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    Zápis č. 5/ 2008  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 26.8.2008 v  Bratislave 
 
Prítomní:  pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mihočko,  Mgr. Peko, 
                       Dr. Vaniak,  p. Pirnik , Dr. Brúderová 
  
Neprítomní:    pp. Ing.Bačík ,Ing. Goláň, Valúch, Balčák 
Prizvaní:    pp. Tichý, Ing.Šereda T.,   Daubnerová  
     
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   Majstrovstvá sveta juniorov 2008 boli definitívne preložené z Nového Zélandu do   

  Madridu  v Španielsku. 
 
2.2 V  roku 2009 sa uskutoční v Bratislave World Junior Circuit v termíne 21.-24.5.2009. 

ITTF pridelila tento turnaj svetovej juniorskej série prvýkrát Slovensku a zatiaľ to je len 
pre rok 2009 – ako generálka na MSJ 2010. 

 
2.3 MŠ SR odsúhlasilo dotáciu SSTZ – projekt na odstránenie havarijného stavu 

v stolnotenisovej hale vo výške 2 500 000,-Sk . VV SSTZ  schválil použitie prostriedkov 
na odstránenie zatekania do haly a následných škôd spôsobených vodou. Budú 
uskutočnené nasledovné práce: oprava strechy, oprava palubovky v hale, oprava omietok 
a vymaľovanie haly a sociálnych zariadení, rekonštrukcia poškodených šatní, výmena 
okien v šatniach (zatekanie). 

      Sekretariát SSTZ zabezpečí výber dodávateľov (v zmysle predpisov) a realizáciu   
      požadovaných prác do konca roka 2008. 

 
2.4 SSTZ bol zastúpený na OH v Pekingu Ódorovou, Mihočkom, Balážovou a Dr.Krížom. 

OH boli zabezpečené na najvyššej organizačnej úrovni , bez viditeľných závad.  Výsledok 
Ódorovej (33.-48.miesto) je uspokojivý, nakoľko skončila v 1.polovici štartovného poľa 
(nastúpilo celkovo 71 hráčok). Medializácia účasti stolnej tenistky na OH bola veľmi 
pozitívna a intenzívna. 

 
K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
Uznesenia splnené : 397, 404 
 
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: 30.7.2007 
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Na základe vyhodnotenia analýzy spracovanej členmi VV SSTZ  a prerokovanej na porade 
predsedu SSTZ za účasti podpredsedov , generálneho sekretára a ústredného trénera je 
nereálne za súčasnej situácie ustanoviť dvoch trénerov RD dospelých na plný úväzok. 
Dôvody   -   vysoké mzdové náklady 

 -   nemožnosť stálej účasti hráčov na tréningovom procese z dôvodu ich  
      profesionálnych klubových povinností (väčšinou v zahraničí) 

 
Navrhované riešenie – dospelí: 

- poveriť doterajších trénerov RD dospelých vedením družstiev do 31.10.2008 
-  vypísať výberové konanie na trénerov RD dospelých  na olympijský cyklus do roku 

2012 s termínom uzávierky do 15.10.2008 
- na realizovanie zmien v príprave RD bude spracovaný projekt prípravy hráčov 

zaradených do RD, ktorý bude predložený VV SSTZ do konca roka 2008 
- uzavrieť dohodu s klubmi, ktoré dlhodobo využívajú stolnotenisovú halu SSTZ   
     ( Mostex Rača  a  SATEX Bratislava)  o možnosti zaradenia hráčov RD SR, ktorí hrajú  
     v zahraničí,  do ich tréningového procesu počas  pobytu reprezentantov na Slovensku    
     s tým, že SSTZ  čiastočne refunduje klubom finančnú čiastku spojenú s tréningom   
     týchto hráčov    ( cca 100,-Sk /hod) 

 
Mládež:  
- vypísať výberové konanie na trénerov RD mládeže ( na jednoročné obdobie do ME 
mládeže) s termínom uzávierky prihlášok do 20.9.2008 

 
 

Uznesenia trvajú : 
 
Uznesenie 389a : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po kongrese 
ITTF v roku 2007 ( predbežná cena 11 000.- Sk). 

                   Z: Dr.Vaniak    T: 30.9.2008 
 
 
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 od sezóny 2008/2009 zaviesť evidenciu vydaných certifikátov 

 
        Z:  ŠTK - pp. Peko, T. Šereda     T: 31.10.2008 
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Uznesenie 403 : Každý návrh nominácie  na reprezentačný štart, alebo kontrolný turnaj,  
musí byť predložený KŠR písomne  trénermi jednotlivých kategórií. 
 
        Z: KŠR, tréneri RD      T: priebežne 
 
Uznesenie 406 : Je potrebné doplniť do databázy trénerov a rozhodcov aj dobu platnosti  
                           trvania ich  licencie . Presná databáza bude potrebná aj v súvislosti   
                           s prechodom na nový kvalifikačný systém trénerov, 
 
                         Z: TMK a rozh. komisia     T: priebežne 
 
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Mihočko, Vaniak) 
 
Predložené písomné materiály  – VV SSTZ vzal na vedomie 
 
4.1 Kontrolný turnaj mužov a žien v termíne 26.-27.8.2008 

muži -  Keinath, Pištej, Bardoň, Illáš, Šereda T., Lelkeš, Kobes, Ježo, Slováčik, Karas 
 ženy -  Balážová, Kmotorková, Medříková, Hudecová, Daubnerová, Lazarčíková,    
                       náhr. Belianska  
 Ospravedlnení: Šereda P., Ódorová  
 
4.2 WJC Madeira , 2.- 4.9.2008 

Balážová, Michalka – na náklady SSTZ 
Daubnerová  podľa smernice  
 

4.3 ME  Petrohrad, Rusko, 4.-12.10.2008 
nominácia bola schválená na základe návrhu trénerov RD dodatočne (po kontrolnom 
turnaji) členmi VV SSTZ  e-mailovým hlasovaním: 
muži : Keinath, Pištej, Šereda P., Bardoň  - na náklady SSTZ 
Illáš,  náhr. Lelkeš, Kobes  -  na náklady vlastné  
 
ženy: Ódorová, Balážová, Kmotorková, Hudecová - na náklady SSTZ 
Medříková ,   náhr. Lazarčíková, Daubnerová  -  na náklady vlastné 

           V prípade, že  hráči na 5. mieste nebudú reflektovať na štart za daných podmienok,  
           presúva  sa možnosť štartu na náhradníkov. 
           tréneri:  Miko, Mihočko  - na náklady SSTZ   
 
          delegáti na volebný kongres ETTU : Dr.Kríž - na náklady SSTZ,   

Ing.Anton Hamran  - je nominovaný ako rozhodca 
 
            poistné a doprava pre  výpravu  -  na náklady SSTZ 
 
VV SSTZ schválil zároveň kandidatúru svojich členov do orgánov ETTU, resp. ITTF 
 
Dr.Kríž   - predseda komisie veteránov ETTU, člen Rady riaditeľov ITTF za Európu 
Ing.Hamran – mládežnícka komisia ETTU - člen 
Ing.Goláň – rozhodcovská komisia ETTU - člen                                                     
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4.4 Účasť na turnajoch Pro Tour do konca roka 2008 :  
- Balážová a Kmotorková  - na náklady SSTZ , do výšky účelovo poskytnutých   
   prostriedkov na uvedené hráčky 

           - ostatní hráči zo základného kádra RD mužov a žien podľa smernice 
 

4.5 Rozhodcovia: 
-   ME Petrohrad,  Rusko, 4.-12.10 .2008 
    Hamran , Vaniak,  Chamula, Račko 
 
-   MSJ Španielsko, Madrid    december 2008 

2 rozhodcovia do výberového konania ( Hamran, Račko , Goláň) 
 

           -   Pro Tour Rakúsko, Salzburg, 29.10.-2.11.2008 
Novotný,Thomasová, Račko, Dufek 

 
 -   TOP 10 juniorov a kadetov  -  Holandsko, Rotterdam , 29.1.-2.2.2009 
                Goláň 
 

- Dr.Vaniak informoval o nominácii rozhodcov na Superligu a česko-slovenskú 
súťaž  organizovanú APK 

 
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
K bodu 6. Hodnotenie  účasti slovenskej hráčky na OH (Dr.Kríž, Mihočko) 
 

- ústna informácie, viď bod 2.4 – VV SSTZ berie na vedomie  
- písomné hodnotenie, ktoré je zároveň požadované SOV v termíne do 20.9.2008,   

spracuje p. Mihočko na nasledujúce zasadnutie VV SSTZ, 
                   
 
K bodu 7.  Predbežné hodnotenie výsledkov  RD mládeže na MEJ v Terni ( Mihočko)  
  

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 
- príprava prebehla bez problémov - veľmi dobre. Uskutočnilo sa kvalitné záverečné 

sústredenie v 2  blokoch s dobrými sparingpartnermi.  
- bolo chybou , že sa pre Balážovú nenašiel vhodnejší partner do miešanej štvorhry. 
- na základe informácií členov VV sú zjavné problémy s tréningovými možnosťami 

hráčky Danovej. Je potrebné sa týmto zaoberať,  preveriť skutkový stav veci 
(p.Mihočko) a zabezpečiť jej primeranú súťaž (po dohode s trénermi a rodičmi). 

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

 
- Oproti predchádzajúcemu stavu je od novej sezóny zmena v kritériách na 

zaradenie do CTM 
 
 
 
Zaradenie hráčov do CTM 
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Dorast  - do 8. miesta redukovaného rebríčka SR  -  bez zmeny  
Starší žiaci - do 8. miesta redukovaného rebríčka SR  -  bez zmeny 
Mladší žiaci  - do 6. miesta redukovaného rebríčka SR  -  pôvodne do 8.miesta 
Najmladší žiaci – nezaradení  -  pôvodne do 4. miesta  

 
 
ŠT – Športové triedy – zostávajú zaradené do systému , vzhľadom na ich podporu z MŠ SR 

 
Zaradenie hráčov do ŠT 
Dorast          - do 16. miesta redukovaného rebríčka SR k 1.7. predchádzajúcej sezóny 
St. žiaci        - do 16. miesta redukovaného rebríčka SR k 1.7. predchádzajúcej sezóny 
Ml. žiaci       - do 16. miesta redukovaného rebríčka SR k 1.7. predchádzajúcej sezóny 
Najml. žiaci  - do  4. miesta redukovaného rebríčka SR k 1.7. predchádzajúcej sezóny 
 
 
ŠŠS - Školské športové strediská  - nebudú zaradené do podporovaných ÚTM, budú však 
nahradené VKM – vybranými klubmi mládeže, pre ktoré budú platiť nasledujúce kritériá pre 
hodnotenie: 
 
 Hodnotiacim kritériom je umiestnenie hráčov- čok v rebríčku SR (nie redukovaného) 
 k  1.7.   predchádzajúcej sezóny. 
 

Starší žiaci:   1. – 24. miesto 
Mladší žiaci:   1. – 24. miesto      
Najmladší žiaci:  1. – 16. miesto  

 
Uznesenie 407 :  Spracovať bodové hodnotenie pre rok 2009 s menovitým nahlásením  
                            zloženia jednotlivých CTM a upraviť Smernicu pre zaraďovanie hráčov  
                           do ÚTM. 
     Po schválení vo VV SSTZ uvedené materiály zverejniť na internetovej  
                           stránke SSTZ.   
                         
                         Z:KŠR, p.Daubnerová    T: 30.9.2008 

  
 K bodu 9. Stav  príprav na ME v Petrohrade  (Mihočko) 
 

- do návrhu nominácií budú  zapracované aj výsledky KT, ktorý sa odohrá  v dňoch  
      26.-27.8.2008 
- príprava sa uskutoční v dvoch blokoch : 28.-29.8.2008 a záverečná príprava podľa 

upresnení trénerov RD pred odchodom na ME 
 
 

 K bodu 10. Stav príprav Superligy a súťaží riadených SSTZ (Dr.Vaniak, Mgr.Peko) 
 
10.1          písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  

- Superliga – súťaže sa zúčastnia 4 mužské a 3 ženské družstvá 
10.2         Extraliga, 1.liga – všetky kluby s právom štartu v Extralige sa prihlásili  
               ŠTK skontrolovala herne  nových klubov: 
                -     Bytča – problémy s herňou, je možné , že do ich odstránenia  

           budú hrať svoje stretnutia u súperov 
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                -     Bziny – nová herňa, spĺňa  kritériá 
                -     Tvrdošín – je potrebné urobiť zatemnenie, inak je hala vyhovujúca 
 
Uznesenie 408 :  Zaslať upozornenie do klubu v Tvrdošíne  s požiadavkou na zatemnenie 
haly.  
                         
                         Z:ŠTK            T: 15.9.2008 
 
 
10.3   Urýchlene doriešiť problematické prestupy:  
          Poliačik ( Čadca – Holíč), Rakov ( Holíč - Skalica) 
 
Úloha:  ŠTK si musí vyžiadať od hráčov predloženie ich profesionálnych zmlúv z minulej sezóny,             
              aby mohla  posúdiť oprávnenosť ich požiadaviek na prestup. 
   
 
 K bodu 11.  Stav príprav MMK 2008 v Bratislave (Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
- VV SSTZ schválil návrh nominácie na rozhodcovské vedenie  MMK 

Goláň – HR, Jirásek (CZE), Vaniak - ZHR 
 
 K bodu 12.  Návrh na vydanie časopisu SSTZ 2/2008 (Dr.Demetrovič) 
 
 - písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie s doplnkami a žiada jeho vydanie najneskôr  
   do 10. 1. 2009 
 
 K bodu 13. Rôzne 
 
13.1 Tichý – Návrh cenníka na prenájom  priestorov v stolnotenisovej hale SSTZ 

- písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje 
 

13.2     Tichý – Informácia o čerpaní rozpočtu SSTZ 
- písomný materiál – VV SSTZ  berie na vedomie 

 
14.3     Tichý – Informácia o čerpaní rozpočtu na talentovanú mládež 

- písomný materiál – VV SSTZ  berie na vedomie 
 
14.4  Ing.Hamran – informácie o návrhu nominačných kritérií na pripravované OH mládeže v roku 

2010 – VV SSTZ berie na vedomie 
 
14.5 Vyžrebovanie pohára ETTU - informácia 
 
14.6 Otvorený list p.Kollára z SK Majcichov – postúpené na doriešenie kontrolnej komisii SSTZ  
           (p. Goláň) 
 
14.7 Dr.Vaniak – návrh na doplnenie lektorského zboru rozhodcov o p. Matúša Bajzíka z Topoľčian 

 – VV SSTZ schvaľuje 
 
Návrh novelizácie „ Smernice SSTZ č. 3/99  - Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu“ 
- písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje 
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14.8 Písomný materiál – kalendár ITTF na rok 2009 - informácia 
 
14.9 Ing.Toma- Návrh zmien v pravidlách pre tvorbu rebríčkov v súťažnom ročníku  2008-2009 

- písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami 
 

14.10 Dr.Brúderová – informácia metodicko-vzdelávacej komisie  
- písomný materiál – VV SSTZ  berie na vedomie 
 

14.11 List KSTZ Trenčín od  p. Strakoša ohľadom rozhodcovskej problematiky 
- odpoveď pripraví do 20. 9. 2008  Dr.Vaniak v zmysle diskusie na VV SSTZ 

 
14.12 Tichý – návrh novelizácie „ Smernice č.4/99 – Ekonomická smernica“ 

- písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje 
 

14.13 Žiadosť STO Sokol Skalica o prešetrenie novej registrácie hráča Rakova 
- postúpené na prešetrenie  ŠTK 

 
14.14 Medvecký – oznámenie o ukončení členstva v komisii talentovanej mládeže, požiadavka 

doplniť nového člena Doc. Alexyho  – VV SSTZ schvaľuje 
 

14.15 Ďalšie rokovanie VV SSTZ (výjazdové) sa uskutoční v dňoch 29. – 30.9.2008 spolu 
s predstaviteľmi predsedníctva Banskobystrického SSTZ. 

 
 
 
 
Bratislava,  5.9.2008          
Zapísal :     Ing.Hamran        
Overil    :   Dr.Kríž 


