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    Zápis č. 4/ 2009  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 22.6.2009 v Bratislave 
 
 
Prítomní:  pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mihočko, Dr. Brúderová, Balčák, 

Ing.Bačík, Ing.Goláň 
Neprítomní:   Mgr. Peko , Pirnik, Valúch, Dr. Vaniak,  Daubnerová, Tichý, 
Prizvaní:    p. Ing.Šereda T.   
     
Program :  uvedený v pozvánke 
 
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž ) 
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ a členov sekretariátu na poslednom zasadnutí 
tohto orgánu  pred celoslovenskou konferenciou. 
 
K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ 
 
2.1.  V dňoch 19.-20.5.2005 vykonala kontrolu pripravenosti SSTZ a Bratislavy na MS 
juniorov 2010 delegácia ITTF v zložení J. Faragó a R. Calin. V sprievode predsedu 
a generálneho sekretára SSTZ absolvovali kontrolu haly (NTC) a plánovaného ubytovania 
účastníkov, ako aj logistického zabezpečenia šampionátu, ktorý sa po prvý raz v histórii 
uskutoční na území Slovenska. S prípravami vyslovili spokojnosť a predložili aj osnovu 
pripravovanej zmluvy medzi ITTF a SSTZ. 
 
2.2. V Národnom tenisovom centre v Bratislave sa v dňoch 21.-24.5.2009 uskutočnil Slovak 
open 2009, ako  ITTF Junior Circuit – generálka na budúcoročné MS juniorov v rovnakých 
priestoroch. Organizačné zabezpečenie zvládol SSTZ bez väčších problémov, sklamaním  
bola účasť (iba 19 krajín), čo spôsobilo nemalé problémy s finančným zabezpečením turnaja 
(vysoké nájomné za halu). Potešujúce je 3. miesto družstva junioriek SR, ako aj strieborná 
medaila slovenského páru B. Balážová – S. Lazarčíková. 
 
2.3. Dňa 20.5.2009 sa konalo VZ SZTK, na ktorom sa zúčastnil za KŠZ SR Z. Kríž. 
Slovenské združenie telesnej kultúry prezentovalo konsolidovanú ekonomiku a výrazne 
pomohlo športovým zväzom, keď prvých  5 mesiacov od nich nepožadovalo úhradu 
prevádzkových nákladov v Dome športu. KŠZ SR zase za rovnaké obdobie robilo zväzom 
ekonomické a personalistické služby zväzom bez úhrady – vzhľadom na to, že MŠ SR 
schválilo rozpočet pre športové zväzy až 20.5.2009! 
 
2.4. V priebehu mesiacov máj - jún 2009 sa konali konferencie ďalších krajských zväzov za 
účasti delegátov SSTZ (p. Kríž, resp. p. Hamran). Do VV SSTZ boli na 4-ročné obdobie 
zvolení: pp. Alexy (Bratislava), Valárik (Žilina), Brúderová a Kočkin (Vsl. SSTZ). 
Z konferencií dostal SSTZ niekoľko podnetných návrhov na úpravu Súboru predpisov SSTZ, 
ktoré predloží na posúdenie Celoslovenskej konferencii SSTZ. 
 
2.5. V dňoch 2.-3.6.2009 rokovala delegácia organizačného výboru ME veteránov 2010 
v Liberci na čele s p. Molitorisom v Bratislave, s predsedom a generálnym sekretárom SSTZ 
o skúsenostiach s organizovaním takého rozsiahleho podujatia. Českí kolegovia získali  
v Bratislave bohatý sumár informácií z organizovania ME veteránov 2005 v hlavnom meste 
Slovenska. 
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2.6. Svoju činnosť ukončil 8.6.2009 na záverečnom VZ Antidopingový výbor SR. Na jeho 
rokovaní sa zúčastnili pp. Kríž a Vaniak. V zmysle zákona o športe vznikla súbežne  so 
zánikom ADV  (spoločenská organizácia) Antidopingová agentúra SR (ADA), ktorá bude 
rozpočtovou organizáciou MŠ SR a jej činnosť bude krytá zo štátneho rozpočtu. Uvedená 
zmena je v súlade s rozhodnutím WADA o nezávislosti antidopingových organizácií od 
športových subjektov. 
 
 
2.7. V dňoch 12.-21.6.2009 sa konali v Poreči ME veteránov 2009 za účasti takmer 2569 
hráčov z 38 európskych krajín. V silnej konkurencii sa nestratila ani početná výprava 
slovenských veteránov (80 športovcov), z ktorých najlepší výsledok dosiahol T.Lacko – 
bronzovú medailu v dvojhre v kategórii 65-69 ročných. Predseda komisie veteránov ETTU Z. 
Kríž konštatoval pri hodnotení, že šampionát mal viacero nedostatkov (malý počet stolov, 
problémy s časovým rozpisom i dopravou medzi štyrmi halami), napriek tomu ukázal 
stúpajúcu  silu veteránskeho hnutia v Európe. 
 
2.8. Predseda  SSTZ prerokoval prípravu vzniku Slovak Topvar Open veteránov s predsedami 
najsilnejších veteránskych krajín (p. Lehman – Nemecko, P. Westling – Švédsko, Ruzha – 
Česko). Topoľčany zorganizujú I. ročník  na jar 2010 za širokej účasti európskych veteránov. 
 
2.9. Prezidentka Swaythling Clubu International (združenie bývalých úspešných hráčov, 
trénerov a funkcionárov) D. Schölerová požiadala predsedu SSTZ, aby zabezpečil obnovenie 
činnosti SCI na Slovensku, ktorý už niekoľko rokov stagnuje a nemá  uhradené členské 
príspevky za uplynulé roky! 
 
2.10. Manažér ETTU M. Evangelista predložil na podpis zmluvu o organizácii turnaja TOP 
10 v r. 2010 v Topoľčanoch. Po preskúmaní textu bude zmluva podpísaná a zaslaná na 
sekretariát ETTU. 
 
2.11. Podľa rozhodnutia exekutívy ETTU sa I. ME v stolnotenisových mixoch sa  uskutočnia 
v dňoch 4.-6.9.2009 v Subotici v Srbsku. 
 
2.12 VV SSTZ schválil účasť Pišteja s Ódorovou na ME v miešanej štvorhre na náklady 
SSTZ, vzhľadom na dobré výsledky na MS v Jokohame.  
 
K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
Uznesenia trvajúce : 
 
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 

Certifikáty sa začnú udeľovať po celoslovenskej konferencii, nakoľko je potrebné schváliť 
úpravu Súboru predpisov a schváliť sankcie za udeľovanie výnimiek. 
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Úloha : ŠTK spracuje grafický  návrh certifikátu a spracuje návrh poplatkov za udelenie 
výnimiek. 
        Z:  ŠTK - pp. Peko, T. Šereda     T: 15.8.2009 
 
Uznesenie 406 : Doplniť do databázy trénerov a rozhodcov aj dobu platnosti trvania ich  
licencie. Zabezpečiť preškolenie trénerov a vydať nové licencie v zmysle nového 
vzdelávacieho systému. 
                          
Úloha :         TMK  a rozhodcovská komisia vypracujú podklady na 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: 30.4.2009  
   
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: 30.4.2009 
 
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Mihočko, Vaniak) 
 
4.1 Nominácia na MEJ 2009 v Prahe (na základe návrhov trénerov a KŠR): 

 
    Juniori: Karas, Novota, Fígeľ - na náklady SSTZ 
                 Slovačik – na ½ náklady SSTZ ,  Papcun – na vlastné náklady,  
                 náhr.Till, Mucha, Mudrík 
 
    Juniorky: Balážová, Daubnerová, Lazarčíková - na náklady SSTZ 
                   Adámeková –na  ½ náklady SSTZ, Bútorová – na vlastné náklady,  
                   náhr.Kraželová, Kosová 
 
    Kadeti: Pavolka, Maják - na náklady SSTZ 
                 Ježo - na ½ náklady SSTZ, Péter – na vlastné náklady   
                 náhr. Turček, Stehlík, Rezetka 
 
    Kadetky: Truksová, Jurková - na náklady SSTZ 
                   Barčiaková – na  ½ náklady SSTZ,  Cisáriková– na vlastné náklady,  
                   náhr. Gálová, Kokavcová 
 
    Tréneri: Truksa, Filaga, Rzavský, Kutiš – na náklady SSTZ  

      Michalka – na súťaž jedn. na vlastné náklady  
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    Vedúci výpravy – Michal Vozár - na náklady SSTZ 
  
    člen komisie mládeže ETTU : Anton Hamran – na náklady organizátora 
  
    člen  VV ETTU  Zdenko Kríž - na náklady organizátora (prvé 4 dni) 
 
    doprava a poistné všetkých účastníkov  - na náklady SSTZ 
     
4.2 ME veteránov, Poreč – Kríž (na náklady organizátora), doprava auto SSTZ 
 
Rozhodcovia: 
 
4.3 MEJ Praha – 13 rozhodcov – Bajzík, Galanská, Jurč, Gábor, Lúpal, Novotný, Eliáš, 

Švento, Chamula, Čerňan, Dufek, Vaniak 
      Zástupca HR – Goláň 
 
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
 
 K bodu 6 . Príprava  celoslovenskej konferencie  (Dr.Kríž, Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – návrh úprav súboru predpisov SSTZ 
 

 Krajské  konferencie sa uskutočnili  podľa stanoveného harmonogramu a všetkým delegátom 
bola odoslanú pozvánka, ktorá obsahovala volebný a rokovací poriadok celoslovenskej konferencie. 
 
 Na základe prerokovania podnetov z krajských konferencií a návrhov , ktoré obdržala ŠTK sa 
uskutočnilo spoločné rokovanie športovo-technickej,  legislatívnej komisie a ďalších prizvaných 
odborníkov. Táto pracovná komisia pripravila návrh na úpravy súboru predpisov, ktoré VV SSTZ po 
malých pripomienkach schválil. 
Uvedený návrh bol odoslaný všetkým delegátom celoslovenskej konferencie. 

 
Dr.Kríž – predložil VV SSTZ návrh na vymenovanie p.Michala Vozára a p. Vendelína 
Balčáka za čestných členov SSTZ. VV SSTZ uvedený návrh podporil a bude 
predložený na celoslovenskej konferencii SSTZ. 

 
 K bodu 7 . Rôzne 
 
7.1 STO Valaliky predložil žiadosť o schválenie CTM . VV SSTZ poveril komisiu mládeže 
a komisiu športovej reprezentácie preskúmaním oprávnenosti požiadavky. V prípade splnenie 
požadovaných kritérií  VV SSTZ odsúhlasí vznik ďalšej CTM. 
 
 
7.2 Na návrh metodicko-vzdelávacej komisie VV SSTZ schválil zmenu termínu konania 
konferencie trénerov na rok 2011 z dôvodu povinného preškolenia všetkých trénerov 
a rozhodcov  (v r. 2009-2010)  v súvislosti s prechodom na novú jednotnú vzdelávaciu 
sústavu v rámci MŠ SR. 
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7.3. VV SSTZ poveril predsedu a gen. sekretára preveriť účasť p.Daubnerovej na MEV 
v Poreči počas jej práceneschopnosti a v prípade zistenia porušenia pracovnej disciplíny 
postupovať v zmysle  Zákonníka práce. 
 
7.4  Dr. Kríž navrhol aby bola so všetkými osobami, ktorí majú oprávnenie používať služobné 
vozidlá SSTZ bola urobená zmluva, ktorá bude presne stanovovať ich práva a povinnosti 
počas používania služobného vozidla.  
 
7.5 VV SSTZ vzal na vedomie list ústredného trénera Vl. Mihočka, ktorý rezignoval na svoju 
funkciu k termínu celoslovenskej konferencie. 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava,  30.6.2009 
          
Zapísal :     Ing.Hamran        
Overil    :   Dr.Kríž 


