Zápis č. 3/ 2009
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 14.5.2009 v Bratislave

Prítomní:

pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr. Peko,
Dr. Vaniak, Pirnik, Dr. Brúderová, Balčák, Valúch, Ing.Bačík, Ing.Goláň
Neprítomní: Mihočko, Daubnerová
Prizvaní:
pp. Tichý, Ing.Šereda T.
Program :

uvedený v pozvánke

K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ a členov sekretariátu.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1. Dňa 3.4.2009 sa konalo v Bratislave valné zhromaždenie SOV, ktoré sa zaoberalo
prípravou slovenských športovcov na ZOH 2010, ako aj podporou našich najlepších
športovcov zaradených do Slovenského olympijského top tímu a do juniorského tímu. Zo
stolného tenisu kritériá splnili: Balážová a družstvá junioriek a juniorov. Na VZ si prevzal
„Bronzové kruhy SOV“ pri príležitosti 50. narodenín tréner J. Miko, účastník OH 1996
v Atlante.
2.2. Dňa 15.4.2009 sa uskutočnilo v Bratislave volebné valné zhromaždenie KŠZ SR.
Prezidentom bude aj na ďalšie štvorročné obdobie M. Kukumberg. Viceprezidentmi sú J.
Dojčan a M. Čapla, generálnym sekretárom zostáva Z. Kríž.
2.3. V dňoch 28.4.-5.5.2009 boli v Jokohame na programe 50. MS v stolnom tenise
jednotlivcov. V súťažiach dominovali čínski reprezentanti, ktorí získali 5 zlatých, 5
strieborných a 7 bronzových medailí. K absolútnemu triumfu im chýbali 3 bronzové kovy,
ktoré vo štvorhrách ukoristili Japonsko, J. Kórea a Honkong. Najlepšie výsledky v histórii
samostatnosti dosiahli slovenskí reprezentanti. Mix L. Pištej – E. Ódorová siahal na medailu.
Po štvrťfinálovej prehre s čínskymi reprezentantmi Zhang Chao, Yao Yan 3:4, obsadil 5.
miesto! Pár E. Ódorová – B. Balážová v štvorhre žien skončil na 9. mieste a vo dvojhrách T.
Keinath, E. Illáš a E. Ódorová obsadili 17. Miesta, na 17. Mieste skončila vo štvorhre dvojica
Keinath – Šereda. V bodovaní svetovej špičky (umiestnenie na 1.-16. mieste – 5b víťaz, 4b.
za striebro, 3b za bronz, 2b za štvrťfinále a 1b za osemfinále) bolo poradie krajín nasledovné:
1. Čína 74, 2. Honkong 16, 3. J. Kórea 15, 4. Japonsko 14, 5. Singapúr 10, 6. Nemecko 6, 7.8. Slovensko a Česko po 3, 9.-10. Poľsko a Dánsko po 2, ďalších 12 krajín malo po 1 bode.
Na MS v Jokohame sa zúčastnilo 148 z 207 členských krajín.
2.4. Na MS v Jokohame sa medzi 32 najlepších mužov i žien v dvojhre prebojovali iba
reprezentanti 15 krajín (v obidvoch kategóriách) zastúpenie podľa počtu hráčov bolo
nasledovné: 1. Čína 13, 2. J. Kórea 8, 3.-4. Japonsko a Honkong po 6, 5. Nemecko 4, 6.-7.
Slovensko a Singapúr 3, atď.
2.5. Počas MS v Japonsku sa konali v Jokohame aj kongresy ITTF a ETTU. Na čelo svetovej
federácie bol znovu zvolený A. Sharara (Kanada). Za viceprezidentov z Európy boli
schválení: P. Sörling (Švéd.), T. Weikert (Nemecko). Prekvapujúco nebola zvolená
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exmajsterka sveta C. Bergeretová (Franc.). Za člena Rady riaditeľov ( Board of Directors) bol
na ďalšie štyri roky potvrdený Z. Kríž, členom mediálnej komisie ITTF sa stal A. Hamran,
v paralympijskej komisii stolného tenisu bude za Slovensko J. Štefák. MS v roku 2012 sa
uskutočnia v Dortmunde.
2.6. Na kongrese ETTU v Jokohame sa dohodlo, že od r. 2011 sa budú konať osobitné
majstrovstvá Európy v mixoch a ME mládeže rozdelia na ME juniorov a ME kadetov,
pričom na tomto šampionáte pribudne aj kategória minikadetov.
2.7. Na zasadnutí Rady riaditeľov prezentoval predseda SSTZ prípravu MS juniorov v r.
2010, na ktorých bude po prvý raz štartovať 20 najlepších družstiev chlapcov i dievčat.
Prezentácia Bratislavy sa stretla s pozitívnym ohlasom a neboli k nej žiadne pripomienky.
2.8. V Jokohame zasadla redakčná rade časopisu Table Tennis Illustrated, ktorý sa tlačí od r.
2008 na Slovensku (vyšli už 3 čísla). Šéfredaktor I. Marshall vyslovil poďakovanie SSTZ za
perfektnú spoluprácu a vyzval jednotlivé federácie, aby častejšie prispievali do tohto
oficiálneho periodika ITTF.
2.9. Počas MS v Japonsku sa predseda SSTZ stretol s prezidentom a gen. sekretárom
Nemeckej stolnotenisovej federácie. Obidvaja potvrdili záujem o užšiu spoluprácu
v mládežníckych kategóriách a k štartu slovenských hráčov, ktorí rozohrali súťaž v SR
a potom prestúpili do Nemecka zaujali nasledovné stanovisko: v prvých 4 nemeckých
súťažiach družstiev je to neprípustné (treba ihneď informovať nemecký zväz), v nižších
súťažiach je takýto prestup (v Nemecku regulárny) po odohratí I. polovičky súťaže (týka sa to
domácich i zahraničných hráčov).
2.10. V uplynulom období sa konali 4 konferencie krajských zväzov st. tenisu za účasti
delegácie SSTZ (Z. Kríž, A. Hamran). Trnavský kraj (17.4.) zvolil do VV SSTZ Š. Peka,
Nitriansky kraj (9.5.) M. Bajzíka, Trenčiansky kraj (10.5.) R. Eliáša a Banskobystrický kraj
(12.5.) M. Pirnika. Termíny ďalších konferencií: 26.5. Bratislavský kraj, 31.5. Žilinský kraj
(v Ružomberku) a 4.6. Východoslovenský stolnotenisový zväz (v Košiciach).
2.11. Slovenský stolnotenisový zväz, podobne ako všetky ostatné športové zväzy na
Slovensku, pracuje od začiatku roka v rozpočtovom provizóriu, pretože ešte ani v polovičke
mája 2009 MŠ SR nezverejnilo schválený rozpočet pre športové zväzy ako ani rozpis pre celý
slovenský šport. Uvedený fakt výrazne komplikuje prácu SSTZ, ako aj prípravu a štarty
slovenskej reprezentácie.
2.12 Ing.Hamran
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ

Uznesenia splnené : 389a
Uznesenia trvajúce :

Uznesenie 402 : Z uvedených stanovísk vyplynulo niekoľko zásad pre ŠTK :
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-

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

Certifikáty sa začnú udeľovať po celoslovenskej konferencii, nakoľko je potrebné schváliť
úpravu Súboru predpisov a schváliť sankcie za udeľovanie výnimiek.
Úloha : ŠTK spracuje grafický návrh certifikátu a spracuje návrh poplatkov za udelenie
výnimiek.
Z: ŠTK - pp. Peko, T. Šereda
T: 30.4.2009
Uznesenie 406 : Doplniť do databázy trénerov a rozhodcov aj dobu platnosti
trvania ich licencie . Presná databáza je potrebná aj v súvislosti
s prechodom na nový kvalifikačný systém trénerov a rozhodcov.
Zabezpečiť preškolenie trénerov a vydať nové licencie v zmysle nového
vzdelávacieho systému.
Úloha :

TMK vypracuje podklady pre žiadosť na obnovenie akreditácie pre SSTZ
z MŠ SR.
Z: TMK a rozh. komisia
T: 30.6.2009

Uznesenie 409 : Rokovať s Obvodným úradom Bratislava III. o uzavretí zmluvy o prenájme
pozemkov pod halou a ubytovňou.
Z:Ing.Hamran, Tichý
T: 30.6.2009
Uznesenie 410 : Všetky KSTZ prekontrolujú databázu rozhodcov na základe dodanej
databázy rozhodcovskou komisiou.
Z: členovia VV SSTZ
T: 30.6.2009
Uznesenie 411 : Všetci členovia VV SSTZ predložia písomne námety na ďalšiu činnosť
SSTZ (2009-2013) a zhodnotenie činnosti svojich komisií (2007-2009).
Z: členovia VV SSTZ

T: 30.5.2009

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
4.1 Poľsko 27.-31.5.2009
Juniori A
- Karas, Fígeľ, Novota
Juniorky A

náhradník:
tréner:
- Balážová, Daubnerová A., náhradníčka:
Lazarčíková
tréner:

Slováčik
Truksa
Belianska
Filaga

všetci na náklady SSTZ.
Juniorky B

- Bútorová, Kosová, Kalužná na vlastné náklady
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Kadeti A
Kadetky A

- Maják, Pavolka, (Stehlík )
na náklady SSTZ
- Truksová, Jurková
na náklady SSTZ

Tréneri:

Truksa, Filaga (náhradník: Daubnerová M.)

4.2 Francúzsko 13.-17.5.2009
Juniori
- Novota, tréner Truksa -

na vlastné náklady

4.3 Trén. kemp Maďarsko – 2.-9.8.2009
Brat, Kopányi, Ševec na vlastné náklady
tréner: Alexy
4.4 Euro mini kemp Francúzsko – 28.-30.8.2009
Brat, Kopányi, Ševec, Kalužný, Kršiaková, Cerovská, Ivanová, Caránková – na vl. náklady
tréner: Alexy
4.5 WJC Bratislava – 21.-24.5.2009
Tréneri
- juniori A
- Truksa
jednotlivc.)
- juniori B
- Dzelinský
- juniori C
- Rzavský
hráči:

juniorky A

-

Filaga,

(Michalka

juniorky B
juniorky C

- Daubnerová M.
– Kutiš

na

- Karas, Fígeľ, Slováčik, Novota, Jančovič, Till, Pavolka, Maják, Ježo M.,
Mudrík, Mucha, Dandár, Balážová, Daubnerová A., Lazarčíková,
Adámeková, Malá, Kosová, Bútorová, Klímová, Truksová, Jurková,
Barčiaková, Kraželová.

Rozhodcovia:
4.6
4.7

ME tel. postihnutých Taliansko, Janov, 3.-14.6.2009
8 rozhodcov –Račko, Čerňan, Kondel, Kmeť, Thomasová, Koprdová, Vaniak, Sabo
MEJ Praha – 8 rozhodcov (nominácia na ďalšom VV)

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

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Stav príprav RD SR mládeže na MEJ 2009 v Prahe a OH mládeže
v Singapúre 2010 (Mihočko, Daubnerová)
-

vzhľadom na neprítomnosť trénerov, Dr. Kríž podal nové informácie súvisiace
s účasťou na MEJ 2009 a OHM 2010
VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 7. Predbežné hodnotenie MS 2009 v Jokohame (Mihočko)
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-

-

-

Ústna informácia – VV SSTZ berie na vedomie
Dr. Kríž informoval o výsledkoch slovenskej reprezentácie , všetky tituly zostali
v Číne
Všetky medailové umiestnenia zostali v Ázii ( po jednom bronzovom umiestnení
mali Honkong, Japonsko a Kórea v štvorhrách ostatné všetko Čína)
výsledky slovenských reprezentantov na MS v Jokohame:
o Ódorová - 17. dvojhra (olympjijská disciplína), 5. mix (s Pištejom)
a 9. štvorhra - s Balážovou (neolympijské disciplíny). Výsledky ukazujú
vysokú výkonnosť a reálnu šancu sa prebojovať na OH 2012
o Keinath – 17. miestov v dvojhre a 17. miesto so Šeredom v štvorhre
o Illáš – 17. miestov v dvojhre
VV SSTZ dodatočne schválil tréningový pobyt Evy Ódorovej vo Francúzsku
v rámci individuálnej prípravy na MS v Jokohame na náklady SSTZ
Informácie z kongresu ETTU:
o boli zaradené do programu ME samostatné majstrovstvá v miešaných
štvorhrách
o od roku 2012 sa budú hrať samostatné majstrovstvá Európy juniorov
a samostatné majstrovstvá Európy kadetov a minikadetov
o usktoční sa turnaj hviezd Európa-Ázia v Turecku
Tréneri spracujú hodnotenia výsledkov a výkonov slovenskej reprezentácie na
MS2009

K bodu 8 . Príprava krajských a celoslovenskej konferencie (Dr.Kríž, Ing.Hamran)
Krajské konferencie sa zatiaľ konajú podľa stanoveného harmonogramu.
Program : okrem bežných procedurálnych bodov programu, každá krajská konferencia volí :
- 8 delegátov na celoslovenskú konferenciu ( odporúča sa aj 1 až 2 náhradníci)
- svojho zástupcu do VV SSTZ
- kandidáta na člena kontrolnej komisie SSTZ
- kandidátov na členov komisií SSTZ
Termíny krajských konferencií:
Kraj
Bratislava
Trnava
Nitra v Topoľčanoch
Trenčín
B.Bystrica
Žilina
Východosl. kraj v Košiciach

Dátum

Hodina

26.5.2009
17.4.2009
8.5.2009
9.5.2009
12.5.2009
31.5.2009
4.6.2009

16.30
16.00
10.00
10.00
16.00
10.00
13.00

5

Úloha :
Po skončení krajskej konferencii zaslať zoznam delegátov na celoslovenskú konferenciu
s prednými adresami.
Z: predsedovia KSTZ
T: 31.5.2009
K bodu9. Informácie o priebehu ligových súťaží (Mgr. Peko, Mihočko)
-

ústna informácia o postupoch a zostupoch
ešte prebiehajú ďalšie barážové stretnutia
VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 10. Príprava M SR mládeže na rok 2009 (Mgr. Peko, Šereda)
-

predložený písomný materiál - VV schvaľuje s pripomienkami
VV schválil delegátov na jednotlivé M SR:
M SR NMŽ – Valaliky – Dr.Brúderová
M SR MŽ - Topoľčany – Vaniak ( resp. Vozár)
M SR SŽ – Čadca - Valúch
M SR DOR - Bratislava - Hamran

K bodu 11. Stav príprav ITTF JC v Bratislave (Dr.Kríž, Ing.Hamran)
-

OV zasadal podľa stanoveného harmonogramu – riešil hlavné úlohy prípravy
Počas turnaja sa uskutoční inšpekcia ITTF k budúcoročným MSJ v Bratislave,
zúčastnia sa jej p.Faragó a p.Calin – pracovníci ITTF
Prihlásení sú reprezentanti 18 krajín

K bodu 12. – 15. – presunuté na ďalšie zasadnutie
K bodu 16. Rôzne
16.1 – VV SSTZ prerokoval písomné požiadavky na zriadenie Centier olympijskej prípravy
a odporučil zriadenie COP pre všetkých troch žiadateľov v poradí : OŠG Bratislava, OŠG Nitra, OŠG
Košice.
Úloha: Zaslať stanovisko SSTZ na MŠ SR a jednotlivé školy
Z: sekretariát SSTZ
T: 15.5.2009

Bratislava, 25.5.2009
Zapísal : Ing.Hamran
Overil : Dr.Kríž
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