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    Zápis č. 1/ 2008  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 15.1.2008 v  Bratislave 
 
 
Prítomní:  pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mihočko,  Pirnik , 
                       Dr. Hajduk, Dr. Vaniak,  Dr. Brúderová, Valúch, Ing. Goláň 
  
Neprítomní:    Ing.Bačík, Mgr. Peko 
 
Prizvaní:    pp. Tichý, Ing.Šereda,  Daubnerová  
     
Program :  uvedený v pozvánke 
 
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž ) 
  
Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ, zaželal im  všetko dobré do nového roku 2008 a úspešné 
vystúpenie slovenskej reprezentácie na MS, MSJ, ME, MEJ, v olympijskej kvalifikácii i na 
OH v Pekingu. 
 
K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ 
 
2.1. Dňa 15.11.2007 sa stretli v Topoľčanoch pp. Kríž, M. Vozár a A. Hamran s primátorom 
Topoľčian  p. Balážom, aby prerokovali prípravu kandidatúry Topoľčian na turnaj TOP 10 
juniorov a kadetov v r. 2010. Primátor prisľúbil všestrannú pomoc mesta, vrátane finančnej 
podpory na organizáciu podujatia a podstatnú rekonštrukciu hádzanárskej haly. V priebehu 
januára sa uskutoční v Ríme pracovné stretnutie primátora a predsedu SSTZ s prezidentom 
ETTU S. Bosim a vo februári vo Frankfurte n/M. bude prezentácia 5 kandidátov na 
usporiadanie tohto významného podujatia. 
 
2.2. Dňa 27.11.2007 odovzdali v Trnave predseda a generálny sekretár SSTZ pri príležitosti 
60. narodenín Ďakovnú plaketu zväzu a reprezentačný dres podpredsedovi zväzu Š. Pekovi 
a poďakovali sa mu za jeho prínos pre rozvoj stolného tenisu. V stolnotenisovej delegácii boli 
aj V. Mihočko a A. Novota. 
 
2.3. Dňa 30.11.2007 sa na pozvanie Českej asociácie stolného tenisu zúčastnila na 
slávnostnom Galavečere v Prahe delegácia SSTZ v zložení: pp. Kríž a Hamran, ktorá čelným 
funkcionárom bratského zväzu poďakovala za doterajšiu spoluprácu a prerokovala jej plynulé 
pokračovanie s novým vedením ČAST na čele so Zdenkom Botekom. 
 
2.4. Dňa 3.12.2007 sa uskutočnilo v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – 
Krasňanoch rodičovské združenie rodičov členov mládežníckych reprezentácií SR za účasti 
predsedu a generálneho sekretára SSTZ a reprezentačných trénerov. Pozitívom bolo dobre 
pripravené hodnotenie hráčov zo strany trénerov a informácie od čelných funkcionárov zväzu 
a negatívom slabý záujem rodičov. 
 
2.5. Dňa 10.12.2007 sa v bratislavskom Dome športu konala porada slovenských športových 
zväzov s funkcionármi Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ SR. Napriek očakávaniu 



2 

neodzneli na nej konkrétne rozhodnutia o zmene v štruktúre ÚTM v r. 2008 (asi až od 1.9.) 
ani o navýšení prostriedkov na mzdy profesionálneho aparátu a trénerov. 
 
2.6. Dňa 11.12.2007 sa uskutočnila na Štrbskom Plese porada medzinárodného grémia 
Dunajského pohára. Celkovým víťazom sa stali športovci Maďarska, SR obsadila 2. miesto. 
KŠZ SR vyslovilo poďakovanie SSTZ za body, ktoré vybojoval stolný tenis za dve 2. miesta 
v r. 2007. 
 
2.7. Dňa 14.12.2007 doručila M. Sekerešová, manželka bývalého významného slovenského 
stolnotenisového funkcionára z Kremnice V. Sekereša, časť pozostalostí do Siene slávy 
SSTZ. Predseda SSTZ jej poďakoval za toto gesto a príležitostne ju pozval na návštevu 
sekretariátu SSTZ. Časť z memorabilií bude umiestnená v Sieni slávy. 
 
2.8. Dňa 18.12.2007 sa uskutočnilo rokovanie predsedu SSTZ s riaditeľom Strediska štátnej 
športovej reprezentácie MV SR M. Kukumbergom o možnosti zaradenia B. Balážovej do 
tohto strediska. Definitívne rozhodnutie padne najneskôr vo februári 2008. 
 
2.9. Dňa 19.12.2007 ocenil minister školstva SR J. Mikolaj najúspešnejších trénerov mládeže 
za r. 2007. Za stolný tenis boli ocenení: D. Michalka, A. Dzelinský a R. Grigel (ich zverenci 
získali medaily na mládežníckom šampionáte  Európy, resp. EYOF). Za celoživotnú prácu 
s mládežou bol ocenený aj J. Fabo. 
 
2.10. Dňa 20.12.2007 po diplomatických rokovaniach cez internet prisľúbil prezident 
Brazílskej stolnotenisovej federácie Alaor Azevedo pozvanie 2 slovenských rozhodcov na 
svetový šampionát veteránov 2008 v Rio de Janeiro. 
 
2.11. Dňa 7.1.2008 sa uskutočnil tradičný turnaj o Pohár starostu Gemerskej Polomy za 
dobrej účasti slovenských hráčov a delegácie SSTZ v zložení: Z. Kríž, A. Hamran, M. Šereda. 
 
2.12 Ing.Hamran informoval o zaradení B. Balážovej do ETTU Projektu A. Grubbu, ktorý jej 
garantuje časť finančných prostriedkov na jej štarty a športovú prípravu. 
 
 
K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
Uznesenia splnené :  
 
Úloha : Opätovne zvolať rodičovské združenie hráčov zaradených do RD mládeže na sezónu 
2007/2008 
 
 
Uznesenie 399 : Spracovať databázu slovenských  hráčov zaradených do RD mládeže aj 
dospelých , v ktorej budú základné údaje o hráčoch, fotografia a  kópia pasu, prehľad 
športových výsledkov a funkčných testov. 
 
        Z: Daubnerová , Kolářová a tréneri RD   T: 31.12.2007- trvalá 
 
 
 
Uznesenia trvajúce : 
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Uznesenie 389a : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po kongrese 
ITTF v roku 2008 ( predbežná cena 11000.- Sk). 

                   Z: Dr.Vaniak    T: 31.3.2008 
 
 
Uznesenie 397 : Spracovať analýzu a návrh na zriadenie profesionálnych  trénerov od sezóny 
2008/09 v kategóriách : a/ dospelí (muži , ženy)  – mládež (juniorská a kadetská kategória, 
resp.   b/ muži ,juniori, kadeti  - ženy,juniorky, kadetky  
 
        Z: Mihočko, Dr. Kríž, Ing.Hamran, Peko, Vozár T: 31.12.2007,   NT: 31.3.2008 
 
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Mihočko, Vaniak) 
 
Predložené písomné materiály  – VV SSTZ vzal na vedomie 
 
4.1       Nominácie rozhodcov  - viď pís. materiál medz. agenda D 1.- 7. 

 
1. MMK Česko,  Hodonín, 8.-10.2 .2008 
    Ing. Goláň  - HR, Račko, Valárik, Tancer, Vaniak 
 
2. MMJ Česko,  Hluk, 14.-16.3 .2008 
    Ing. Goláň  - HR, Hlubina, Tarnek, Herrmann, Milrádová , náhr. Fabo 
 
3. MM Luxembursko, 19.-22.3.2008 

ponuka do výberu 30 rozhodcov 
 

4.  MS Čína, 24.2.-2.3.2008 
     Šagát 
 
5.  Paralympijské hry  Čína,  2008 

      Ing.Thomasová 
 
 6. MMK Maďarsko, 14.-17.2.2008, 
     Eliáš, Kondel, Račko, Vaniak 
 
 7. MS veteránov Brazília, Rio de Janeiro 
    Bystričan, Hatala 
 
4.2     WJC Maďarsko : 14.-17.2.2008 – Kecskemét 

 
juniorky: 
A/ Balážová Barbora, Daubnerová Andrea, Lazarčíková Simona (všetky na  náklady 
SSTZ) 
B/ Hudecová Soňa (na náklady SSTZ), Belianska Nina, Malá Denisa (podľa smernice) 

            súťaž jednotlivcov: Bútorová Benedika (podľa smernice) 
            juniori: 
            A/ Ježo Filip, Kobes Kristián, Sekera Tibor (na ½ náklady SSTZ) 
            B/ Slováčik Andrej, Karas Dávid, Papcún Milan (na ½ náklady SSTZ) 
            súťaž jednotlivcov: Till Karol, Figeľ Jakub (podľa smernice) 
            tréneri: Michalka Dušan, Daubnerová Marta (na náklady SSTZ) 
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 - doprava a poistenie na náklady SSTZ  
 - pre  hráčov štartujúcich podľa smernice bude použitý ďalší mikrobus z Topoľčian 
 
4.3 .    MMK Česka : 8.-10.2.2008 - Hodonín 

kadetky: 
A/ Danová Alžbeta, Jurková Eva (na náklady SSTZ) 
B/ Kraželová Mária, Truksová Lucia (na vlastné náklady) 
súťaž jednotlivcov: Petreková Daniela, Kokavcová Lucia (na vlastné náklady) 
kadeti: 
A/ Mucha Matej, Mudrík Juraj (na náklady SSTZ) 
B/ Maják Marián, Dandár Michal (na vlastné náklady) 
súťaž jednotlivcov: Stehlík Michal, Jančovič Martin 
tréneri: Dzelinský Andrej, Lučenková Viktória (na náklady SSTZ) 

 - doprava a poistenie na náklady SSTZ  
 
4.4     WJC Švédsko : 20.-21.2.2008 – Orebro 

Kobes Kristián, Sekera Tibor, Ježo Filip, Karas Dávid, Hartel Pavol,  
(na vlastné náklady)    
poistenie na náklady SSTZ 

 
4.5   MS  družstiev - Čína, Guangzhou, 24.2.- 2.3. 2008 
 
 Muži – Keinath, Pištej, Šereda, Bardoň, tréner Miko 
 Ženy – Ódorová, Kmotorková, Balážová, Medříková, tréner Mihočko ml. 
 Na náklady SSTZ – vrátane tréningového tábora v Číne 
 Dr.Kríž – člen  BoD ITTF – pobyt na náklady organizátora doprava na náklady SSTZ 
 Mihočko – delegát na kongres - pobyt na náklady organizátora, doprava na  vlastné  
                             náklady     
                             - poistenie a doprava  na Schwechat a späť na náklady SSTZ 
 
4.6       ZC PTM 

 
juniorky: Balážová Barbora, Hudecová Soňa, Daubnerová Andrea, Belianska Nina,    
               Lazarčíková Simona, Adámeková Martina, Malá Denisa 
kadetky:  Kraželová Mária, Danová Alžbeta, Truksová Lucia, Jurková Eva, Petreková  
               Daniela, Kokavcová Lucia 
juniori:   Ježo Filip, Kobes Kristián, Sekera Tibor, Papcún Milan, Figeľ Jakub,  
               Slováčik Andrej, Karas Dávid 
kadeti:    Mucha Matej, Mudrík Juraj, Dandár Michal, Jančovič Martin, Maják  
               Marián, Stehlík  Michal 
 
Spôsob na zaradenie :  
Juniori – 4  podľa rebríčka, 3 donominovaní trénerom 
Kadeti - 4  podľa rebríčka, 2 donominovaní trénerom 
 

K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
K bodu 6. Stav prípravy RD mužov a žien  na MS v Číne  (Mihočko ) 
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Mihočko –  dolaďovanie formy a záverečná príprava sa uskutoční priamo v Číne, kde hráči   
                   cestujú o 4 dni skôr pred začiatkom MS 

- muži majú zraz v Bratislave priamo pred odchodom na MS z dôvodu ich 
klubových povinností 

- ženy majú zraz v Bratislave 3 dni pred odchodom, kde ešte absolvujú prvú časť 
záverečnej prípravy 

  
 
K bodu 7.  Návrh rozpočtu na rok 2008 ( p. Tichý )  
  

- predložená písomná informácia 
- VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami, nakoľko predložený návrh bude upresnený 

podľa reálneho stavu dotácií z MŠ SR 
- VV SSTZ schválil valorizáciu miezd pracovníkom sekretariátu SSTZ  v priemere 

o 10%, v termíne od 1.2.2008. Na valorizáciu budú použité prostriedky z dotácie 
MŠ SR a vlastné zdroje 

 
 K bodu 8. Príprava M SR mužov a žien  ( Ing.Šereda) 

 
-    predložená písomná informácia  
- po diskusii  sa odsúhlasil návrh na stanovenie výpočtu kvót na M SR, ktorý bude 

aplikovaný na M SR všetkých kategórií a zohľadňuje výpočet podľa krajov  
- odsúhlasenie zmeny  usporiadateľov M SR 
- požiadavka na usporiadateľov všetkých M SR , aby bola počas podujatia vyvesená 

štátna vlajka a na úvod hraná štátna hymna  
 

 K bodu 9. Zabezpečenie prípravy RD na MEJ v Terni ( Mihočko) 
 

- predložená písomná informácia 
- VV SSTZ berie na vedomie 

 
 K bodu 10. Hodnotenie Celoslovenskej konferencie SSTZ a prerokovanie diskusných 
príspevkov  ( Dr.Kríž, Ing.Hamran ) 
 
 -Dr.Kríž –  ústne zhodnotil priebeh a výsledky Celoslovenskej konferencie SSTZ 
             - diskusné príspevky boli zodpovedané počas konferencie 

- slabý záujem  väčšiny delegátov o problémy súvisiace s budúcnosťou slovenského      
stolného tenisu, osobitne štátnej reprezentácie 

 - Ing.Hamran – informácia o zaregistrovaní Stanov SSTZ na MV SR 
 - Pirnik – konštatoval malý záujem o účasť na konferencii 
              -  navrhuje dať väčší časový priestor priebehu  konferencie ( skorší začiatok) 
 
Uznesenie 401: VV SSTZ dôrazne žiada  krajské zväzy, aby zabezpečovali registráciu 
hráčov na všetkých úrovniach súťaží. 
 
        Z: predsedovia KSTZ      T: 31.12.2008 
 
 
 K bodu 11. Vyhodnotenie činnosti ÚTM za rok 2007  ( Mihočko , Daubnerová ) 
 

-    predložená písomná informácia  
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 - materiál je potrebné doplniť na ďalšie zasadnutie VV SSTZ o výsledky za sezónu 2006/07 
 - uvedený materiál bude zároveň podkladom pre financovanie ÚTM pre ďalší rok 
 
 K bodu 12. Hodnotenie účasti RD SR na MSJ 2007 v Palo Alto ( Mihočko,Daubnerová ) 
 

Mihočko - ústne hodnotenie 
- bol očakávaný lepší výsledok v družstvách junioriek, ako dosiahnuté 11. miesto 
- v jednotlivcoch dosiahli reprezentanti trikrát  umiestnenie na 9.-16. mieste, čo je pozitívne 
- tréner Michalka spracuje písomné hodnotenie a zároveň načrtne vývojové tendencie  
- pozitívom je, že všetky štyri uvedené  umiestnenia sa započítavajú do hodnotenia 

výsledkov na MŠ SR 
 

 K bodu 13. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 1/2008 (Dr.Vaniak, 
Dr.Demetrovič) 

-    predložená písomná informácia , VV SSTZ berie na vedomie 
 

 K bodu 14. Stanovenie širších repr. kádrov pre OH mládeže v 2010 ( Mihočko, Valúch ) 
 
- predložená písomná informácia 
- chlapci: Maják, Ježo, Stehlík, Maňák 
- dievčatá: Truksová, Jurková,Kokavcová, Peterková, Gálová 
- hráči budú zaraďovaní do RD kadetov a kadetiek a prizývaní na VT 
- zodpovední budú za nich tréneri RD kadetov a p.Daubnerová vedúca real. tímu 
 

 K bodu 15. Príprava kandidatúry na TOP 10 2010 v Topoľčanoch (Dr.Kríž, 
Ing.Hamran, Vozár) 

- primátor Topoľčian  Peter  Baláž prevzal patronát a garantuje vytvorenie vyhovujúcich 
podmienok pre turnaj  

- zabezpečí rekonštrukciu športovej haly a prostriedky na organizáciu turnaja 
- 21.-22.1.2008 sa uskutoční spoločné rokovanie zástupcov SSTZ, mesta Topoľčany 

a prezidenta ETTU v Taliansku 
- 31.1-1.2.2008 sa uskutoční prezentácia TOP 10 vo Frankfurte, na ktorej sa zúčastní aj 6 

členná delegácia SSTZ a mesta Topoľčany 
- je potrebné pripraviť prezentáciu v písomnej aj digitálnej forme ( DVD ) 
 

 K bodu 16. Hlavné úlohy metodicko-vzdelávacej komisie na rok 2008 (Dr.Brúderová) 
 
- predložená písomná informácia 
- uskutoční sa seminár trénerov ÚTM 
- informácia o školení B licencie 
- VV SSTZ berie na vedomie  
 

 K bodu 17. Návrh programu zasadnutí na 1. polrok 20087 (Ing.Hamran) 
 
-  predložená písomná informácia, VV SSTZ schvaľuje s pripomienkou 
- doplniť spoločné zasadnutie  VV SSTZ so zástupcami extraligových klubov 

 
 K bodu 18.  Rôzne 
 
18.1 Písomný materiál o jubilantoch na 1. polrok 2008 – po doplnení berie VV SSTZ na vedomie 
18.2 Informácia o nomináciách na TOP 10 v roku 2008 – VV SSTZ berie na vedomie 
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18.3 Kalendár podujatí ITTF a ETTU na sezónu 2007/2008  – VV SSTZ berie na vedomie 
 
18.4 Ing.Hamran navrhol zaradenie Dr.Demetroviča do Siene slávy SSTZ, vzhľadom na jeho zásluhy  

o rozvoj stolného tenisu  a udelenie čestného členstva Celoslovenskou konferenciou SSTZ. Dr.    
Demetrovičovi bude odovzdaný certifikát o tomto zaradení - VV SSTZ schvaľuje. 
 

18.5 Ing.Hamran – informoval o vyhodnotení projektu „Stolný tenis do škôl“ 
 - projekt bol úspešný, nakoľko sa zvýšila členská základňa o cca 300 hráčov 
 - bolo vybraných 18 škôl z celého Slovenska, ktoré boli podporené združenými prostriedkami  
              MŠ SR a SSTZ, za ktoré bolo zakúpených a rozdelených 48 stolov 

- je potrebné ešte zaslať vyhodnotenie projektu aj na MŠ SR 
 

18.6 Opätovné problémy s halou v Tvrdošíne. SSTZ dostalo stanovisko klubu z Tvrdošína, v  ktorom 
oznámil, že nerešpektuje rozhodnutie SSTZ a naďalej budú hrávať svoje stretnutia v hale, ktorú 
ŠTK uznalo za nespôsobilú.   VV SSTZ trvá na svojom pôvodnom stanovisku a zároveň si 
vyžiadal stanoviská kontrolnej komisie a ŠTK. 

 
Uznesenie 402 : Z uvedených stanovísk vyplynulo niekoľko  zásad pre ŠTK  : 

- tlačivo prihlášky do súťaže musí obsahovať požiadavky na  dodržanie všetkých 
podmienok pre danú súťaž 

- preveriť všetky certifikáty a zrušiť certifikáty pre herne, ktoré nespĺňajú požadované 
podmienky 

- ak riadiaci orgán udelí výnimku, musí byť uvedená v certifikáte aj s jej časovou 
platnosťou 

- certifikáty vydávať len na dobu určitú 
- je potrebné zaviesť evidenciu vydaných certifikátov 

 
        Z:  ŠTK - pp. Peko, T. Šereda     T: 31.6.2008 

 
18.7 Dr.Demetrovič predložil písomnú ponuku na spoluprácu so SSTZ v troch oblastiach : 

- školenia a metodika 
- kontroly ÚTM a hospitácie 
- publikačná a koncepčná činnosť, časopis Slovenský stolný tenis 
 
Rozsah spolupráce a podpísanie dohôd o ich vykonaní  bude dohodnutý osobne za účasti 
predsedu a gen. sekretára. 

 
18.8 VV SSTZ schválil oponentskú komisiu pre oponentúra tréningových plánov ÚTM v zložení  

Mihočko, Daubnerová, Dr.Demetrovič. Oponentúry sa uskutočnia v termínoch  do 15.2.2008. 
 
 
Bratislava,  22.1.2008          
Zapísal :     Ing.Hamran        
Overil    :   Dr.Kríž 


