhodnutia  
ŠTK. Doriešenie prípadu postúpil VV SSTZ na disciplinárnu komisiu SSTZ 

 
14.2 VV SSTZ sa zaoberal sťažnosťou  p.Buczackého a berie jeho argumenty na vedomie.  
         Rozhodnutie VV SSTZ  však bolo urobené vzhľadom na daný stav rôznych nezávislých  
          porušení súboru predpisov, ako jedno z možných riešení situácie. 
 
14.3 Ing.Hamran  Informácia o možnosti odkúpenia stolnotenisového materiálu po skončení  
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         MEJ. Ponukový list bude zverejnený na internete aj v spravodaji SSTZ. 
 
Bratislava,  12.2.2007          
Zapísal :     Ing.Hamran         
Schválil :   Dr.Kríž 


