Zápis č. 7/2009
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 21.8.2009 v Bratislave
Prítomní:

pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, Dr. Brúderová, Mgr. Peko, Doc. Alexy, Valárik,
Ing. Kočkin, Ing. Eliáš, Mgr. Bajzík, Ing.Goláň, Dr.Novotný, Mgr.Chládeková

Neprítomní: pp. Pirnik, 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 na prvom riadnom zasadnutí
novozvoleného VV.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1. V priebehu mesiacov júl a august 2009 sa uskutočnila séria rokovaní na Sekcii štátnej
starostlivosti o šport MŠ SR o zriadení COP v stolnom tenise. Nadväzne sa konali rokovania
s predstaviteľmi športových gymnázií v Bratislave, Nitre a Košiciach o podmienkach
zriadenia COP, hráčskeho zabezpečenia, materiálno - technického a trénerského zabezpečenia
za účasti predsedu SSTZ a generálneho sekretára. Následne sa generálny sekretár stretol
s rodičmi detí, ktoré by mali od 1.9.2009 prejsť do športového gymnázia v Bratislave. MŠ SR
schválilo predbežne stolnému tenisu výnimočne 3 COP – v Bratislave, Nitre a Košiciach
(okrem stolného tenisu má taký počet COP iba atletika). Definitívne schválenie sa uskutoční
na oponentúrach zriadenia COP 25. a 27.8.2009 v Bratislave.
2.2. Počas ME mládeže v Prahe sa uskutočnilo zasadnutie exekutívy ETTU, ktorá neschválila
Českej stolnotenisovej asociácie presun ME dospelých 2010 z Prahy do Karlových Varov
(ekonomické dôvody – predražená pražská o² aréna). Následne odložila aj prerokovanie
usporiadania ME veteránov 2011 v Liberci. Definitívne sa o týchto podujatiach rozhodne na
zasadnutí exekutívy ETTU v septembri v Stuttgarte, kde ČR bude prezentovať nového
organizátora ME dospelých 2010 – Ostravu!
2.3. V auguste sa uskutočnilo ďalšie rokovanie s riaditeľom Strediska štátnej športovej
reprezentácie MV SR o definitívnom predĺžení zaradenia B. Balážovej do tohto strediska aj
na rok 2009. Stredisko vyčlenilo prostriedky na štart Balážovej na jeden juniorský turnaj PRO
TOUR a na týždňové sústredenie pred MSJ v Carthagene (aj s trénerom).
2.4. Po odstúpení predsedu KŠR Vl. Mihočka z funkcie zvolal predseda SSTZ pred
augustovým zasadnutím VV SSTZ rokovanie tejto komisie, na ktorej boli prerokované
nominácie na ME v mixoch v Subotici, ME dospelých v Stuttgarte, hodnotenie ME mládeže
v Prahe a príprava našich mladých hráčov na I. OH mládeže v Singapúre.
2.5. Vl. Slobodzian (ČR) ponúkol SSTZ spracovanie 30 minútovej filmovej reportáže z ME
v Stuttgarte so zameraním na slovenskú reprezentáciu (cena 800 €). Ponuka bude prerokovaná
s riaditeľom športového kanála STV 3 G. Kollárom. SSTZ nemá prostriedky na zaplatenie
výroby tohto programu.
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2.6. Riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ SR p. Macko informoval o hrozbe
krátenia rozpočtu zväzov v II. polroku 2009 vzhľadom na tvrdé dopady hospodárskej krízy na
rozpočty všetkých rezortov. Vyzval všetky športové zväzy, aby prešli na úsporný režim
a starostlivo zvažovali svoje výdavky.
2.7. Predsedníčka Swaythling clubu, prestížneho združenia svetových hráčov, trénerov,
rozhodcov a funkcionárov, D. Schölerová požiadala predsedu SSTZ o zaktivizovanie tejto
organizácie na Slovensku, ktorá už dlhšie nevyvíja žiadnu činnosť..
2.8. Predseda a generálny sekretár SSTZ po rozhovore s pracovníčkou sekretariátu SSTZ
p.Daubnerovou dospeli k dohode o rozviazaní pracovného pomeru k 31.8.2009.
- VV SSTZ schválil rozviazanie pracovného pomeru dohodou k uvedenému termínu
2.9. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov SSTZ neakceptoval pozvanie
prezidenta ETTU S. Bosiho na účasť oficiálneho zástupcu SSTZ na stolnotenisovom stretnutí
Európa – Ázia v Istanbule (pobytové náklady hradil Turecký stolnotenisový zväz).
2.10. Mgr. Peko – navrhol , aby BTM mohli rozhodovať aj hráči
Doc. Alexy – navrhol , aby sa postupovalo podľa návrhu a rozhodovať by mali na BTM
len oficiálni rozhodcovia
Valárik - pre kategóriu DOR a SŽ chlapci navrhol organizovať BT len v halách , kde je
aspoň 10 stolov , aby bolo možné turnaj ukončiť do 18.00 hod.
- VV SSTZ po hlasovaní schválil zachovať oficiálnych rozhodcov pre BT a pre vekové
kategórie DOR a SŽ chlapcov používať haly s min. počtom stolov 10
2.11 Mgr. Peko kritizoval úroveň satelitného turnaja v Topoľčanoch
Mgr.Bajzík – vysvetlil dôvod nedôstojných podmienok – rekonštrukcia mestskej haly,
v ktorej sa mal satelit pôvodne hrať
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ

Uznesenia splnené : 410, 411
Úloha :

TMK vypracuje podklady pre žiadosť na obnovenie akreditácie pre SSTZ
z MŠ SR.

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
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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, NT: 30.9.2009

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.
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, NT: 30.9.2009
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Daubnerová, Vaniak)
1)WJC Portugalska – Madeira (2.-3.9.2009)
Balážová Barbora, tréner Daubnerová Marta (na náklady SŠŠR MV SR)
Karas Dávid, Daubnerová Andrea (na náklady SSTZ)
poistenie všetci na náklady SSTZ
2) Serbia Open – Subotica (3.-5.9.2009)
Pištej Ľubomír, Ódorová Eva (na náklady SSTZ
poistenie obaja na náklady SSTZ
Bardoň a Gumaň na vlastné náklady
3) ME – miešaná štvorhra Srbsko – Subotica (4.-6.9.2009)
Pištej Ľubomír – Ódorová Eva (na náklady SSTZ)
4) ME Nemecko – Stuttgart (13.-20.9.2009)
muži: 1) Keinath Thomas
2) Pištej Ľubomír
3) Illáš Erik (všetci na náklady SSTZ)
4) Bardoň Michal (na vlastné náklady)
5) Šereda Peter (na vlastné náklady)

ženy: 1) Ódorová Eva - len dvojhra a štvorhra
2) Balážová Barbora
3) Kmotorková Lenka
4) Hudecová Soňa (všetky na náklady SSTZ)
5) Daubnerová Andrea (na vlastné náklady)
tréneri: Miko Jarolím, Popová Valentína (na náklady SSTZ)
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Vladimír Mihočko na náklady SSTZ, s podmienkou, že sa Ódorová umiestni
do 8. miesta v individuálnych disciplínach – inak na vlastné náklady
Dr.Kríž – člen Exekutívy - na náklady ETTU, doprava SSTZ
Ing.Hamran – delegát na kongres, rokovanie s fy JOOLA - na náklady ETTU, doprava
SSTZ
poistenie všetci na náklady SSTZ
5) WJC Argentína – Buenos Aires (17.-20.9.2009)
Novota Samuel, Daubnerová Andrea, tréner Bardoň Jozef (všetci na vlastné náklady)
poistenie všetci na náklady SSTZ
6) WJC Chile – Coguimbo (24.-27.9.2009)
Novota Samuel, Balážová Barbora, Daubnerová Andrea, tréner Bardoň (všetci na
vlastné náklady)
poistenie na náklady SSTZ
7) VV SSTZ vypísal výberové konanie na trénerov reprezentačných družstiev mužov
a žien SR ( na čiastočný úväzok ) na obdobie 2009-2012
Podmienky :
- vysokoškolské, resp. stredoškolské vzdelanie
- IV. alebo V. klasifikačný stupeň trénerského vzdelania, špecializácia stolný tenis,
resp. trénerská licencia „A“ pre stolný tenis
- minimálne 5 ročná trénerská prax vo vrcholovom stolnom tenise
- vodičský preukaz skupiny B
- aktívna znalosť anglického
Termín uzávierky prihlášok : 20.9.2009
Predpokladaný nástup do funkcie od 1.10.2009.
8) VV SSTZ vypísal výberové konanie na trénerov RD SR mládeže v kategóriách
juniori, juniorky, kadeti , kadetky ( na čiastočný úväzok, resp. dohodu ) na sezóny
2009-2011
Podmienky:
- vysokoškolské, resp. stredoškolské vzdelanie
- trénerská licencia „A“ pre stolný tenis (vo výnimočných prípadoch „B“ licencia)
- minimálne 5 ročná trénerská prax vo vrcholovom stolnom tenise
- vodičský preukaz skupiny B
- aktívna znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka.
Termín uzávierky prihlášok : 20.9.2009
Predpokladaný nástup do funkcie od 1.10.2009
- Výberové konania budú uverejnené na internetovej stránke SSTZ, v Spravodaji SSTZ
a v denníku ŠPORT (do 31.8.2009).
9) VV SSTZ predĺžil platnosť súčasných zmlúv trénerom RD mužov a žien – p.Mikovi
a p. Popovej - do 30.9.2009.
Rozhodcovia:
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1. ITTF PTT Taliansko, Lignano, 30.10.-9.11.2009
4 rozhodcovia do výberového konania – zatiaľ sú prihlásení: pp. Kondel,
Žarnovický
2. German Open PTT, Nemecko, Stuttgat, 17.-21.9.2009
2 rozhodcovia
3. ITTF Cadet Chalenge, Japonsko
1 rozhodca do výberového konania
4. MS Kolumbia, Cartagena, 9.-16.12.2009
1-2 rozhodcovia do výberového konania
5. Svetový pohár družstiev Rakúsko , Linz, , 22.-25.10.2009
predbežne Račko
6. Turnaj tel. postihnutých , Poľsko, Cetniewo, 3.-5.9.2009
6 rozhodcov
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
K bodu 6. Voľba podpredsedov VV SSTZ, predsedu KK SSTZ a prerozdelenie komisií
VV SSTZ (Ing.Hamran)
6.1.

Dr.Kríž navrhol za podpredsedov VV SSTZ Mgr.Peka a Dr.Brúderovú.
Vzhľadom na ďalšie návrhy od členov na Mgr.Bajzíka a p. Valárika - sa
uskutočnili tajné voľby.
V prvom kole získali kandidáti nasledujúci počet hlasov : Mgr.Peko - 5 ,
Dr.Brúderová – 4, Mgr.Bajzík -4, Valárik – 2.
V druhom kole získali kandidáti nasledujúci počet hlasov : Mgr.Bajzík - 4,
Dr.Brúderová – 3
Za podpredsedov VV SSTZ boli zvolení Mgr.Peko a Mgr.Bajzík (2009-2013).

6.2.

Následne boli schválení predsedovia jednotlivých komisií SSTZ:
športovo – technická komisia
komisia pre extraligové kluby
trénersko – metodická komisia
disciplinárna komisia
komisia mládeže
legislatívna komisia
rebríčková komisia
spolupráca s regiónmi a masový rozvoj
rozhodcovská komisia
spracovanie rebríčkov
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Mgr.Bajzík
Mgr.Peko
RNDr.Brúderová
Ing.Eliáš
Doc.Alexy
Ing.Kočkin
p.Valárik
p.Pirnik
Dr.Vaniak
p.Toma

6.3.

VV SSTZ potvrdil vo funkcii generálneho sekretára Ing.Antona Hamrana
obdobie 2009- 2013.

6.4

VV SSTZ vypísal výberové konanie na ústredného trénera stolného tenisu SR
(pracovný pomer ) . Podmienky :
- vysokoškolské, resp. stredoškolské vzdelanie
- IV. alebo V. klasifikačný stupeň trénerského vzdelania špecializácia
stolný tenis, resp. trénerská licencia „A“ pre stolný tenis
- minimálne 5 ročná trénerská prax vo vrcholovom stolnom tenise
- vodičský preukaz skupiny B
- aktívna znalosť anglického jazyka
- organizačné schopnosti a bezúhonnosť
Termín uzávierky prihlášok : 20.9.2009, predpokladaný nástup do
funkcie
od 1.10.2009.
- Do termínu prijatia ústredného trénera budú zabezpečovať činnosti
vyplývajúce z tejto funkcie pracovníci sekretariátu p.Tichý a Dr.Vaniak
- Výberové konanie bude zverejnené spolu s výberovým konaním na trénerov
dospelých a mládež
6.5 Uskutočnili sa voľby predsedu kontrolnej komisie SSTZ . Za predsedu bol
zvolený Dr.Jaroslav Novotný, členovia Ing.Jozef Goláň a Mgr.Alica
Chládeková.
Úloha : Predseda kontrolnej komisie požiadal VV SSTZ o zaradenie do programu
nasledujúceho VV SSTZ bod programu zameraný na spoluprácu VV SSTZ
s KK SSTZ.
6.6 Návrh na zriadenie ekonomickej komisie VV SSTZ po hlasovaní neschválil
6.7 Predsedovia komisií nahlásia na sekretariát SSTZ návrh na zloženie komisií do
10.9.2009. Každá komisia bude zložená z 3-5 členov a tajomníka komisie, ktorý je
riadnym členom komisie a je pracovníkom sekretariátu SSTZ.
6.8 Predseda VV SSTZ navrhol aby sa členovia VV SSTZ zúčastňovali na
nasledujúcich podujatiach :
- podpredsedovia: MEJ (ako vedúci výpravy – striedavo)
- členovia VV SSTZ: TOP 10 2010 v Topoľčanoch, ME 2010 v Ostrave, MSJ 2010
v Bratislave
- predseda a generálny sekretár kongresy ETTU a ITTF
K bodu 7. Príprava mužov a žien pred ME v Stuttgarte ( Ing. Hamran)
V dňoch 17. – 21.8.2009 sa uskutočnil spoločný zraz žien pred ME pod vedením Valentíny
Popovovej.
Muži: Illáš, Šereda, Pištej sa pripravujú v Bratislave spolu s klubom Satexu. Bardoň
a Keinath vo svojich kluboch.
Ľubomír Pištej a Eva Ódorová, využili tiež tento čas na zohratie miešanej štvorhry pred
blížiacimi sa ME v miešanej štvorhre.
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Týždeň pred odchodom na ME sa uskutoční spoločný VT účastníkov ME i trénerov, pp.Mika
a Popovovej.
K bodu 8 . Príprava RD mládeže na OH v Singapúre (Ing. Hamran)
Príprava prebieha podľa prípravy a spracovaného plánu vo ZC PTM a vo svojich
materských kluboch. Hráči sa zúčastňujú pravidelne medzinárodných turnajov, z ktorých sa
im započítavajú body do celkového hodnotenia. V dňoch 23. – 24.3.2010 sa uskutoční
kvalifikácia v talianskom Lignane, kde naši reprezentanti budú mať hlavnú šancu prebojovať
sa na OH mládeže.
K bodu 9. Predbežné hodnotenie výsledkov MEJ v Prahe
-

preložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ

K bodu 10. Informácie o príprave Superligy ligových súťaží na sezónu 2009/10
(Mgr. Peko, Vaniak)
-

Predložené písomné materiály
Dr.Vaniak - ústna informácia o príprave nového ročníka Superligy
súťaží sa zúčastnia 4 mužské a 1 ženské družstvo zo Slovenska
zavedenie kaucií pre prihlásené družstvá
Mgr.Peko – informoval o priebehu aktívu a žrebovania súťaží
VV SSTZ berie na vedomie
na základe pripomienok k systému tvorby slovenských rebríčkov VV SSTZ schválil
úpravy v pravidlách pre tvorbu rebríčkov

Úloha: zverejniť schválené úpravy v spravodaji a na internetovej stránke SSTZ
a informovať p. Tomu
- Ing.Šereda
Úloha : rokovať so Slovenskou televíziou o zaradení prenosov z našich najvyšších súťaží
v II. polroku 2009
Z: Dr.Kríž, Ing.Hamran
K bodu 11. Informácia o hospodárení za rok 2009 (Tichý )
-

predložený písomný materiál
preložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ

K bodu 12. Návrh na vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 2/2009 (Dr.Demetrovič)
-

predložený písomný materiál
VV SSTZ po dohode členov schválil príspevok 130€ od každého KSTZ na
vydávanie časopisu, Toto opatrenie je nutné vzhľadom na zlú finančnú situáciu
SSTZ a záujem zachovať vydávanie časopisu

K bodu 13.Návrh príprav Dunajského pohára ( Ing.Hamran)
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-

Ústna informácia o zabezpečení príprav
Termín turnaja 10.-11.10.2009 – chlapci v Bratislave, dievčatá v Budapešti
Turnaj zabezpečuje sekretariát SSTZ

K bodu 14. Rôzne
14.1 VV SSTZ upresnil výklad pravidla pri predávaní súťaže – spoplatňujú sa len prevody súťaže
dospelých
14.2 VV SSTZ upresnil výklad pravidla pri následnom hosťovaní – v prípade ďalšieho
hosťovania musia dávať súhlas obidva kluby
( list p. Dobiša)
14.3 Informácia o havárii mikrobusu SSTZ počas služobnej cesty na turnaj do Poľska
(vodič Truksa). Poisťovňa uhradila iba cca 60% sumy vynaloženej na opravu vozidla.
14.4 Dr. Demetrovič pripravuje 2. vydanie Encyklopédie stolného tenisu . Na vydanie tejto
publikácie zabezpečil 2400 EUR ( cca 80000,- Sk)
14.5 SSTZ vyhlasuje opätovne projekt „Stolný tenis do škôl“, ktorý mal v uplynulých dvoch
rokoch veľký úspech. Podmienky prihlásenia do projektu budú zverejnené na internetovej
stránke SSTZ začiatkom septembra 2009.
14.6 Členom VV SSTZ bol predložený písomný návrh rozdelenia prostriedkov na činnosť
ÚTM v roku 2009. Na septembrovom zasadnutí bude uvedený materiál prerokovaný.

Nasledujúce zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční dňa 29.9.2009 o 9.00 hod. v Bratislave

Bratislava, 27.8.2009
Zapísal : Ing.Hamran
Overil : Dr.Kríž
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