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    Zápis č. 10/2009  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 29.11.2009 v Bratislave 
 
Prítomní:  pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, Dr. Brúderová,  Doc. Alexy,  Valárik, Ing. Kočkin, 

Mgr. Bajzík, MUDr. Novotný 
 
Prizvaní:    pp. Tichý, Dr.Vaniak   
     
Ospravedlnení : pp.Mgr.Peko, Pirnik, Ing.Eliáš, Ing.Šereda T.,  
Program :  uvedený v pozvánke 
 
 
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž ) 
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ a členov sekretariátu na zasadnutí VV. 
 
K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ 
 
2.1.  Dňa 15.10.2009 sa konalo I. zasadnutie prípravného výboru MSJ 2010 v Bratislave, 
ktoré sa uskutočnia v dňoch 4.-11.12.2010. Prípravný výbor navrhol nasledovné zloženie OV 
MSJ 2010: Z.Kríž – predseda OV, A.Hamran – riaditeľ súťaží, J.Vaniak – tajomník  OV, 
 J.Tichý – ekonomická a stravovacia komisia, J.Goláň – hlavný rozhodca, K.Havlíková – 
zástupca NTC, Š.Chudík – dopravná komisia, M.Homolová – akareditácia, A.Hamranová – 
ubytovacia komisia, T.Šereda – spracovanie výsledkov + internet, L.Gráčik – technicko-
usporiadateľská komisia, Ľ.Lučanič – mediálna komisia, B.Delej – zdravotná komisia, 
K.Kolářová – vedúca sekretariátu. 
 
2.2. V dňoch 6.-8.11.200 sa uskutočnil v Slovenskom stolnotenisovom centre v Bratislave 
Slovak Open Cadet 2009 za účasti 180 hráčov z 25 krajín. Podujatie bolo dobre 
zorganizované (SSTZ a Mostex Rača). Mladí slovenskí hráči vybojovali 3 bronzové medaily. 
Na podujatí sa zúčastnil aj starosta Rače, p.  Zvonár a 3 poslanci miestneho zastupiteľstva. 
Prisľúbili pomoc pri vyriešení problémov s pozemkami pod halou SSTZ. 
 
2.3. Dňa 12.11.2009 sa na Babe konala porada Asociácie profesionálnych klubov ČR (za 
účasti delegácie SATEXU a ŠKST Bratislava), na ktorej sa zúčastnil aj predseda a generálny 
sekretár SSTZ. Bola o.i. prerokovaná spolupráca popredných českých a slovenských klubov. 
 
2.4. Dňa 23.11.2009 zasadal v Topoľčanoch OV TOP 10 juniorov a kadetov. Konštatoval, že 
rekonštrukcia haly je pred dokončením, treba zabezpečiť prídavné osvetlenie (zatiaľ má iba 
700 luxov). Bolo dohodnuté, že tlačová beseda k tomuto podujatiu, nad ktorým prevzal 
patronát premiér SR, bude 19.I.2010 v Bratislave 
 
2.5. Dňa 24.11.2009 sa konala na SOV oponentúra plánov  športovcov zaradených do SOT 
Londýn a juniorského olympijského tímu. SOV bude aj v r. 2010 pokračovať v podpore 
prípravy B.Balážovej a družstva SR junioriek. Z podpory bude vyradená E.Ódorová (v r.2009 
v nej bola iba na výnimku), vzhľadom na to, že na ME nepotvrdila predchádzajúce výsledky 
v olympijských disciplínach. 
 
2.6. Komisia veteránskych súťaží ITTF zaradila do kalendára svetových veteránskych súťaží 
aj I. Slovak Open Veterans v Topoľčanoch 28..-29.8.2010. 
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2.7. Valárik – predniesol požiadavku na urýchlené zverejnenie žrebovania 2. stupňa  
Extraligy  
 
2.8 Ing.Hamran – informoval o výsledkoch projektu „ Stolný tenis do škôl“ . Bolo vybraných 
36 škôl, ktoré splnili podmienky na podporu  
 
K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
Uznesenia splnené :   
 
Úloha : zverejniť smernicu o udeľovaní trénerských licencií na internetovej stránke SSTZ 
 
Úloha : upozorniť kluby v Spravodaji SSTZ na dodržiavanie stanovených predpisov 
 
Uznesenia trvajúce : 
 
Uznesenie 409 :  Rokovať s Obvodným úradom Bratislava III. o uzavretí zmluvy o prenájme 
pozemkov pod halou a ubytovňou.                          
                         Z:Ing.Hamran, Tichý            T: 30.6.2010 
 
 
Úloha : predložiť analýzu výsledkov MEJ 2009 a návrh opatrení na VV SSTZ 
 Z: KŠR         T: 30.11.2009 
 
Úloha : zverejniť inzerát na funkciu ústredného trénera v Spravodaji SSTZ a internetovej  
             stránke zväzu 
 
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Miko, Hamran, Vaniak) 
 
4.1.   TOP 10 v Topoľčanoch - 22.-24.1.2010: 
 
 Nominovaní: Novota, Balážová, Pavolka, Truksová 
 Tréneri: Bardoň, Grigel, Michalka, Truksa 

- všetci na náklady usporiadateľa - SSTZ 
 

4.2. MMJ a MMK Portugalsko – 18.-20.12.2009 
 
- kadeti: Pavolka , Maják, Truksová, Jurková , tréneri  Truksa, Bardoň  
–    na náklady SSTZ  
- juniori  -  Novota, Karas, Slováčik, Fígel  
- na vlastné náklady 
- poistenie  SSTZ 
 

4.3. Turnaj kadetov a minikadetov  v Budapešti  11.-12.11.2009: 
Rezetka, Turček, Kalužný , Roba, tréner - Kalužný 
- na  náklady usporiadateľa 
- poistné na náklady SSTZ 
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4.4. MSJ  Cartagena (8.-18.12.2009) 
Na pozvanie OV MSJ: Z.Kríž, A.Hamran 
Pobytové náklady hradí usporiadateľ 
Cestovné – na vlastné náklady účastníkov 
Poistenie - SSTZ 

 
 
Rozhodcovia: 
 

1. ITTF PT Slovinsko, Velenje, 19.-23.1.2010 
1-2 rozhodcovia do výberového konania 
 

2. ITTF PT Nemecko, Berlín , 18.-21.3.2010 
2 rozhodcovia do výberového konania 

 
 3 .   TOP 10, Topoľčany – 14 slovenských rozhodcov 
 
 
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 
 

 
 K bodu 6. Návrh na zloženie RD SR mužov a žien na sezónu 2009/10 a zloženie RT                                  
 
Muži: 
Keinath Thomas, Pištej Ľubomír, Illáš Erik, Bardoň Michal, Šereda Peter, Lelkeš Zoltán,  
Kobes Kristián 
 
Ženy: Ódorová Eva, Balážová Barbora, Kmotorková Lenka, Daubnerová Andrea, Medříková 
Jana, Hudecová Soňa 
 

- VV SSTZ schválil navrhnuté nominácie 
 

K bodu 7. Hodnotenie účasti  ME v Stuttgarte  
 

- písomný materiál  predložil Ing. Miko 
- Ing.Miko  
- Muži -  prejavil nespokojnosť s dosiahnutými výsledkami, konštatoval nedostatočnú 

fyzickú pripravenosť hráčov s výnimkou Keinatha 
- chýba výrazná hráčska osobnosť 
- vzniká odstup od svetovej špičky 
- problémom bol aj chýbajúci náhradník 

 
Ženy - nastúpilo mladé družstvo SR 

- výrazný prínos v osobe trénerky V. Popovej 
- Ódorová pomohla v rozhodujúcej fáze v súťaži družstiev, v jednotlivcoch sklamala 
- Úspechom je postup tímu SR do I. divízie 
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Návrh opatrení : 

- rozšíriť družstvo o ďalšieho hráča počas MS a ME 
- uskutočniť testy trénovanosti hráčov 
- zlepšiť kondičnú prípravu hráčov 

VV schvaľuje návrh opaterní 
 

 
 K bodu 8 . Príprava RD mládeže  na TOP 10, MSJ v Cartagene a  OH v Singapúre (Ing. 
Hamran) 
 

- ústna informácia 
 

Príprava prebieha podľa  spracovaného plánu vo ZC PTM a reprezentanti sa pripravujú aj 
a vo svojich  materských kluboch. Hráči sa zúčastňujú pravidelne medzinárodných turnajov, 
z ktorých sa im započítavajú body do celkového hodnotenia. Je snahou, aby kandidáti na 
OHM absolvovali čo najväčšie množstvo turnajov v roku 2009.  
 
Úloha : tréneri jednotlivých mládežníckych kategórií spracujú plán príprav na jednotlivé 
podujatia:       T: 15.12.2010 
 
TOP 10 Topoľčany – záverečná príprava: 
 
Pre trénerov: Bardoň, Michalka, Grigel, Truksa 
Vypracovať materiál: záverečná príprava : (charakter vylaďovací) 

- sparingpartneri 
- regenerácia 
- pitný režim 
- vitamíny + energetické nápoje (počas záverečnej prípravy aj turnaja) 
- materiálne zabezpečenie (poťahy, lopty, atď.) 
-  

Miesto konania: Hádzanárska hala Topoľčany,  19.- 21.1.2010 
  
Kvalifikácia na OH mládeže:  
Grigel, Truksa – spracovať plán prípravy 
 
 K bodu 9.   Návrh zasadnutí  na 1 . polrok 2010 ( Ing.Hamran) 
 

- predložený písomný materiál  
- VV SSTZ schvaľuje predložený materiál 
- ďalšie zasadnutie sa uskutoční počas TOP 10 v Topoľčanoch dňa 23.1.2010 

 
 K bodu 10. Hodnotenie MMK v Bratislave, 6.-8.11.2009  (Dr.Kríž a Ing.Hamran) 

- Predložená ústna informácia – kvalitná účasť, družstvá z 27 krajín 
- Podujatie sa uskutočnilo bez zásadnejších nedostatkov 
- Podarilo sa vyriešiť aj stratu dvoch cestovných pasov účastníkov 
- Dobré výsledky mladých slovenských hráčov – 3 bronzové medaily 

 
 K bodu 11. Informácia o priebehu Superligy a ligových súťaží 2009-10 (Dr.Vaniak, Mgr.Bajzík) 
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- ukončený I. prvý stupeň Superligy 
- do hornej polovici play-off  postúpili tri slovenské družstvá – ŠKST Bratislava, 

SATEX Bratislava a ŠKST Topoľčany (najlepší výsledok v histórii Superligy) 
- v slovenskej Extralige chýba do ukončenia prvej časti posledné dvojkolo 
- stále sú problémy s účasťou kvalifikovaných  rozhodcov 

 
 K bodu 12. Štruktúra ÚTM    ( Dr. Kríž, tréneri RD ) 

- VV SSTZ potvrdil zachovanie ÚTM v terajšej podobe 
- Na základe  splnenia požadovaných kritérií VV SSTZ schválil vznik CTM pri 

stolnotenisovom oddiele Valaliky 
 
Uznesenie 412 :  Spracovať a predložiť tréningové plány CTM do 15.12.2009 na sekretariát 
SSTZ. 
               Z: tréneri CTM                              T: 15.12.2009 
 
 
Uznesenie 413 :  Spracovať a predložiť návrh na sprísnenie kritérií na zriadenie CTM .                       
           
     Z: komisia mládeže a komisia šport. reprezentácie            T: 28.2.2010 
 
K bodu 13. Rôzne 
 
13.1 Ing. Alexi – upozornil na nezrovnalosť v súbore predpisov – Súťažnom poriadku SSTZ v 
čl. 4.3.1.  Je potrebné upraviť zverejnenie predpisu v  súlade so schválenou zmenou . ( M SR 
mladšieho žiactva  - vypustiť dve posledné vety ) 
 
13.2  Štart hráčov s cudzou štátnou príslušnosťou je možný na SP mládeže za nasledujúcich 
podmienok: 

- hráč je registrovaný v SR 
- je zaradený do rebríčka v príslušnej mládežníckej kategórii  
- o zaradenie musí písomne požiadať jeho materský klub najneskôr 10 dní pred  
   začiatkom súťaže alebo turnaja 

 
13.3  Ing.Alexi – predložil požiadavku na zriadenie kategórie minikadetov 
 
Úloha : prerokovať návrh trénerov na kategóriu minikadetov a minikadetiek 
  
 Z: komisia mládeže a komisia ŠR 
 
13.4 Dr.Kríž – predložil návrh na ocenenie trénerov  mládeže MŠ SR za r. 2009 

- Michalka – za najlepší výsledok hráčky – Balážová , 3. miesto vo finále ITTF Junior  
                    Circuit  

- Bardoň – za celoživotnú  trénerskú prácu  s mládežou (pri príležitosti 60. narodenín) 
VV SSTZ schvaľuje 
 

 
 
 
Úloha : upozorniť kluby v Spravodaji SSTZ na dodržiavanie stanovených predpisov 
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 13.5 Dr.Brúderová – informácia o uskutočnených školeniach rozhodcov v Košiciach 
a v Starej Ľubovni – celkom bolo  vyškolených 48 nových rozhodcov 
 
13.6  Ing.Hamran – informoval o žiadosti o vyradení hráčky Petrekovej zo slovenských 
rebríčkov z dôvodu jej odchodu do Rakúska 
 
           VV SSTZ berie na vedomie. 
 
 
 
Bratislava,  6.12.2009 
 
 
          
Zapísal :     Ing.Hamran        
Overil    :   Dr.Kríž 


