Zápis č. 8/2009
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 29.9.2009 v Bratislave
Prítomní:

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

Neprítomní: p. Dr. Novotný
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 druhom riadnom
zasadnutí novozvoleného VV.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1. Delegácia SSTZ v zložení pp. Kríž, Peko, Hamran odovzdala 22.8.2009 v Holíči J.
Skalovi, predsedovi a majiteľovi klubu ŠKST Holíč, Plaketu SSTZ pri príležitosti jeho 60.
narodenín.
2.2. V priebehu augusta a septembra 2009 sa uskutočnilo viacero telefonických konzultácií
s indendantom STV 3 S. Štefánikom o stolnotenisových prenosoch v II. polroku 2009.
V dôsledku kritickej finančnej situácie v redakcii STV 3 je plánovaný len jeden
stolnotenisový záznam do konca r. 2009! (Pohárový štart ŠKST v Španielsku). Po
rokovaniach s p. Slobodzianom STV 3 odkúpi za symbolickú cenu 30-minútovú reportáž
z ME v Štuttgarte (bola objednaná českou verejno-právnou televíziou). V r. 2010 prejavila
STV záujem o prenosy z MSJ v Bratislave a z majstrovstiev Slovenska jednotlivcov
a družstiev. Prenosy zo Superligy a Extraligy zatiaľ STV 3 neplánuje.
2.3. Dňa 2.9.2009 začali s veľkými organizačnými problémami činnosť centrá olympijskej
prípravy (COP). SSTZ splnil všetky požiadavky MŠ SR a príslušných športových gymnázií
a tak svoju činnosť začali COP v Bratislave, v Nitre a v Košiciciach. Tréneri sú pracovníkmi
športových gymnázií: Bratislava – pp. Jančí a Daubnerová, Nitra – pp. Grigel a Mackovič,
Košice – pp. Dzelinský a Kočkin.
2.4. Dňa 7.9.2009 sa konal v Topoľčanoch ďalší OV TOP 10 juniorov a kadetov za účasti pp.
Kríža, Bajzíka a Hamrana. Prípravy prebiehajú podľa plánu, bola ukončená vnútorná
rekonštrukcia hádzanárskej haly, pripravuje sa úprava vchodu a vonkajšej fasády.
2.5. Dňa 16.9.2009 sa uskutočnilo v Štuttgarte rokovanie s predstaviteľom ETTU M.
Evangelistom o zabezpečení turnaja TOP 10 juniorov a kadetov za účasti pp. Kríža
a Hamrana. Bola schválená zmena usporiadania stolov a špecifikované ďalšie podrobnosti
organizácie turnaja.
2.6. Dňa 16.9.2009 sa konalo v Štuttgarte aj rokovanie s p. Hainom, zástupcom firmy Joola,
ktorá dodáva materiál na turnaj TOP 10 juniorov a kadetov 2010 do Topoľčian, ako aj na MS
juniorov 2010 do Bratislavy. Boli špecifikované požiadavky SSTZ i časový plán distribúcie
materiálu.
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2.7. Dňa 17.9.2009 rokoval v Štuttgarte kongres ETTU, ktorý rozhodol, že ME 2010 budú
v Ostrave (namiesto Prahy) a ME 2011 v Gdansku – Sopotách (namiesto Varšavy). ME
veteránov 2011 budú v Liberci. Novým členom Rady riaditeľov ITTF za Európu sa stal
v doplňujúcich voľbách O. Cimmen (Tur.). Bola menovaná pracovná skupina (jej členom je
aj predseda SSTZ), ktorá pripraví kompromisný návrh pre kongres ETTU v r. 2010 v Moskve
o budúcnosti európskych šampionátov dospelých. ME mládeže budú organizované v rovnakej
podobe ako doteraz minimálne do r. 2011.
2.8. Dňa 24.9.2009 udelila Akreditačná komisia MŠ SR pre SSTZ novú akreditáciu (na 5
rokov) na vzdelávanie trénerov a rozhodcov I.-III. stupňa. Kým SSTZ začne doškoľovať
a školiť nových trénerov a rozhodcov, je potrebné na VV SSTZ schváliť novú Smernicu
SSTZ o udeľovaní trénerských licencií.
2.9. Počas rokovania VV SSTZ dňa 29.9.2009 boli odovzdané Plakety SSTZ pri príležitosti
životných jubileí nasledovným významným členom zväzu: PhDr. E. Demetrovič 75.
narodeniny, RNDr. M. Brúderová 65. narodeniny, RSDr. J. Vaniak 60. narodeniny. PhDr. E.
Demetroviča príjme 1.10.2009 predseda SZTK a prezident KŠZ SR Ing. M. Kukumberg.
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ

Uznesenia splnené :
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

Uznesenia trvajúce :
Uznesenie 402 : V práci ŠTK uplatňovať tieto zásady:
- 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
Úloha : ŠTK spracuje grafický návrh certifikátu a spracuje návrh poplatkov za udelenie
výnimiek.
Z: ŠTK - pp. Bajzík, T. Šereda

NT: 30.11.2009

Uznesenie 406 : Doplniť do databázy trénerov a rozhodcov aj dobu platnosti
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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 novej zmluvy
o prenájme pozemkov pod halou a ubytovňou.
Z:Ing.Hamran, Tichý
NT: 30.6.2009
Úloha : Predseda kontrolnej komisie požiadal VV SSTZ o zaradenie do programu
nasledujúceho VV SSTZ bod programu zameraný na spoluprácu VV SSTZ
s KK SSTZ.
T: 30.6.2009
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Hamran, Vaniak)
1)WJC Guatemala – (21.-25.6.2009) – dodatočná nominácia
Novota – na náklady podľa smernice SSTZ
Tréner - Bardoň – na vlastné náklady
poistenie všetci na náklady SSTZ
2) Pro Tour – Anglicko (28.10.-1.11.2009)
Keinath, Pištej, Šereda, Illáš, Ódorová (na náklady podľa smernice)
Lelkeš, Kobes, Gasymov, Gumaň – na vlastné náklady
poistenie na náklady SSTZ
3) MMK Švédsko (4.-6.9.2009)
Pavolka– na náklady SSTZ
Vlačuška, Rezetka , Biro – na vlastné náklady
Truksová, Jurková - na náklady SSTZ
Cisáriková, Selická – na vlastné náklady
Tréner – Truksa – na náklady SSTZ
poistenie na náklady SSTZ
4) ITTJ Junior Circuit Finals , Japonsko , Tokio ( 23.-25.10.2009)
Novota, Daubnerová, Balážová – na náklady usporiadateľa a SSTZ
Tréner – Michalka na náklady SSTZ
Rozhodcovia:
1. MS Kolumbia, Cartagena, 9.-16.12.2009
Goláň – asistent HR
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
K bodu 6. Vyhodnotenie výberových konaní na funkcie trénerov (Dr.Kríž)
- členovia VV dostali písomný materiál
Pracovná skupina v zložení : predseda – Zdenko Kríž, podpredsedovia – Štefan Peko a Matúš
Bajzík, generálny sekretár – Anton Hamran vyhodnotila doručené prihlášky do výberového
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konania na funkcie trénerov RD, ktoré bolo zverejnené v denníku Šport a vo všetkých
informačných formách SSTZ ( internet, spravodaj) nasledovne:
Ústredný tréner :
Tréner RD mužov:
Trénerka RD žien:
Tréner RD juniorov:
Tréner RD junioriek:
Tréner RD kadetov :
Tréner RD kadetiek:

prihlásený : Ing Rzavský , schválený Ing.Rzavský – prac. pomer
prihlásený : Ing Miko , schválený Ing.Miko na 3 roky
prihlásená : Popová , schválená Popová na 3 roky
prihlásení : J.Bardoň, Truksa ,schválený J.Bardoň na 2 roky
prihlásený : Michalka , schválený Michalka na 2 roky
prihlásený : Ing Grigel ,schválený Ing.Grigel na 2 roky
prihlásený : Ing,Rzavský, schválený Ing.Rzavský na 2 roky

VV SSTZ poveril predsedu SSTZ a gen. sekretára rokovaním s p. Rzavským o podmienkach
nástupu do prac. pomeru.
Po nástupe do funkcie sa stane zároveň predsedom komisie športovej reprezentácie, kde je
potrebné spracovať koncepciu práce a predložiť návrh na zloženie komisie, ktoré bude
následne predložené na schválenie členom VV SSTZ elektronickou formou – e-mailom.
Úloha – pripraviť všetkým vybraným trénerom menovacie dekréty
K bodu 7. Predbežné hodnotenie ME v Stuttgarte ( Dr.Kríž)
-

boli dosiahnuté slabšie výsledky, ako na MS v Jokohame
pozítívne možno hodnotiť postup žien do 1. divízie
najlepší výsledok v súťaži jednotlivcov dosiahol Keinath
vystúpenie Ódorovej bolo sklamaním, skončila v prvom kole dvojhry aj štvorhry,
experiment s osobným trénerom zlyhal.

Úloha : tréneri RD predložia písomné hodnotenie ME do 30.10.2009
VV SSTZ schválil preplatenie nákladov na maséra (p. Dudek), ktorého služby využívali
členovia RD počas ME. Schválili tiež preplatenie nákladov na zmenu letenky predsedu SSTZ
v súvislosti s rokovaním novoustanovenej pracovnej skupiny ETTU.
K bodu 8 . Príprava RD mládeže na OH v Singapúre (Ing. Hamran)
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. V dňoch 23. – 24.3.2010 sa
uskutoční kvalifikácia v talianskom Lignane, kde naši reprezentanti budú mať hlavnú šancu
prebojovať sa na OH mládeže.
Úloha : tréneri mládežníckych kategórií stanovia vopred konkrétne kritériá, podľa ktorých
bude navrhnutá nominácia na kvalifikačný turnaj na OHM ( Lignano, ITA)
a TOP 10 juniorov a kadetov ( Topoľčany)

K bodu 9. Hodnotenie výsledkov MEJ v Prahe
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Nová komisia športovej reprezentácie vyhodnotí výsledky RD mládeže dosiahnuté na MEJ
a pripraví návrh opatrení, ktoré budú predložené na VV SSTZ
Úloha : predložiť analýzu a návrh opatrení na VV SSTZ
Z: KŠR

T: 30.10.2009

K bodu 10. Ustanovenie prípravného výboru MSJ 2010 v Bratislave (Dr.Kríž)
-

vzhľadom na blížiaci sa termín MSJ 2010 v Bratislave bol ustanovený prípravný
výbor v zložení : Dr.Kríž, Ing.Hamran, Tichý
úlohou prípravného výboru je pripraviť návrh na zloženie OV MSJ a zabezpečovať
komunikáciu medzi SSTZ a ITTF v tomto období

K bodu 11. Informácia o hospodárení za rok 2009 (Tichý )
-

predložený písomný materiál
členovia VV v diskusii hľadali možnosti úspor v činnosti zväzu
VV SSTZ zobral na vedomie

K bodu 12. Informácia o prípravách MMK v Bratislave , 6.-8.11.2009 (Ing.Hamran)
-

Predložená ústna informácia
Predbežný počet prihlásených krajín je 22

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

Ústna informácia o zabezpečení príprav
Termín turnaja bol preložený na 29.-30.11.2009 – chlapci v Bratislave, dievčatá
v Budapešti (požiadal o to Maďarský stolnotenisový zväz)
Turnaj zabezpečuje sekretariát SSTZ

K bodu 14.Hodnotenie konferencie SSTZ ( Dr. Kríž)
-

Písomný materiál – Hlavné úlohy z konferencie SSTZ
V diskusii o vystúpeniach delegátov na konferencii VV SSZT konštatoval, že všetky
nejasnosti boli na mieste zodpovedané, resp. odhlasované a nie je potrebné nikomu
písomne odpovedať.

Úloha : Hlavné úlohy SSTZ - zapracovať do plánov činností jednotlivých komisií
Z: predsedovia komisií

Zloženie komisií:
Športovo – technická komisia
predseda

Mgr.Matúš Bajzík
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tajomník

Ing.Tomáš Šereda
Ľubomír Juráš
Ján Pitoňák
Alexander Cibula

Komisia pre extraligové kluby
predseda
tajomník

Mgr.Štefan Peko
Ing.Tomáš Šereda
Ing.Marian Šereda
Štefan Kobes
Ján Skala
Ladislav Vozár
Ladislav Bodnár

Komisia športovej reprezentácie
predseda
tajomník

ústredný tréner
Dr.Ernest Demetrovič
Ing.Jarolím Miko
Dušan Michalka
Mgr.Tomáš Jančí
Ing.Andrej Dzelinský

Komisia rozhodcov
predseda
tajomník

Dr.Ján Vaniak
Miroslav Sabo
Ing.Jozef Goláň
Ing.Milan Chamula
Ondrej Haky
Zdenek Medek

Komisia mládeže
predseda
tajomník

Doc.Ing.Pavol Alexy, CSc.
Dr.Ján Vaniak
Radoslav Blažek
Jaroslav Adámek
Ing.Peter Kočkin, PhD.

Metodicko-vzdelávacia komisia
predseda
tajomník

RNDr.Marta Brúderová
PhDr.Ernest Demetrovič
Mgr.Viliam Sýkora
Vladimír Mihočko

Klasifikačná komisia
predseda
tajomník

Ľudovít Valárik
Ing.Tomáš Šereda
Ing.Emil Toma
Miroslav Michalka
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Marian Michalovič

Disciplinárna komisia
predseda
tajomník

Ing.Rudolf Eliáš
Dr.Ján Vaniak
Vladimír Pištej
Vít Dobiš
Gustáv Gubka

Legislatívna komisia
predseda

Ing.Peter Kočkin, PhD.
JUDr.Zoltán Gallo
Mgr.Jozef Kudrec

Komisia bude doplnená na ďalšom zasadnutí
VV SSTZ.
Komisia pre regióny a masový rozvoj
predseda
tajomník

Miroslav Pirnik
Ing.Anton Hamran
Peter Hudák

Komisia bude doplnená na ďalšom zasadnutí
VV SSTZ.
K bodu 15. Projekt Encyklopédie stolného tenisu – 2.vydanie ( Dr. Demetrovič)
-

predložený písomný materiál
VV SSTZ schvaľuje

K bodu 16. Rôzne
16.1 Ing.Kočkin – predniesol návrh na doplnenie Smernice SSTZ č.1/2008 – písomný návrh bol
doručený členom VV SSTZ elektronicky a smernica bude prerokovaná na ďalšom zasadnutí VV
SSTZ
16.2 VV SSTZ schválil upresnenie rozdelenia finančných prostriedkov pre ÚTM podľa
predloženého písomného materiálu
16.3 VV SSTZ schválil ekonomickú smernicu č.1/2009 o poskytovaní paušálnych náhrad za
telefóny podľa predloženého písomného návrhu
16.4 VV SSTZ prerokoval list Stavoimpexu Holíč so žiadosťou o vysvetlenie práva postupu
3. družstva toho istého klubu do Extraligy. V zmysle súťažného poriadku SSTZ to nie je
možné.
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16.5 VV SSTZ prerokoval žiadosť Stavoimpexu Holíč o pridelenie finančnej dotácie pre
klub. Po preverení údajov sekretariát SSTZ pripraví odpoveď.
16.6 Žiadosť OŠK Miňovce o pridelenie bodov do rebríčka hráčke Jurkovej:
VV SSTZ schválil pridelenie bodov v zmysle požiadavky – postúpiť rebríčkovej komisii.
16.7 Pirnik – Klub z Banskej Štiavnice nenahlásil v stanovenom termíne súpisku družstva –
postúpené na prerokovanie disciplinárnej komisii
- VV SSTZ poveril ŠTK sankcionovaním všetkých klubov, ktoré nedodržali predpísaný
termín na predloženie súpisiek
16.8 predložená sťažnosť PPC Fortuna Kežmarok na organizáciu SPM SŽ v Topoľčanoch.
VV SSTZ prerokoval sťažnosť a zobral na vedomie vysvetlenie organizátora turnaja. Je
potrebné pripraviť opatrenia, aby sa podobné nedostatky neopakovali.
16.9 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.
Nasledujúce zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční dňa 3.11.2009 o 9.00 hod. v Bratislave

Bratislava, 7.10.2009
Zapísal : Ing.Hamran
Overil : Dr.Kríž
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