Zápis č. 9/2009
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 3.11.2009 v Bratislave
Prítomní:

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

Prizvaní:

pp. Tichý, Ing.Šereda T., Ing.Goláň, Mgr.Chládeková

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. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SSTZ o výsledku výberového konania na
post ústredného trénera zväzu uskutočnilo sa 30.9.2009 rokovanie predsedu a generálneho
sekretára SSTZ s Igorom Rzavským o podmienkach jeho pôsobenia v tejto funkcii i pracovnej
náplni. Rokovania nedospeli k úspešnému záveru vzhľadom na rozpor medzi finančnými
požiadavkami I. Rzavského a možnosťami zväzu. Dňa 6.10.2009 sa konalo II. kolo rokovaní
aj za prítomnosti obidvoch podpredsedov SSTZ. Aj napriek ústretovým krokom zväzu
i objasneniu postojov I. Rzavského, nedošlo k dohode o výške platu a tak I. Rzavský odstúpil
z funkcie, do ktorej ho vybral VV SSTZ (bol jediným kandidátom). Súčasne abdikoval aj na
post trénera reprezentácie SR v kategórii kadetiek.
Do termínu obsadenia funkcie profesionálnym pracovníkom bola činnosť ústredného trénera
rozdelená medzi nasledovne:
Ing.Miko - poverený vedením komisie športovej reprezentácie
Ing.Hamran – medzinárodná agenda, koordinátor COP
Dr.Vaniak – zväzové centrum prípravy mládeže, komunikácia s hráčmi a trénermi RD
a ÚTM, zabezpečenie VT
Tichý – agenda a finančné zabezpečenie ÚTM
Úloha : zverejniť inzerát na funkciu ústredného trénera v Spravodaji SSTZ a internetovej
stránke zväzu
2.2. Dňa 6.10.2009 sa konala porada sekretárov športových zväzov, po ktorej bolo
konštatované, že SSTZ neuhradil svoje záväzky voči KŠZ SR za I. polrok za účtovnícke
a personalistické služby. Je potrebné urýchlene uhradiť členský príspevok SSTZ.
2.3. V priebehu októbra sa uskutočnili dve konzultácie s p. Demetrovičom o obsahu a forme
II. vydania Encyklopédie stolného tenisu, ktorá by mala byť vytlačená v závere r. 2010.
Rovnako SSTZ pripravuje projekt na MŠ SR na finančnú podporu tejto užitočnej publikácie.
2.4. Dňa 15.10.2009 sa konal na FTVŠ za účasti predsedu SSTZ seminár na tému
„Amaterizmus a profesionalizmus v športe“. Diskusie odborníkov z praxe a teórie ukázali
veľké rozdiely v pohľade na túto problematiku a nedošlo ani k stanoveniu hranice medzi
týmito dvomi oblasťami športu.
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2.5. V dňoch 18.-19.10.2009 sa predseda a generálny sekretár SSTZ stretli za prítomnosti
predsedníčky Vsl. stolnotenisového zväzu s riaditeľkou športového gymnázia v Košiciach T.
Švecovou. Prerokovali problematiku zriadenia COP v Košiciach, ako aj činnosť CTM. Zhodli
sa na potrebe prehĺbenia spolupráce pri starostlivosti o talentovanú mládež.
2.6. Slovenský stolný tenis dosiahol po slabších výsledkoch na MEJ 2009 v Prahe vynikajúce
výsledky vo finále Svetového pohára juniorov v dňoch 19.-25.10.2009 v Tokiu. B. Balážová
obsadila vynikajúce 3. miesto a hodnotné sú aj 13. miesta A. Daubnerovej a S. Novotu.
2.7. Dňa 28.10.2009 sa uskutočnila porada MŠ SR s 19 vybranými športovými zväzmi (za
SSTZ pp. Kríž a Hamran) k príprave komplexných materiálov o činnosti zväzov – ako
základu financovania v roku 2010. Predložená osnova si vyžaduje veľké kvantum informácií
a spracovanie nových projektov, negarantuje však žiadne navýšenie prostriedkov na budúci
rok. Konzultácie SSTZ s MŠ SR sa uskutočnia v priebehu novembra 2009.
2.8. Dňa 2.11.2009 sa uskutočnilo (už pod vedením J. Mika) prvé rokovanie novej komisie
športovej reprezentácie, kde boli riešené najmä aktuálne otázky slovenskej reprezentácie
a nominácie na najbližšie akcie.
2.9. Dr.Brúderová – predložila písomný materiál – Návrh harmonogramu organizácie
vzdelávacích aktivít trénerov v SSTZ v r. 2009 – 2012.
VV SSTZ schválil predložený materiál v bodoch I., II. , bod III. bol zrušený.
2.10 Dr. Brúderová predložila návrh Smernice SSTZ č. 2/2009 o udeľovaní a aktualizácii
trénerských licencií v stolnom tenise.
VV SSTZ predloženú smernicu schválil s pripomienkami.
Úloha : zverejniť smernicu na internetovej stránke SSTZ .
2.11. Ing.Eliáš - informoval o prerokovaní priestupku hráča Jančoviča v disciplinárnej
komisii a udelení trestu podmienečného zastavenia činnosti na 3 mesiace s termínom do
30.6.2009.
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
Úloha : Hlavné úlohy SSTZ - zapracovať do plánov činností jednotlivých komisií
Z: predsedovia komisií
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Uznesenia trvajúce :
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.
T: priebežne
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 : tréneri mládežníckych kategórií stanovia vopred konkrétne kritériá, podľa ktorých
bude navrhnutá nominácia na kvalifikačný turnaj na OHM ( Novara, ITA)
a TOP 10 juniorov a kadetov ( Topoľčany)
Z: KŠR
T: 30.11.2009
Úloha : predložiť analýzu výsledkov MEJ 2009 a návrh opatrení na VV SSTZ
Z: KŠR
T: 30.11.2009
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Hamran, Vaniak)
4.1.

MMK SR 6.-8.11.2009:
Kadeti – RD SR
A: Pavolka Michal, Maják Marian, Turček Peter
(tréner – Grigel Roman)
B: Rezetka Roman, Péter Ingemar, Adámek Michal
(tréner – Bardoň Jozef)
C: Kopányi Tomáš, Brat Adam, Roba Matúš
Vlačuška Patrik – na súťaž jednotlivcov
(tréner – Popová Valentína)
Kadetky – RD SR
A: Truksová Lucia, Jurková Eva, Vizinová Dominika
(tréner – Truksa Jaromír)
B: Cisáriková Adriána, Barčiaková Ľubica, Selická Silvia
(tréner – Michalka Dušan)
C: Kršiaková Miriam, Ivanová Lucia, Cerovská Petronela
Piterková Sandra– na súťaž jednotlivcov
(tréner – Čolovičková)

4.2.

Dunajský pohár 29.-30.11.2009
Chlapci – Bratislava, hala SSTZ
„21“ - Lelkeš Zoltán, Kobes Kristián, Ježo Filip, Mego Pavol
Jun. - Novota Samuel, Karas Dávid, Slováčik Andrej, Fígel Jakub
Kad. - Péter, Turček, Vlačuška + 1 (z MMK)
Náhrad. Maják, Mudrík
Dievčatá – Budapešť
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Juniorky – Kraželová, Kalužná
Kadetky - Truksová, Jurková
„21“
- Balážová, Daubnerová
Tréneri na Dunajský pohár:
Chlapci:
Miko, Bardoň, Grigel, Šereda T., Jančí T., Mackovič
Dievčatá:
Popová V., Truksa, Michalka
4.3.

Kontrolný turnaj juniorov 11.-12.11.2009:
V hale SSTZ.
Nominácia: 10 + 10 juniorov a junioriek podľa rebríčku SSTZ k 1.10. 2009.

4.4.

Kontrolný turnaj mužov a žien 28.-29.12.2009:
Nominácia: 10 mužov a 8 žien podľa slovenského rebríčka.
Turnaj sa uskutoční len v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov.

4.5.

MSJ 9.-16.12.2009 v Kolumbii (Kartagena):
Nominácia : Balážová
Tréner: Michalka D.
na náklady SŠŠR MV a SSTZ
Daubnerová sa účasti vzdala a na štart na vlastné náklady nereflektovali ani
náhradníčky: Lazarčíková, Kraželová, Adámeková a Bútorová

4.6.

Eurokids 14.-30.11.2009 – Rumunsko:
Nominácia: Brat Adam (1998)
Kršiaková Miriam (1997)
na náklady poriadajúcej krajiny, poistenie na náklady SSTZ

4.7.

Návrh zásad pre nomináciu na TOP-10 v Topoľčanoch 22.-24.1.2010:
a/ Hráči priamo nominovaní ETTU podľa platného rebríčka k 1.12.2009
b/ V prípade, že hráč najlepšie umiestnený v slovenskom rebríčku k termínu
30.11.2009 a európskom rebríčku nie je ten istý, hráči odohrajú kvalifikačný turnaj
v termíne 10.-11.12.2009. Kvalifikačný turnaj sa hrá na 2 vyhraté zápasy z troch
zápasov – na 3 vyhraté sety, v hale SSTZ

4.8.

Hráč Kopányi bol priamo nominovaný na tréningový tábor v rámci olympijského
projektu 2020, ktorý sa uskutoční v Lignane (ITA) v termíne 7.-14.12.2009

4.9.

PT Poľsko –
Keinath, Šereda, Pištej, Illáš, Kobes, Bardoň, Gumaň – na vlastné náklady
Ódorová – na náklady SSTZ

4.10. MMK Irán , 7.-10.12.2009
Pavolka, Maják, Péter - na náklady organizátora (cestovné + pobytové náklady)
Tréner – Grigel – na náklady SSTZ
poistenie na náklady SSTZ
4.11

MMJ a MMK Portugalska , 18.-20.12.2009
Kadeti: Pavolka , Maják, Truksová, Jurková , tréner Truksa – na náklady SSTZ
Juniorky: Kraželová, Kalužná, Bútorová – na vlastné náklady
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poistenie na náklady SSTZ
Rozhodcovia:
1. PT Poľsko
Goláň – HR, Tancer, Lúpal, Šedivec, Chamula, Vaniak, Račko
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
k bodu A 1. - list ITTF s požiadavkou o začlenenie jednotlivých národných zväzov
(združení) telesne postihnutých stolných tenistov pod oficiálny národný stolnotenisový zväz.
VV SSTZ schválil zaradenie sekcie telesne postihnutých stolných tenistov ako kolektívneho
člena SSTZ.
VV SSTZ schválil podpísanie „Zmluvy o vzájomnej spolupráci„ so Slovenským
paralympijským výborom
K bodu 6. Návrh na zloženie RD SR mužov a žien na sezónu 2009/10 a zloženie RT
-

preložené na nasledovné zasadnutie VV

K bodu 7. Hodnotenie účasti ME v Stuttgarte
-

preložené na nasledovné zasadnutie VV

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.
K bodu 9. Návrh projektov na rok 2010 na MŠ SR ( Ing.Hamran)
-

sekcia športu MŠ SR zatiaľ nezverejnila požiadavku na predloženie projektov
uskutočnila sa koordinačná porada so sekciou športu MŠ SR, kde boli vybrané
zväzy
oboznámené
o predpokladaných
termínoch
podávania
žiadostí
a požiadavkách na spracovanie podrobných informácií o každom

-

predpokladaný termín predloženia projektov je koniec novembra 2009

-

VV SSTZ schválil ako nosné projekty SSTZ pre rok 2010 nasledovné podujatia :
MSJ v Bratislave, TOP 10 juniorov a kadetov, rekonštrukcia ubytovne, zakúpenia
mikrobusu, organizovanie a účasť na tradičných domácich a zahraničných turnajoch
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K bodu 10. Informácia o prípravách MMK v Bratislave, 6.-8.11.2009 (Ing.Hamran)
-

Predložená ústna informácia
Konečný počet prihlásených krajín je 24, 4 krajiny sa odhlásili
Všetky ostatné prípravy podujatia (ubytovanie , stravovanie, doprava) prebiehajú
podľa stanoveného harmonogramu

K bodu 11.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 12. Doplnenie komisií SSTZ
-

( Dr. Kríž)

Na základe návrhov členov boli jednotlivé komisie doplnené nasledovne:

Komisia mládeže
Predseda
Tajomník

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

Metodicko-vzdelávacia komisia
Predseda
Tajomník

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

Legislatívna komisia
Predseda
tajomník

Ing.Peter Kočkin, PhD
Dr.Ján Vaniak
JUDr.Zoltán Gallo
Mgr.Jozef Kudrec
JUDr.Jozef Galus

Komisia pre spoluprácu s telesne postihnutými športovcami
Koordinátor

Ing.Anton Hamran
Dr.Ján Vaniak
Martin Čapla
Margita Homolová

K bodu 13. Rôzne
13.1 VV SSTZ na návrh komisie športovej reprezentácie menoval p.Jaromíra Truksu
trénerom RD kadetiek SR na obdobie 2 rokov.
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VV SSTZ vzal na vedomie informáciu o ochote Marcela Filagu vypomôcť v prípade potreby
ako asistenta RD mládeže na domácich aj zahraničných podujatiach
13.2 VV SSTZ na základe uskutočnenej kontroly prerozdelenia finančných prostriedkov pre
ÚTM schválil vykonanie nasledovných opatrení:
- pracovná skupina v zložení Vaniak, Tichý , Kočkin, Šereda vykoná kontrolu
a prepočítanie rozdelenia finančných prostriedkov na ÚTM pre rok 2009
- usporené prostriedky sa presunú do rozpočtu ZCPM
- do termínu marec 2010 je potrebné novelizovať smernicu o zriaďovaní a hodnotení
ÚTM
- VV SSTZ schválil úpravu odmien pre trénerov CTM nasledovne:
Michalka (CTM Topoľčany )
550 € / mesačne
tréneri ostatných CTM – v prepočte 470 € na CTM / mesačne
13.3 VV SSTZ schválil zachovanie všetkých existujúcich ÚTM v terajšej podobe v zmysle
platnej smernice SSTZ o zriaďovaní a hodnotení ÚTM súčasne s existenciou COP na 3
športových gymnáziách aj na rok 2010.
13.4 Pirnik – požiadavka na upozornenie pre všetky kluby 1. ligy na dodržiavanie podmienok
stanovených pravidlami a predpismi stolného tenisu pre hracie podmienky a špeciálne pre
zabezpečenie predpísanej teploty v hracích miestnostiach
Úloha : upozorniť kluby v Spravodaji SSTZ na dodržiavanie stanovených predpisov
13.5 Pirnik – upozornil na fakt , že niektoré stretnutia 1. ligy sa hrali bez hlavného
rozhodcu. V takomto prípade treba uvedený fakt zaznamenať v zápise a prípad bude
postúpený na doriešenie ŠTK, resp. disciplinárnej komisii
13.6 Pirnik – stále sa nedodržiava predpísaná jednotná výstroj v stretnutiach družstiev.
Taktiež je potrebné upozorňovať na toto porušovanie pravidiel stolného tenisu.
13.7 VV SSTZ prerokoval list Stavoimpexu Holíč so žiadosťou o vysvetlenie práva postupu
tretieho družstva toho istého klubu do Extraligy. VV SSTZ konštatoval, že postup 3. družstva
je možný len za predpokladu, že v období medzi sezónami by bol uskutočnený predaj –
prevod prvého alebo druhého družstva na iný klub alebo oddiel, aby bolo dodržané pravidlo
o max. počte dvoch družstiev v nasledovnom súťažnom ročníku.
13.8 VV SSTZ prerokoval možnosť zaregistrovania zahraničného hráča do klubu mimo
prestupového termínu (za predpokladu, že v tom istom čase nie je registrovaný v inej krajine
a hrá tam dlhodobú súťaž). VV SSTZ konštatoval, že je možná takáto registrácia. Postupuje
sa ako pri novej registrácii, nevysvetľuje sa to ako prestup.

13.9 VV SSTZ prerokoval problematiku súčasného hrania v dvoch stretnutiach. Pokiaľ je
hráč vystriedaný v jednom stretnutí, dohral dané stretnutie, pretože už nemá šancu sa znovu
vrátiť do tohto stretnutia. Po tomto vystriedaní môže v daný deň nastúpiť do iného stretnutia
družstiev.
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13.10 Stolnotenisový klub z Trenčianskeho Jastrabia sa odhlásil zo súťaže 1. ligy žien. VV
SSTZ schválil (po vyžrebovaní), že zostávajúce stretnutia sa odohrajú v Novej Bani .
13.11 VV SSTZ požiadal ŠTK – Ing.Šeredu , aby boli zverejňované príspevky z denníka
Šport aj na internetovej stránke SSTZ.
13.12 VV SSTZ prerokoval zápis zo zasadnutia komisie mládeže a nariadil zverejniť
schválené uznesenia v Spravodaji SSTZ.

Bratislava, 6.11.2009
Zapísal : Ing.Hamran
Overil : Dr.Kríž
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