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    Zápis č. 4/ 2008  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 27.5.2008 v  Bratislave 
 
 
Prítomní:  pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mihočko,  Mgr. Peko, 
                       Balčák, Dr. Vaniak,  p.Valúch, Pirnik , Dr. Brúderová 
  
Neprítomní:    Ing.Bačík ,Ing. Goláň 
Prizvaní:    pp. Tichý, Ing.Šereda T.,   Daubnerová , Skála, Kobes, Korbel, Valárik, 

Ing.Gasymov, Šurka, Ing.Šereda M., Svat 
     
Program :  uvedený v pozvánke 
 
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž ) 
  
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ, prizvaných odborníkov a hostí.  
 
K bodu 2.  Spoločné rokovanie VV SSTZ a zástupcov extraligových klubov 
 

- predložený písomný materiál – Rozpis majstrovských súťaží družstiev na rok 2008/2009 
- informácia o priebehu ligových súťaží v sezóne 2007-2008 
 

Ing.Hamran - kontrola uznesení z ostatného spoločného rokovania VV SSTZ a zástupcov klubov     
                   Extraligy     
Dr.Kríž – informoval o vzniku nového športového kanála STV 3 a stretnutí s p.Miklánkom , ktorý je  
                zodpovedný za obsahovú štruktúru nového programu 

- je potrebné spracovať požiadavku na zaradenie stolnotenisových  podujatí do športového 
programu 

Mgr.Peko -  informoval o problémoch minulého súťažného ročníka 
Ing.Šereda M.- konštatoval , že hrací systém je vyprofilovaný a odporučil zachovať tento systém aj  
                         pre budúcu sezónu 
Korbel – diskutoval  kriticky na tému záverečného turnaja – finále  Extraligy   
Valárik – navrhol zmeniť názov záverečného finále Extraligy na MS družstiev Slovenska 
Vozár – navrhol zníženie zloženia družstva  na troch hráčov  pre Extraligu 
Skala – vyslovil nesúhlas s predohrávaním stretnutí v Extralige a odporučil zverejniť každú  
              predohrávku na internetovej stránke SSTZ minimálne 7 dní vopred 
 
Diskusia k predloženému materiálu : Rozpis majstrovských súťaží družstiev pre rok 2008/2009 
 
Kobes -  požiadavka na predĺženie sezóny Extraligy 
Valárik – požiadavka na určenie hracieho dňa len na sobotu, z dôvodu uvoľnenia termínov pre  
               mládežnícke turnaje 
Valúch – návrh na zmenu hracích termínov  na piatok a sobotu 
Kobes-  navrhol od sezóny 2009/10  trojčlenné družstvá pre Extraligu mužov a zjednotiť hrací  
             systém so  Superligou 

- navrhol , aby družstvá hrajúce českú extraligu mali priamy postup do play off  slovenskej  
Extraligy 
- navrhol spracovať návrh na celoslovenskú konferenciu, aby boli  presunuté riadiace  
kompetencie pre Extraligu na riadiaci výbor Extraligy 
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Vaniak -  informoval o problematike rozhodcov 
- hlavného rozhodcu na stretnutia Extraligy bude nominovať SSTZ 
- rozhodcov k stolom navrhne klub, podmienkou však je,  aby  všetci mali platnú 

rozhodcovskú licenciu 
- hlavný rozhodca stretnutia môže rozhodovať zároveň aj  pri stole ( ako je to aj 

v Superlige) , šetrí to financie 
- hlavný rozhodca spracuje špeciálny zápis o stretnutí , ktorý bude predkladať komisii 

rozhodcov SSTZ, súčasťou ktorého budú aj mená rozhodcov pri stoloch 
 
Kobes -  požiadal o ukončenie možnosti štartu žien v súťažiach mužskej Extraligy od ďalšej sezóny 
 
VV SSTZ uložil ŠTK zapracovanie schválených návrhov do rozpisu súťaží. 
 
Ďalšie spoločné rokovanie VV SSTZ a predstaviteľov Extraligy sa uskutoční v termíne október – 
november 2008 

  
 
K bodu 3.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ 
 
3.1.  Na svetovej olympijskej kvalifikácii v Budapešti (18.-11.5.2008) zaznamenal slovenský 
stolný tenis významný úspech, keď po 12 rokoch sa kvalifikovala na OH v Pekingu Eva 
Ódorová (naposledy sa kvalifikovala na OH 2000 v Atlante na základe voľnej karty Valentina 
Popovová). Blízko k postupu na OH mali v Budapešti aj Ľubomír Pištej a Thomas Keinath, 
ktorých od olympijského turnaja delilo víťazstvo v jedinom zápase (Pištejovi chýbali iba 3 
loptičky ...). Slovenská reprezentácia predtým štartovala aj na európskej kvalifikácii  v Nantes 
(2.-6.4.2008) – bez olympijskej miestenky. 
 
3.2. Dňa 18.4.2008 sa konal v priestoroch Národného stolnotenisového centra v Bratislave – 
Krasňanoch tradičný Pohár polície SR za účasti popredných predstaviteľov polície SR a MV 
SR, ktorí vyslovili poďakovanie SSTZ za tradične dobrú spoluprácu, osobitne J.Vaniakovi. 
 
3.3. Dňa 23.4.2008 sa konalo V. valné zhromaždenie KŠZ SR, na ktorom sa za SSTZ ako 
delegáti zúčastnili pp. Kríž, Hamran, Tichý, Vaniak, Daubnerová. VZ  KŠZ SR zhodnotilo 
uplynulý rok a schválilo hlavné úlohy na r. 2008. 
 
3.4. Dňa 24.4.2008 ukončil misiu v SR mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČĽR  
Huangzhongpo,  ktorý usporiadal slávnostnú recepciu aj za účasti delegácie SSTZ (pp. Kríž, 
Hamran, Tichý, Vaniak). Predseda SSTZ mu odovzdal pamätnú plaketu SSTZ. Zastupujúci 
charge da fair Ju Lei vyslovil presvedčenie, že dlhodobo nadštandartné styky medzi 
Veľvyslanectvom ČĽR a SSTZ založené najmä na báze stolného tenisu budú pokračovať 
i v ďalšom období.  
 
3.5. V Malackách sa v dňoch 2.-4.5.2008 uskutočnil na štandardnej úrovni Slovak Open 
juniorov za účasti reprezentantov 10 krajín. SSTZ odhalil pokus o podvodný zisk 
shengenských víz nigérijskej skupiny, ktorá sa vydávala za národnú nigérijskú reprezentáciu. 
Žiadosť o víza bola včas stornovaná, bol informovaný slovenský veľvyslanec v Nigérii 
a prostredníctvom správy delegáta ETTU aj členské krajiny ETTU. 
 
 
3.6. Dňa 13.5.2008 prerokovávala NR SR Zákon o podpore a organizácii športu. Napriek 
tomu, že predložený zákon neprináša žiadnu reálnu podporu slovenského športu a ani 
nepomáha riešiť jeho problémy, poslanci zákon posunuli do druhého čítania.  
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3.7. Dňa 14.5.2008 oslávil 60. narodeniny pracovník sekretariátu SSTZ J. Tichý. Delegácia 
SSTZ mu o.i. odovzdala na znak ocenenia jeho práce Plaketu SSTZ. Gratulujeme! 
 
3.8. V uplynulom období 3-krát zasadal štáb OH, ktorý priebežne pripravuje štart slovenskej 
prípravy na OH v Pekingu -  za stolný tenis  sa ho zúčastňoval predseda SSTZ. 
 
3.9. VV SOV na svojom aprílovom  rokovaní rozhodol, že v osobitnej delegácii SOV sa 
zúčastní na časti OH v Pekingu aj člen VV SOV Z. Kríž.  
 
3.10. Dňa 26.5.2008  sa za účasti E. Ódorovej a Vl. Mihočka ml., Z. Kríža, a A. Hamrana 
uskutočnilo na SOV rokovanie o záverečnej príprave a zabezpečení štartu Ódorovej 
v Pekingu. SSTZ požiadal MŠ SR  o mimoriadnu dotáciu na prípravu  Ódorovej vo výške 
300.000 Sk, SOV ako dar venoval hráčke a jej trénerovi týždňový pobyt v kúpeľoch Piešťany. 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
Uznesenia trvajú : 
 
Uznesenie 389a : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po kongrese 
ITTF v roku 2007 ( predbežná cena 11000.- Sk). 

                   Z: Dr.Vaniak    T: 30.6.2008 
 
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  T: 31.7.2007 
 
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: 30.6.2008 
 
 
Uznesenie 403 : Každá nominácia na reprezentačný štart musí byť predložená písomne     
                          KŠR . 
 
        Z: predseda KŠR, tréneri RD      T: priebežne 
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Uznesenie 406 : Pripraviť novelizáciu ekonomickej smernice SSTZ, v ktorej budú 
špecifikované výšky poplatkov za udelenie výnimky na hraciu miestnosť. 
        Z: Tichý      T: 30.4.2008 
 
Uznesenie 405 : Doplniť do databázy trénerov a rozhodcov SSTZ aj dobu platnosti  
                           trvania ich  licencie . 
 
     Z: TMK a rozh. komisia    T: priebežne 
 
K bodu 5. Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Mihočko, Vaniak) 
 
Predložené písomné materiály  – VV SSTZ vzal na vedomie 
 
5.1       MEJ Terni predložený písomný materiál 
 - je potrebné  stanoviť výkonnostné ciele družstiev 
 - v prípade umiestnenia hráčov cestujúcich na vlastné náklady na miestach 
bodovaných   
              MŠ SR, budú im preplatené celé náklady 
   

Juniori :    Sekera Tibor, Ježo Filip, Kobes Kristian, Slováčik Andrej  - na náklady SSTZ          
                 Karas Dávid  -   na vlastné náklady 
                 Náhradníci : Figeľ Jakub, Novota Samuel 
Juniorky:  Balážová Barbora, Hudecová Soňa, Daubnerová Andrea, Lazarčíková   
                Simona    - na náklady SSTZ 

           Denisa Malá - na vlastné náklady 
                      Náhradníci : Belianska Nina, Adámeková Martina 
      Tréneri:  Truksa, Filaga, Daubnerová - na náklady SSTZ   
      Vedúci výpravy : Anton Hamran – pobyt na náklady ETTU – delegát mlád. komisie 
ETTU     
                                                                   doprava na náklady SSTZ 

                        Zdenko Kríž – čestný hosť Talianskej stolnotenisovej federácie – na náklady              
organizátora, doprava na náklady  SSTZ 

                                                              
5.2 Nominácia kadetov bude schválená dodatočne po M SR st. žiactva elektronickým hlasovaním 

členov VV 
 
5.3 MMJ Poľsko  
     juniori : Ježo , Sekera , Slováčik  – na náklady SSTZ 
     juniorky A : Balážová, Lazarčíková, Hudecová – na náklady SSTZ 
     juniorky B : Daubnerová, Malá – na náklady SSTZ,  Bútorová - na vlastné náklady 
     kadeti : Mudrík, Mucha - na náklady SSTZ 
     kadetky : Danová, Kraželová  - na náklady SSTZ 
  

Tréneri :  Truksa, Lučenková - na náklady SSTZ 
cestovné a poistné na náklady SSTZ 

 
 
5.4  MMJ Francúzsko  
       Juniori :    Ježo Filip, Kobes Kristian, Karas Dávid ,Lazarčíková Simona  - podľa 
smernice   
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                       SSTZ 
  Balážová Barbora - na náklady SSTZ          
       Tréner :   Truksa - na náklady SSTZ          
          
5.5 Rozhodcovia: 

    
- MMJ Poľsko : Goláň – HR, Tancer 
- MT tel. postihnutých Rumunsko – 13 rozhodcov 
- Slovak Open tel. postihnutých, Piešťany– 48 rozhodcov 
- MEJ Terni – 4 rozhodcovia 

 
5.6 Euro Minichamps Francúzsko :  

Ročník 1996: Vlačuška, Piterková, Petreková,   
Ročník 1997: Kopányi, Kršiaková, Cerovská 
Tréner bude nominovaný dodatočne po  dohode  v KŠR 
Doprava – na vlastné náklady mikrobusom z Topoľčian 

 
 
K bodu 6. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
K bodu 7. Hodnotenie slovenskej účasti na olymp. kvalifikácii (Dr.Kríž, Mihočko) 
 

- ústna informácie – VV SSTZ berie na vedomie  
- písomné hodnotenie spracuje p.Mihočko na nasledujúce zasadnutie 
- viď bod 3.1 

 
K bodu 8.  Zabezpečenie prípravy RD na MEJ v Terni ( Mihočko)  
  

- ústna informácia 
- záverečná príprava prebehne v 3 blokoch : 
- 23.-27.6. kondičná príprava 
- 30.6-4.7. a 7.-8.7. v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave 
- doprava bude zabezpečená letecky (nízko nákladové spoločnosti), nakoľko RD 

Česka zrušilo dohodu o spoločnej ceste autobusom 
 
 K bodu 9. Štruktúra ÚTM narok 2008 a návrh finančného zabezpečenia (Mihočko, 
Daubnerová) 

 
- preložené na ďalšie rokovanie VV SSTZ 
  

 K bodu 10. Stav  príprav na OH (Mihočko) 
 

- predložená písomná informácia – rámcový plán prípravy na OH, ktorý bol 
prerokovaný na SOV a predložený na MŠ SR zároveň s požiadavkou na finančné 
zabezpečenie prípravy 
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- SOV poskytol bezplatne rekondičný pobyt v Piešťanoch pre Ódorovú a trénera 
Mihočka 

- VV SSTZ berie na vedomie 
-  

 K bodu 11. Zhodnotrenie priebehu Superligy 2007/08 (Dr.Vaniak) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 

 K bodu 12. Návrh zasadnutí na 2.polrok 2008 (Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
 K bodu 13. Informácia o čerpaní rozpočtu SSTZ (Tichý) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
 K bodu 14. Zhodnotenie priebehu MMJ 2008 v Malackách  ( Ing.Hamran, Dr.Kríž) 
 

- ústna informácia 
- organizácia turnaja prebehla bez  problémov, malé nedostatky  sa opakovali pri 

stravovaní 
- dlhodobý problém je v ubytovaní, nakoľko v Malackách nie je dostatočná kapacita 

rovnocenného ubytovania pre väčší počet  účastníkov 
- finančná strata z dôvodu stornovania účasti Bieloruska, Čiernej Hory  a Talianska 

deň pred začiatkom turnaja 
- VV SSTZ berie správu  na vedomie 
- v budúcom roku sa MMJ uskutočnia ako turnaj kategórie WJC v Bratislave, turnaj 

v Malackách môže byť súčasťou Slovenského pohára 
 
 K bodu 15. Rôzne 
 
15.1 Dr.Brúderová  - písomný materiál – informácie z metodicko-vzdelávacej komisie SSTZ 

- informácia o pripravovanom seminári trénerov, ktorý sa uskutoční 18.9.2008 
- príprava školenia trénerov B licencie – 20 účastníkov 
- požiadavka  Vsl. KSTZ na rešpektovanie regionálneho zväzu aj pri udeľovaní účastníckych 

kvót na M SR 
 
15.2 Ing.Hamran – informácia o vyhlásení projektu „ Stolný tenis do škôl 2008“, ktorý bude 

zverejnený na stránke SSTZ a v Spravodaji SSTZ 
 
15.3 Predložený písomný projekt dlhodobej prípravy najmladšieho žiactva 

- postúpené na dopracovanie komisii mládeže, je potrebné osloviť rodičov zúčastnených detí 
a v prípade záujmu SSTZ zabezpečí podmienky pre realizáciu projektu za finančnej 
spoluúčasti rodičov a klubov 

 
 
 
 
 

15.4 Na návrh Vsl. KSTZ VV SSTZ kooptoval p. JUDr.Petra Gallu do legislatívnej komisii  
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15.5 Písomný návrh p.Medveckého na zmenu systému súťaží Slovenského pohára mládeže 
- postúpená komisii mládeže na prerokovanie 
 

15.6  ŠKST Topoľčany predložil požiadavku na zaradenie do systému súťaží SSTZ 
Medzinárodný turnaj veteránov, ktorý by sa mal konať každoročne od roku 2009. 

- VV SSTZ schvaľuje požiadavku ŠKST Topoľčany 
 
15.7 VV SSTZ prerokoval písomné odvolanie TJ Lokomotíva Vrútky proti rozhodnutie ŠTK 

SSTZ vo veci výsledku stretnutia TZO Bytča – Lokomotíva Vrútky. 
- po zvážení predložených dokumentov VV SSTZ potvrdil pôvodné rozhodnutie ŠTK 
SSTZ a ponechal výsledok 8:6 v prospech TZO Bytča v platnosti 

 
 
 
Bratislava,  5.6.2008          
Zapísal :     Ing.Hamran        
Overil    :   Dr.Kríž 


