Zápis č. 3/ 2008
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 18.3.2008 v Bratislave

Prítomní:

pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mihočko, Mgr. Peko, Ing.Bačík,
Balčák, Dr. Vaniak, p.Valúch, Ing. Goláň

Neprítomní: Pirnik , Dr. Brúderová
Prizvaní:
pp. Tichý, Ing.Šereda, Daubnerová , p.Skala ( Stavoimpex Holíč)
Program :

uvedený v pozvánke

K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ, prizvaných odborníkov a hostí.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1. Výprava SSTZ úspešne absolvovala záverečnú prípravu i 49. MS v Guang Zhou, kde sa
družstvo žien SR umiestnilo na 26. mieste a postúpilo do elitnej kategórie, muži skončili
v elitnej spoločnosti na 21. mieste, keď o.i. zdolali majstrovstvá Európy Nemecko. V Číne
sa konali aj kongresy ITTF a ETTU a zasadala Rada riaditeľov ITTF i mediálna komisia
ITTF. Na všetkých týchto rokovaniach sa zúčastnil aj predseda SSTZ. Závery budú
predmetom samostatného bodu rokovania VV SSTZ.
2.2. Prezident Českej asociácie stolného tenisu Z. Botek požiadal SSTZ o úzku spoluprácu pri
organizovaní MEJ 2009 v Prahe a pp. Kríža a Hamrana aj o členstvo v OV.
2.3. Technický riaditeľ ITTF M. Andersson požiadal SSTZ, aby v r. 2009 zorganizovalo
tradičný Slovak Open juniorov ako turnaj World Circuit Junior v Bratislave v rovnakých
priestoroch ako budú v r. 2010 MSJ (ako generálku na toto podujatie).
2.4. Dňa 6.3.2008 sa uskutočnilo prijatie Barbory Balážovej do Strediska štátnej športovej
reprezentácie Ministerstva vnútra SR za prítomnosti jej rodičov a predsedu SSTZ. MV SR
vyčlenilo na jej prípravu v roku 2008 200.000 Sk, požaduje však od trénerov špecifikáciu
tréningových plánov a štartov na celý rok 2008.
2.5. Dňa 7.3.2008 zablahoželala delegácia SSTZ, KŠZ SR a MŠ SR a ďalší hostia Antonovi
Hamranovi k 50. narodeninám a ocenili jeho prácu vo funkcii generálneho sekretára, ako aj
pri rozvoji slovenského stolného tenisu.
2.6. Dňa 10.3.2008 šéf klubu Stavoimpex Holíč Ján Skala požiadal listom o zvolanie aktívu
extraligových a prvoligových oddielov so žiadosťou o riešenie zmanipulovaných výsledkov.
Keďže nepredložil žiadne konkrétne a relevantné dôkazy, bolo mu oznámené, že aktív sa
uskutoční v plánovanom termíne, po skončení súťaže. Ján Skala opätovne listom požiadal
o zvolanie aktívu, ale opäť nepredložil žiadne dôkazy. Z tohto dôvodu bol pozvaný na
marcové rokovanie VV SSTZ – bod zaradený dodatočne do programu VV SSTZ.
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2.7. SSZT dňa 13.3.2008 prihlásil do súťaže SOV o športovú pieseň stolnotenisovú skladbu
„Milióny lôpt“. Autori skladby: hudba :Igor Bázlik, text: Zdenko Kríž, interprétka: Marcela
Molnárová.
2.8. Na MŠ SR sa dňa 13.3.2008 konala porada k novej štruktúre ÚTM. Vzhľadom na
nepripravenosť dospela iba k dvom záverom: olympijské centrá talentovanej mládeže začnú
pracovať najskôr od 1.1.2009 a ďalšia porada k tejto problematike sa stretne o mesiac.
2.9. Dňa 14.3.2008 sa uskutočnilo v Malackách rokovanie predsedu a generálneho sekretára
SSZT s predstaviteľom OV MMJ Š. Novotom o krízovom riešení organizácie Slovak Open
Junior 2008. Došlo k dohode, že aj napriek vážnym problémom s ubytovaním účastníkov sa
turnaj uskutoční v Malackách (do úvahy prichádzali možnosti presunu do Senca, Topolčian,
resp. Bratislavy). Okrem tradičných foriem sa uskutočnila aj osobná propagácia turnaja na
MS v Guang Zhou a MMJ v Hluku.
2.10. Dňa 14.3.2008 delegácia SSTZ v zložení predseda a generálny sekretár SSTZ rokovala
v Hluku počas MMJ Čiech s prezidentom ČAST Z. Botkom o spolupráci pri organizovaní
turnajov World Circuit Junior v budúcnosti ako aj v spoločných krokoch pri rokovaniach
s ETTU. Potešiteľný bol aj štart slovenských junioriek v Hluku – B. Balážová vyhrala
dvojhru a družstvo dievčat vybojovalo v silnej konkurencii striebro rovnako ako vo štvorhre
Kobes s Ježom a Balážová s Hudecovou a bronz patri Lazarčíková - Daubnerová.
Gratulujeme!
2.11. Dňa 17.3.2008 sa uskutočnilo rokovanie predstaviteľov zväzu (pp. Kríž, Hamran,
Vaniak) s vedením redakcie mesačníka Squash (pp. Hrabinská a Sekerová) o spolupráci pri
propagácii raketových športov (squash, tenis, stolný tenis, bedminton a raketlon). SSTZ
poskytne časopisu priestor na svoju prezentáciu na VV SSTZ a pri M-SR v Bratislave
a časopis bude vo väčšej miere popularizovať stolný tenis. Spolupráca sa uskutoční bez
nárokov na finančnú podporu.
2.12 Vozár – požiadal VV SSTZ v budúcnosti o prideľovanie organizovania MMJ formou
konkurzov
2.13 Dr.Kríž – informoval o snahe SSTZ zorganizovať MMJ – Slovak Junior Open ako
turnaj zaradený do svetového okruhu WJC , ktorý by zároveň slúžil ako generálka na
pripravované MSJ 2010 v Bratislave
2.14 Predpoklad organizovania turnajov MMJ v nasledujúcich rokoch
2008 - MMJ Malacky
2009 - MMJ – WJC Bratislava
2010 - MMJ – WJC Česko (po dohode s ČAST)
2011 - MMJ – WJC Slovensko – na základe vypísaného konkurzu

K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ
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Uznesenia splnené :
Uznesenie 405 : Pripraviť návrh na prípravu na OH kvalifikáciu spolu so špecifikáciou
na ekonomickú náročnosť.
Z: Mihočko
T: 7.3.2008
Uznesenie 404 : Pripraviť novelizáciu ekonomickej smernice SSTZ, v ktorej budú
špecifikované výšky poplatkov za udelenie výnimky na hraciu miestnosť.
Z: Tichý

T: 30.4.2008

Uznesenia trvajúce :
Uznesenie 389a : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po kongrese
ITTF v roku 2007( predbežná cena 11000.- Sk).
Z: Dr.Vaniak
T: 31.3.2008
Uznesenie 397 : Spracovať analýzu a návrh na zriadenie profesionálnych trénerov od sezóny
2008/09v 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

NT: 31.5.2007

Uznesenie 401: VV SSTZ dôrazne žiada krajské zväzy, aby zabezpečovali registráciu hráčov na
všetkých úrovniach súťaží.

Z: predsedovia KSTZ

T: 31.12.2008

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

Uznesenie 403 : Každá nominácia na reprezentačný štart musí byť predložená písomne
KŠR .
Z: KŠR, tréneri RD

T: priebežne

Uznesenie 406 : Je potrebné doplniť do databázy trénerov a rozhodcov aj dobu platnosti
trvania ich licencie .
Z: TMK a rozh. komisia

T: priebežne

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
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Predložené písomné materiály – VV SSTZ vzal na vedomie
4.1

Nominácie rozhodcov - viď pís. materiál medz. agenda

4.2 MMK a J Slovinska – 11.-13.4.2007
Juniori:
Ježo Filip, Karas Dávid, Figeľ Jakub - na náklady SSTZ
Juniorky: A: Hudecová Soňa, Daubnerová Andrea, Lazarčíková Simona
- na náklady SSTZ
B: Bútorová, Malá, Adámeková , náhr. Hippíková - na vlastné náklady
Kadeti: Mucha Matej, Mudrík Juraj
- na náklady SSTZ
Kadetky: A/ Danová Alžbeta, Truksová Lucia - na náklady SSTZ
B/ Jurková Eva, Kraželová Mária
- na vlastné náklady
Tréneri : Truksa, Lučenková , náhr. Daubnerová - na náklady SSTZ
- doprava : účastníci , ktorí cestujú na vlastné náklady si hradia aj dopravu
- poistné pre všetkých účastníkov na náklady SSTZ
4.3 Európska olymp. kvalifikácia – Francúzsko (Nantes), 2. – 6.4.2008
Ženy: Ódorová Eva
Balážová Barbora
Kmotorková Lenka
Muži: Pištej Ľubomír
Keinath Thomas
Šereda Peter
tréneri : Miko, Mihočko
Dr.Kríž – na náklady SSTZ , (v termíne 3.-6.4.2008)
4.4 Svetová olymp. kvalifikácia – Maďarsko (Budapešť), 8.-11.5.2008
Muži: Bardoň Michal + 2 hráči s najlepšími výsledkami z kvalifikácie v Nantes
Ženy: Ódorová Eva
Balážová Barbora
Kmotorková Lenka
tréneri : Miko, Mihočko
VV SSTZ odsúhlasil skupinu pozorovateľov (na náklady zväzu) zloženú z členov VV
SSTZ a sekretariátu , ktorá sa zúčastní na kvalifikácii. Počet a zloženie bude schválené
dodatočne podľa počtu záujemcov.

K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
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K bodu 6. Stav príprav na M SR mužov a žien (Mgr.Peko, Ing.Šereda )
-

ústna informácie – VV SSTZ berie na vedomie
vznikol problém s výpočtom kvót na M SR všetkých kategórií, VV SSTZ stanovil
, že v zmysle rozhodnutia celeoslovenskej konferencii sa bude postupovať striktne
pri výpočtoch podľa krajovej štruktúry SSTZ

K bodu 7. Zabezpečenie prípravy RD na MEJ v Terni ( Mihočko)
-

ústna informácia
záverečná príprava prebehne v 2 blokoch
doprava bude zabezpečená autobusom spoločne s RD Česka

K bodu 8. Štruktúra ÚTM narok 2008 a návrh finančného zabezpečenia (Mihočko,
Daubnerová)
-

predložená písomná informácia „ Vyhodnotenie činnosti ÚTM za rok 2006/2007“
VV SSTZ berie na vedomie
prerozdelenie finančných dotácií sa uskutoční až po upresnení dotácií z MŠ SR
VKM (vybrané kluby mládeže) budú podporované na základe množstva voľných
finančných prostriedkov, je to náhrada za bývalé ŠŠS (školské športové strediská)

K bodu 9. Stav príprav MMJ 2008 v Malackách ( Mihočko, Ing.Hamran, Dr.Kríž)
-

ústna informácia
VV SSTZ berie na vedomie
po problémoch s hotelom sa uzavrela dohoda s hotelom Átrium, kde garantujú 130
postelí, ďalšie na Kamennom mlyne
ETTU odsúhlasila navrhovaných rozhodcov
potreba rokovať o možnosti stravovania aj na inom mieste ako v hoteli

K bodu 10. Zabezpečenie prípravy a nominácia na kvalifikáciu na OH (Mihočko)
-

predložená písomná informácia (ženy v dvoch cykloch, muži individuálne
v kluboch)
VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 11. Predbežné hodnotenie účasti RD SR na MS 2008 ( Dr.Kríž, Mihočko)
11.1 Dr.Kríž - RD žien postúpilo do 1. divízie z 26. miesta
- RD mužov skončilo na 21. mieste, čím účasť na ďalších MS nie je potvrdená. Nominácia
družstiev do I. divízie bude na základe súčtu rebríčkových umiestnení hráčov v r. 2010.
- veľmi dobrý výkon Balážovej, ktorá zároveň aj najviac postúpila vo svetovom rebríčku
- kongres ITTF urobil zásadné opatrenia proti prechodu špičkových ázijských hráčov do
iných krajín – proti ich zaradeniu do RD
- kongres ITTF vyradil niektoré typy poťahov zo zoznamu povolených poťahov
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-

miesta a termíny ďalších MSJ : 2011 – Bahrajn, 2012 – JAR

11.2 Mihočko – konštatoval zmenu v poňatí hry najlepších svetových hráčov, nové trendy vo
svetovom stolnom tenise
- tréneri RD spracujú písomné hodnotenia účasti na MS

K bodu 12. Rôzne
12.1 Ing.Hamran – požiadal o preverenie nevyplatenia vreckového trénerke Lučenkovej počas VT
v Srbsku – VV SSTZ schválil dodatočné preplatenie vreckového
12.2 Na základe písomného upozornenia ŠKST Sokol Vojčice bola preverená dvojitá registrácia hráča
Belopotočana v slovenskej a zároveň v nemeckej lige. Na základe písomných stanovísk SK
Tvrdošín a BTTV v Stutensee v Nemecku VV SSTZ konštatoval oprávnenosť sťažnosti ŠKST
vo Vojčiciach. Vec postúpil na doriešenie disciplinárnej komisii SSTZ a až do vyriešenia prípadu
pozastavil možnosť štartu hráčovi Belopotočanovi vo všetkých súťažiach SSTZ.
Druhú časť žiadosti Vojčíc (zmena potrestania ŠK Tvrdošín-Nižná) VV SSTZ zamietol.
12.3 Na vlastnú žiadosť p.Skalu zo Stavoimpexu Holíč ho VV SSTZ pozval na svoje marcové
zasadnutie. Na základe údajnej požiadavky úplatku od Stavoimpexu , ktorý podľa slov p. Skalu
požadoval hráč Ištokovič z ŠK UKF Nitry (uvedený úplatok žiadal za prísľub výhry Nitry
v stretnutí s Mostexom Rača), mal mať Stavoimpex Holíč zabezpečenú účasť vo finále Extraligy.
P.Skala požadoval od VV SSTZ potrestanie hráča Ištokoviča zastavením hráčskej činnosti na 1
rok , finančnú pokutu klubu ŠK UKF Nitra vo výške 100000,-Sk a odobratie 6 bodov v budúcom
súťažnom ročníku Extraligy. Žiadal okamžite vyniesť trest a následne vraj predloží dôkazy
o uvedenej požiadavke o úplatok.
VV SSTZ požiadal o písomné stanovisko p.Skalu a predloženie dôkazných materiálov, ktoré
má, resp. ich vie zabezpečiť, aby VV SSTZ mohol ďalej konať v disciplinárnom konaní, resp.
podaní na došetrenie prípadu polícii , nakoľko by išlo o prípad korupcie.
VV SSTZ odporučil p.Skalovi , aby aj sám podal podnet na orgány činné v trestnom konaní.
Uvedené písomné doklady p.Skala odmietol predložiť a opustil rokovanie VV SSTZ.
Následne VV SSTZ rozhodol, že opätovne písomne požiada p.Skalu, aby písomne doložil svoje
tvrdenia na sekretariát SSTZ, na základe čoho bude môcť SSTZ konať vo veci ďalej.
Bratislava, 19.3.2008
Zapísal : Ing.Hamran
Overil : Dr.Kríž
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