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    Zápis č. 6/ 2008  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného v dňoch 29.-30.9.2008 na Bezekovom 
Laze 

 
 
Prítomní:  pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mihočko, Mgr. Peko, 
                       Dr. Vaniak,  Pirnik, Dr. Brúderová, Ing.Bačík , Valúch,  Ing.Goláň, 
  
Neprítomný:    p.Balčák 
Prizvaní:    pp. Tichý, Ing.Šereda T. Daubnerová   
                              Kubiš, Gajdoš, Šulaj – KSTZ Banská Bystrica 
     
Program :  uvedený v pozvánke 
 
Rokovanie dňa 29.9.2008 
 
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž ) 
  
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ, KK SSTZ a hostí.  
 
K bodu 2.  Spoločné rokovanie so zástupcami regiónu Banská Bystrica 
 
Dr. Kríž – informoval o hlavných úlohách a o pripravovaných podujatiach SSTZ ( MSJ, WJC,  
                 TOP 10 ) 

- kvalifikácia na MSJ v Madride – zatiaľ len Balážová 
- príprava na celoslovenskú konferenciu SSTZ, ktorá sa uskutoční v termíne jún – 

september 2009 
- krajské konferencie sa uskutočnia v termíne január – máj 2009 

Gajdoš –   konštatoval slabú iniciatívu a malý záujem zapájať sa do funkcionárskej činnosti  
                 v kraji 

- problémy s registráciou, najmä v oblastnej súťaži 
- konštatoval neochotu  zúčastnených klubov v krajských súťažiach, rekonštruovať 

súťaže tak, aby smerovali  ku kvalite ( zníženie počtu družstiev v súťaži) 
- vysoké finančné náklady na prípravu talentov – navrhuje zriadiť centrálne 

stredisko mládeže 
Dr.Kríž -   objasnil princíp ÚTM a individuálnej prípravy talentovaných hráčov 
 
V ďalšej časti členovia VV SSTZ a K SSTZ neformálne diskutovali o aktuálnych problémoch 
slovenského stolného tenisu. 
 
Rokovanie dňa 30.9.2008 
 
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž ) 
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ, KK SSTZ,  prizvaných odborníkov a hostí.  
 
 
 
K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ 
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2.1. Dr. Kríž  informoval o dobrých výsledkoch slovenských stolných tenistov na 

Paralympiáde v Pekingu. Slovenskému paralympijskému výboru bola zaslaná 
gratulácia. 

 
2.2. Informácia o vzniku nového projektu na rozvoj stolného tenisu na stredných školách 

s názvom COOLSCHOOL, ktorý je zastrešený vládnym splnomocnencom pre šport 
a mládež  p. Galisom. Súťaže sa odohrajú v termíne : 
-  november – december 2008     -      krajské kolá  
-  apríl – máj 2009                       -      celoslovenské finále 
  

2.3. Problémy so súťažou neregistrovaných hráčov v Košiciach, ktorej  sa zúčastňujú aj 
hráči registrovaní v SSTZ. Stanovisko SSTZ : VV SSTZ nemá výhrady k účasti hráčov, 
ktorí sú registrovaní v SSTZ za predpokladu,  že celá súťaž sa odohrá na princípe  
firemnej alebo odvetvovej súťaže. 

 
2.4. Príprava TOP  10 2010 – uskutočnilo sa zasadnutie org. výboru  v Topoľčanoch. 

Premiér uvoľnil 5 000 000,- Sk na rekonštrukciu športovej haly. Je potrebné získať 
ďalšie prostriedky od mesta na dokončenie exteriéru  haly v r. 2009. Vznikol nový 
problém s ubytovaním, nakoľko údaje uvedené v prezentácii neboli presné. Je potrebné 
preveriť či sú kapacity na ubytovanie dostatočné (v rovnakej kvalite). 

 
2.5. Dňa 30.XI.2008 sa uskutoční sa plenárne zasadnutie SOV, na ktoré môže predložiť 

SSTZ návrh na svojho kandidáta za člena VV SOV. VV SZTZ  schválil kandidatúru 
Dr. Kríža   na člena VV SOV. 

 
2.6. V dňoch 5.-7.11.2008 sa bude konať vo Vysokých Tatrách konferencia o vrcholovom 

športe v SR. Diskusné príspevky je potrebné zaslať vopred. VV SSTZ schvaľuje účasť 
pp. Kríža a Hamrana 

 
2.7. Vozár – informoval o zmene trénerov v klube v Topoľčanoch . Je veľký záujem o účasť 

v projekte „Stolný tenis do škôl“, prihlásili sa 4 školy v Topoľčanoch. Klub ich podporí 
zabezpečením kvalifikovaných trénerov 
- klub spracoval projekt nadstavby stolnotenisovej haly v Topoľčanoch, čím by sa 

vytvoril  ďalší priestor na tréning najmä pre mladých talentovaných hráčov 
 

2.8. Mgr. Peko – informoval o požiadavke oddielov z Vranova a Košíc na zmenu hracej 
haly pre 1. dor. ligu – zmena do Vranova 
- požiadavka na zmenu hracieho termínu stretnutia Extraligy mužov ŠKST-SATEX  
      ( z dôvodu neúčasti Bardoňa – príprava v Číne ) 
- ŠTK súhlasí so zmenami 
 

2.9. Ing. Hamran – informoval o priebehu rekonštrukcie haly. Nosným problémom je 
zatekanie do haly  a priľahlých stavieb (do garáže, kotolne, ubytovacích priestorov ). Po 
odstránení zatekania  je potrebné odstrániť následné  škody – oprava palubovky, 
omietky, vymaľovanie haly a rekonštrukcia šatní a WC. 

 
2.10. Do projektu „Stolný tenis do škôl sa prihlásilo vyše 40 škôl. Sekretariát SSTZ 

vyhodnotí  prihlášky a následne  zabezpečí nákup, dodávku a distribúciu stolov. 
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K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
Uznesenia splnené : 397, 407, 408 

 
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: 31.10.2008 
 
 
Uznesenie 401: VV SSTZ dôrazne žiada  krajské zväzy, aby zabezpečovali registráciu hráčov na 
všetkých úrovniach súťaží. 
 
        Z: predsedovia KSTZ      T: 31.12.2008 
 
 -prerokovanie listu z TJ Družstevník Veličná – postúpené na vyjadrenie KSTZ Žilina   
             a   OrSTZ  
 
Uznesenie 402 : Z uvedených stanovísk na porade VV SSTZ s extraligovými klubmi 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: 31.10.2008 
 
Uznesenie 403 : Každý návrh nominácie  na reprezentačný štart alebo kontrolný turnaj musí 
byť predložený písomne  trénermi jednotlivých kategórií  KŠR  . 
 
        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 
 
Uznesenie 407 :  zverejniť na stránke SSTZ s upozornením a vysvetlením drobných zmien 
      Z: ŠTK                                                                                       T: 5.10.2008 
 
 
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Mihočko, Vaniak) 
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4. 1.    Dunajský pohár – (18.-19.10.2008) 
chlapci – Maďarsko 
 
do 21 - Ježo, Kobes 
juniori – Slováčik, Karas 
kadeti – Maják, Pavolka 
 
dievčatá – Rakúsko 
 
21 – Balážová, Hudecová 
juniorky – Daubnerová, Lazarčíková 
kadetky – Truksová, Jurková 
 
4.2.    PRO TOUR Srbsko – (22. – 26. 10. 2008) 
Keinath, Pištej, (podľa smernice)  
Kobes, Lelkeš, Illáš, Hartel (na vlastné náklady) 
 
4.3     PRO TOUR Rakúsko (29.10.-2.11.2008) 
Keinath, Pištej, Bardoň, Šereda P. (podľa smernice) 
Lelkeš, Kobes (na vlastné náklady) 
Kmotorková, Balážová, Hudecová, Daubnerová, Lazarčíková, Medříková (na náklady SSTZ) 
 
4.4    PRO TOUR Nemecko (19.11.-23.11.2008) 
Keinath, Bardoň, Šereda P. (podľa smernice) 
Kmotorková, Balážová, Daubnerová, Lazarčíková, Hudecová (na náklady SSTZ) 
Medříková (na vlastné náklady) 
 
4.5.    Eurokids Česko (24.-30.11.2008 
Truksová, Vlačuška, tréner Truksa  (na vlastné náklady a organizátora) 
  
 
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
K bodu 6.   Stav prevádzkovania hosp. zariadenia  a  ekonomiky za rok 2008 ( Tichý)  
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
Uznesenie 409 :  Rokovať s Obvodným úradom Bratislava III. o uzavretí zmluvy 
o prenájme pozemkov pod halou a ubytovňou a zabezpečiť obnovenie kontokorentného 
úveru pre SSTZ. .  
                         
                         Z:Ing.Hamran, Tichý            T: 15.12.2008 
 
K bodu 7. Stav príprav na ME 2008 v  Petrohrade ( Mihočko)  
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 
 
 K bodu 8. Návrh programu prípravy RD SR na MSJ 2008  v Madride   (Mihočko, 
Daubnerová) 
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ITTF nominovala na základe výsledkov na MSJ 2008 v Madride : 
- Balážová 
- Hudecová – 1. náhradníčka 
- Lazarčíková – 12. náhradníčka 

 
Družstvo junioriek je 2. náhradníkom. 
 
Po výbere a menovaní trénerov mládežníckych kategórií  bude spracovaný plán prípravy  RD 
vo zväzovom centre. Je dôležité dosiahnuť umiestnenia do 16. miesta. 
 
 K bodu 9.    Návrh na zloženie RD SR mužov a žien na sezónu 2008/09 a zloženie RT 
(Mihočko) 
 

- odložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ 
 
 

 K bodu 10.  Vyhodnotenie účasti reprezentantov na OH A MEJ  ( Mihočko) 
 
 
          písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
 K bodu 11. . Schválenie trénerov mládeže na sezónu 2008/2009 ( Dr.Kríž, Mihočko)                                
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
Do výberového konania sa prihlásili 4 tréneri: 
Juniori – Truksa, juniorky – Filaga, kadeti – Rzavský, Kutiš – kadetky. 
 VV SSTZ po dlhej diskusii schválil uvedených trénerov na jednotlivé trénerské pozície na obdobie do 
31.7.2009 a zároveň poveril p.Daubnerovú funkciou vedúcej realizačného tímu mládežníckej 
reprezentácie.  
V prípade ukončenia činnosti ktoréhokoľvek trénera mládežníckeho družstva preberá  vedenie tohto 
reprezentačného družstva. 
VV SSTZ vyslovil počudovanie nad slabým záujmom trénerov o prácu s reprezentačným družstvom 
mládeže. 
 
Úloha – urýchlene zvolať KŠR a pozvať novovymenovaných trénerov 

- vytypovať hráčov do prípravy na OH mládeže 2010 
- vypracovať zmluvy a menovacie dekréty trénerom 
- vypracovať pracovné náplne ved. real. tímu  a trénerom 
- zvolať kontrolné turnaje mládeže po 8 hráčov v každej kategórii 
- zvolať rodičovské združenie  

 
VV SSTZ zároveň schválil p.Daubnerovú za vedúcu výberu na mládežnícke OH 2010, do ktorého 
budú zaradení 3  chlapci a 3 dievčatá. 
 
 
 
 K bodu 12. Stav príprav MMK 2008 v Bratislave (Ing.Hamran) 

 
- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
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Predbežný počet prihlásených je aj v tomto ročníku prevyšujúci 20  krajín, čo je garanciou 
kvalitného turnaja. 
 
 
 K bodu 13. Rôzne 
 
13.1.  Dr.Brúderová – hodnotenie  seminára trénerov je podrobne spracované 

-  účasť na seminári bola dobrá 
        - písomný materiál – VV SSTZ  berie na  vedomie 

 
13.2 VV SSTZ na základe nejednotného chápania článkov súťažného poriadku ohľadom možnosti  
         zaradenia hráča  na viacej súpisiek ,  urobil vysvetlenie uvedených článkov, ktoré bude  
          zverejnené v spravodaji SSTZ  
 
13.3 List D.Jackaniča ohľadom odregistrovania sa z klubu VSTK Vranov. Požiadavka na stanovisko  
          klubu VSTK Vranov. 
 
13.4 Informácia  o možnosti prihlásenia RD  SR mužov a žien do JOOLA  Európskej  ligy, ktorá sa  
         bude hrať v období 2009-2012. VV SSTZ odsúhlasil účasť v týchto súťažiach,  pokiaľ sa RD SR  
         kvalifikujú do 1. alebo 2. divízie. 
 
13.5 VV SSTZ prerokoval list p.Skalu  a navrhuje mu, aby uvedený spor riešil podaním na policajné 

orgány SR 
 
14.4 VV SSTZ prerokoval návrh KSTZ Trenčín a poveril Dr.Kríža a Ing. Hamrana rokovaním 

s redakciou STV 3 (pp. Kollár a Štefánik) 
 
14.5 Otvorený list p.Kollára z SK Majcichov – KK SSTZ predložila  svoje stanovisko VV SSTZ, 

ktoré VV SSTZ zobral na vedomie a zároveň bude postúpené p.Kollárovi 
 
14.6 VV SSTZ prerokoval  a schválil návrh  rozhodcovskej smernice, ktorá bude zverejnená na 

stránke SSTZ a účinnosť nadobudne od 1.1.2009 
 
14.7 VV SSTZ prerokoval žiadosť TJ Valaliky o zriadenie CTM. Nakoľko nespľňajú požadované 

kritériá CTM nemožno zriadiť. Generálny sekretár zašle vysvetľujúci list. 
 
14.8 SSTZ  sa dištancuje od kriminálneho činu hráča Ištokoviča a zároveň konštatuje, že bolo  

chybne zverejňované v médiách, že bol reprezentantom SR.  
 
Bratislava,  5.9.2008          
Zapísal :     Ing.Hamran        
Overil    :   Dr.Kríž 
 


