Zápis č. 5/2010
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 22.6.2010 v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Mgr.Peko, Ing. Hamran, Dr. Brúderová,
Pirnik, Ing.Eliáš, Mgr. Bajzík, Ing. Kočkin, Dr. Novotný

Doc. Alexy,

Valárik,

Ospravedlnený: p. Ing.Šereda
Prizvaní:
pp. Tichý, Dr.Vaniak, Čolovičková
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal na spoločnom zasadnutí všetkých členov VV SSTZ a sekretariátu .
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1. Počas MS družstiev sa v Moskve konali kongresy Svetovej stolnotenisovej federácie
(ITTF) Európskej stolnotenisovej únie (ETTU) i zasadnutia Rady riaditeľov ITTF, na
ktorých sa zúčastnili za SSTZ predseda a generálny sekretár zväzu.
(Bližšie viď samostatný písomný materiál).
2.2. Dňa 31.5.2010 MŠ SR dodatočne schválilo projekt SSTZ na organizovanie Dunajského
pohára dievčat v dňoch 2.-3.10.2010 v Bratislave s podporou 1900 €.
2.3. Dňa 3.6.2010 sa konal v Dome športu seminár s plk. Kotuličom, vedúcim slovenskej
delegácie v komisii Európskej únie zriadenej na boj proti korupcii v športe. EU pripravuje
osobitné opatrenia v tejto oblasti, ktoré budú implementovať do svojich dokumentov
ministerstvá zodpovedné za šport, ale aj jednotlivé športové zväzy.
2.4. Na základe dohody medzi SSTZ a Múzeom telesnej kultúry SZTK dôjde k výmene
archívnych fotografií z histórie stolného tenisu na území Slovenska (aj pre potreby
Encyklopédie stolného tenisu Slovenska) za fotografie slovenských reprezentantov z obdobia
od vzniku samostatnej SR (od r. 1993).
2.5. Na základe žiadosti ŠKST Topvar Topoľčany (ekonomické a organizačné dôvody),
požiadal SSTZ o vyradenie medzinárodných majstrovstiev Slovenska veteránov (27.29.8.2010) z kalendára ITTF. Turnaj bol vyradený zo zoznamu veteránskych akcií bez
finančnej sankcie.
2.6. SSTZ odoslal 9.6.2010 Prešovskej univerzite upravený návrh dohody o spolupráci pri
školení trénerov IV. a V. stupňa (bakalári, resp. magistri). Súhlasí s akreditáciou PU pre tieto
stupne. Prvé tri stupne však bude školiť trénerov iba SSTZ, rovnako ako aj rozhodcov.
2.7. Dňa 9.6.2010 delegácia SSTZ v zložení pp. Kríž, Hamran a Vaniak odovzdala na
Veľvyslanectve ČĽR v Bratislave pri príležitosti ukončenia misie na Slovensku Pamätnú
plaketu SSTZ vojenskému a leteckému pridelencovi Sui Changjunovi, ako poďakovanie za
1

úzku spoluprácu so SSZT v oblasti stolného tenisu a pri zabezpečovaní víz pre našich
reprezentantov. Sui bol v uplynulých rokoch aj aktívnym hráčom v III.- VI. lige za ŠKP
Bratislava.
2.8. V priebehu prvej polovice júna sa uskutočnilo viacero rokovaní predsedu SSTZ so
zástupcami Valalik z Topoľčian o budúcnosti talentovaných stolných tenistiek Kraželovej
a Ivanovej. Matka obidvoch hráčok zaslala list predsedovi KŠR a predsedovi SSTZ so
žiadosťou o pomoc pri riešení prestupu.
2.9. Dňa 21.6.2010 sa uskutočnilo rokovanie predstaviteľov SSTZ (pp. Kríž, Hamran
Čolovičková) o spolupráci zväzu a Antidopingovou agentúrou SR, ktorú reprezentovali
M.Motyčík (riaditeľ)
a J.Dojčan (programový manažér). ADA zabezpečí priebežný
monitoring reprezentácie SR dospelých a mládeže, ako aj antidopingové kontroly na
podujatiach v SR. ADA poskytla zväzu bohatý písomný materiál (brožúry) pre všetky
reprezentačné družstvá SR i útvary talentovanej mládeže. V septembri v rámci prípravy na
ME dospelých v Ostrave sa uskutoční v Bratislave stretnutie zástupcov ADA
s reprezentáciou SR dospelých a hráčmi juniorskej kategórie. Priebežne bude Antidopingová
agentúra SR monitorovať základy družstiev juniorov a dospelých (vybraní hráči sú povinní
nahlasovať miesto svojho pobytu štvrťročne, vždy do 20. predchádzajúceho mesiaca). SSTZ
požiadal zástupcov ADA o zabezpečenie antidopingovej kontroly počas MSJ 2010
v Bratislave.
Úloha : Zverejniť na internetovej stránke SSTZ kontakt na antidopingovú agentúru
SR ( www.antidoping.sk)
Z: Ing.Šereda
T: 30.6.2010
Úloha: Nahlásiť na ADA SR zoznam reprezentantov SR (dospelí a juniori), ktorých
bude priebežne monitorovať ADA.
Z: Ing. Hamran
T: 15.7.2010
2.10 Mgr. Bajzík informoval o posune slovenských hráčov vo svetovom rebríčku na základe
výsledkov na MS v Moskve ( Balážová – 104. miesto, traja muži v prvej stovke )
2.11 Dr. Brúderová – informovala o organizovaní seminára trénerov A a B licencie
v termínoch : 22.9.2010 v Bratislave
1.10.2010 v Košiciach
účasť na seminároch je podmienkou na predĺženie platnosti licencií
Úloha : Zverejniť na internetovej stránke SSTZ
Z: Ing.Šereda

T: 30.6.2010

2.12 Dr. Brúderová – informovala o plánovaných školeniach nasledovne :
* 2. kvalifikačný stupeň – C licencia – rok 2011
* 3.kvalifikačný stupeň - B licencia - rok 2012
2.13 VV SSTZ upresnil zápis z VV SSTZ zo dňa 19.5.2010 v bodoch 4.5.a 4.6 nasledovne:
4.5. ITTF Global Junior Circuit Chengdu, Čína, 9.-13.6.2010
Juniorky: Balážová (na náklady SSTZ)
2

Juniori: Novota, Figeľ, Karas, Slováčik (príspevok SSTZ vo výške 850 € na osobu spolu
s výcvikovým táborom)
Horvát (na vlastné náklady)
Tréner: Bardoň (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.6. Výcvikový tábor, Chengdu, Čína, 14.-26.6.2010
Juniorky: Balážová (na náklady SSTZ)
Juniori: Novota, Figeľ, Karas, Slováčik (príspevok SSTZ vo výške 850 € na osobu spolu
s WJC v Chengdu)
Tréner: Bardoň (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ

K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ

Uznesenia splnené :
Uznesenie 417: Zapracovať všetky dohodnuté podmienky do rozpisu súťaží na ďalšiu
súťažnú sezónu 2010/11.
Uznesenie 418: Ustanoviť pracovnú komisiu v zmysle uznesenia celoslovenskej konferencie
na prípravu návrhu na zmenu stanov SSTZ v oblasti štruktúry a riadenia SSTZ.
VV SSTZ schválil pracovnú skupinu v zložení : pp. Kríž, Hamran, Bajzík, Peko,
Kočkin, Gallo, Alexy, Novotný

Uznesenia trvajúce :
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
Uznesenie 416: Zvolať spoločné stretnutie predstaviteľov SSTZ, trénerov reprezentačných
družstiev a predstaviteľov klubov, v ktorých hrajú reprezentanti SR v seniorskej a juniorskej
kategórie
Z: Ing.Hamran

T: 31.8.2010

Uznesenie 419: Aktualizovať zmluvy s hráčmi – reprezentantmi SR v seniorskej kategórii
(základy družstiev).
Z: Ing.Hamran, Ing.Miko

T: 30.9.2010

Úloha : tréneri jednotlivých mládežníckych kategórií spracujú plán príprav na jednotlivé
podujatia.
T: 15.12.2010

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Miko, Hamran, Vaniak)
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4.1. Príprava na MEJ kadeti a kadetky, Bratislava, 28.6.-3.7.2010
Kadeti: Pavolka, Péter, Turček, Rezetka, Vlačuška
Kadetky: Truksová, Jurková, Barčiaková, Cisáriková , Vizinová, Selická, Kršiaková,
Cerovská, Ivanová
4.2. Príprava na MEJ kadeti a kadetky, Bratislava, 5.-9.7.2010
Kadeti: Pavolka, Péter, Rezetka, Vlačuška
Kadetky: Barčiaková, Cisáriková, Vizinová, Selická, Kršiaková, Cerovská, Ivanová
4.3. Príprava na MEJ kadeti a kadetky, Bratislava, 12.-14.7.2010
Kadeti: Pavolka, Péter, Rezetka, Vlačuška
Kadetky: Truksová, Jurková, Barčiaková
4.4. Príprava na MEJ juniorky, Hustopeče, 5.-9.7.2010
Juniorky: Kalužná, Adámeková, Malá, Kraželová, Truksová, Jurková (na náklady SSTZ)
Tréner: Michalka (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.5. Príprava na MEJ juniori a juniorky, Bratislava, 12.-14.7.2010
Juniorky: Balážová + 3
Juniori: Novota, Slováčik, Figel, Karas
Tréner: Michalka, Bardoň
Poistenie na náklady SSTZ
4.6. Príprava ME seniorov, 1.-6.9.2010
Muži: Keinath, Pištej, Šereda P., Bardoň M., Illáš
Ženy: Balážová, Marčeková, Kmotorková, Hudecová, Daubnerová
Tréneri: Miko, Popová
4.7. ME seniorov, Ostrava, 11.-19.9.2010
Muži: Keinath, Pištej, Šereda P. (na náklady SSTZ)
Bardoň M., Illáš (prípadne jeden junior, ak sa umiestni do 8.m. v dvojhre na MEJ)
(na vlastné náklady)
Ženy: Balážová, Marčeková, Kmotorková (na náklady SSTZ)
Hudecová, Daubnerová, náhr.Dzelinská (na vlastné náklady)
Tréner: Miko, Popová (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
VV SSTZ schválil kandidatúru na funkcie v komisiách ETTU :
- Dr.Kríž - predseda veteránskej alebo mládežníckej komisie ETTU
- Ing.Hamran – člen mládežníckej komisie ETTU
- Ing.Goláň – člen rozhodcovskej komisie ETTU
Voľby sa uskutočnia na kongrese ETTU počas ME v Ostrave. Delegáti za SR: Dr. Kríž, Ing.
Hamran.
4.8. US Open, 29.6.-3.7.2010, Grand Rapids, Michigan
Thomas Keinath (na smernicu)
4.9. Nominačný kontrolný turnaj o nomináciu na MEJ 2010, 26.6.2010, Bratislava
Juniorky: Kalužná, Adámeková, Malá, Kraželová, Jurková Ľ.
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- prvé dve pocestujú na náklady SSTZ, tretej uhradí zväz 75 %, štvrtá na vlastné náklady,
piata bude náhradníčka
4.10. MEJ, Istanbul, 16.-25.7.2010
Juniorky: Balážová (na náklady SSTZ)
Juniori:
Kadeti:
Kadetky:
Tréneri:

Novota, Figeľ, Slováčik (na náklady SSTZ), Mucha ( na 75% náklady SSTZ)
Karas (na vlastné náklady), náhr. Maják
Pavolka, Péter (na náklady SSTZ)
Rezetka ( na 75% náklady SSTZ), Vlačuška (na vlastné náklady)
Truksová, Jurková (na náklady SSTZ)
Barčiaková( na 75% náklady SSTZ) , Cisáriková (na vlastné náklady na súťaž
jednotlivcov)
Bardoň, Michalka, Truksa, Šereda (na náklady SSTZ)

Ing.Hamran –člen mládežníckej komisie ETTU - na pobytové náklady ETTU. Súčasne
vedúci výpravy.
Dr.Kríž - predseda veteránskej komisie - na pobytové náklady ETTU – na zasadnutie
Exekutívy počas druhej polovice MEJ
Poistenie – všetci na náklady SSTZ
4.11. Výcvikový tábor minikadetiek, Bratislava, 12.-16.7.2010
Minikadetky: Kršiaková Mir., Cerovská, Ivanová, Vancáková, Miženková, Kršiaková
Mart., Furková, Horváthová, Uríková, Lacková, Mesárošová, Nagyová (náhr. Caránková)
Tréner: Filaga
4.12. Talent identification camp – Olympic project, Kiskunfelegyháza, 8.-14.8.2010
Minikadetky: Mesárošová, Uríková (na vlastné náklady)
Tréner: Filaga (na vlastné náklady)
Poistenie na náklady SSTZ
Dodatočné nominácie:
4.13. Medzištátne stretnutie SR „21“ – AUT „21“, Wels, 27.5.2010
Hráči: Slováčik, Karas, Valúch (na náklady SSTZ)
Tréner: Valúch R. st. (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.14. Medzištátne stretnutie SR „21“ – CZE „21“, Bratislava, 1.6.2010
Hráči: Slováčik, Karas, Novota, Mudrík
Tréner: Bardoň
4.15. Medzištátne stretnutie SR „21“ – AUT „21“, Bratislava, 10.6.2010
Hráči: Lelkeš, Mudrík, Mego, Tréner: T. Jančí
4.16 India Open, Thomas Keinath (na vlastné náklady)

Rozhodcovia:
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4.17

MS tel . post. Korea, Gwangju, 25.10.-3.11.2010
1-2 rozhodcov do výberového konania, do 30.6.2010

4.18 ITTF Pro Tour Poľsko,Varšava, 10.-14.11.2010
Goláň - ZHR
4.19

ITTF Pro Tour Maďarsko, Budaors, 13.-17.10.2010
10 rozhodcov

4.20

MEJ Istanbul, Turecko, 16.-25.7.2010
Račko, Bajzík, Lúpal, Čerňan

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

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Hodnotenie účasti RD mužov a žien na MS družstiev v Moskve – Ing.Miko
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

-

Ing. Miko – výsledok RD žien - 20. miesto je solídny výsledok (vzhľadom na
problémy s nomináciou). Zvlášť dobrý bol výkon Balážovej, ktorá sa výrazne
posunula vo svetovom rebríčku.
MS boli zorganizované na dobrej úrovni vrátane kvality ubytovania, stravy aj
dopravy účastníkov

-

K bodu 7. Zabezpečenie prípravy RD na MEJ 2010 – Ing.Miko
- ústna informácia
7.1.1 Mládež - záverečná príprava pred MEJ sa uskutoční v cykloch, v prvom bude ťažisko
kladené na kondičnú prípravu , v druhom bude ťažisko v dolaďovaní formy
- 28.6.-2.7. kondičná a objemová príprava
- 5.7.-9.7.
vylaďovací blok prípravy
- 12.7.-14.7. spoločná príprava, štvorhry
- družstvo juniorov a junioriek sa zúčastní spoločného tréningového tábora
v Čechách – Hustopečiach (550 ČK/os a deň)
7.1.2 Muži a ženy – v auguste sa uskutoční VT a KT žien
- prvý septembrový týždeň sa uskutoční záverečná príprava mužov a žien
K bodu 8. Informácie z komisie mládeže – Ing.Alexy
8.1. – VV SSTZ prerokoval námety z komisie mládeže

8.2 VV SSTZ schválil po diskusii uznesenia, ktoré sa týkajú tvorby rebríčkov mládeže
a ktoré je potrebné zapracovať do pravidiel pre tvorbu rebríčkov pre sezónu 2010/2011
Z: Ing.Toma, rebríčková komisia

T: 30.6.2010
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Schválené zmeny v zásadách tvorby rebríčkov:
*SATELIT
Do rebríčka sa počíta priemer z dvoch najlepších výsledkov. Ak sa hráč zúčastní v niektorej
vekovej kategórii len jedného turnaja SATELIT, jeho bodový zisk sa delí dvoma
s nasledovnou výnimkou: Ak sa hráč zúčastní ľubovoľných dvoch turnajov SATELIT vo svojej
vekovej kategórii a jedného turnaja vo vyššej vekovej kategórii, potom sa mu do rebríčka
vyššej kategórie aj tento jeden výsledok započítava v plnej hodnote, teda nedelí sa dvomi.
*Extraliga dorastu
Po odohratí základnej časti extraligy dorastu sa na základe percentuálnej úspešnosti zostaví
poradie hráčov. Každému hráčovi sa na základe poradia pridelia body v takej výške, aká
zodpovedá rovnakému umiestneniu v turnaji SPM, pričom sa rovnako ako pri turnajoch SPM
zohľadní prípadná neúčasť hráčov z prvej osmičky SR rebríčka. Ak hráč odohral v základnej
časti extraligy menej ako 50% maximálne možného počtu zápasov, bodová hodnota sa mu
alikvotne kráti vzhľadom k 50% celkového počtu zápasov(bodová hodnota sa vynásobí
koeficientom k=počet odohratých zápasov/polovica maximálneho možného počtu zápasov).
*MSR družstiev mladšieho a staršieho žiactva
Výsledky jednotlivcov dosiahnuté v rámci MSR družstiev staršieho a mladšieho žiactva sa do
rebríčkov jednotlivcov nezapočítajú.
*Medzinárodné turnaje, ktorých výsledky sa započítavajú do rebríčkov SR okrem OPEN
majstrovstiev, MEJ, MSJ a turnajov PRO TOUR
Turnaje, ktorých výsledky sa budú v danej sezóne započítavať do rebríčkov SR okrem OPEN
majstrovstiev krajín, MEJ, MSJ a PRO TOUR musia byť zverejnené pred začiatkom sezóny.
Žiadne iné turnaje sa do rebríčkov SR mládeže započítavať nesmú. Pre sezónu 2010/2011 VV
SSTZ schválil tieto turnaje, ktorých výsledky sa budú započítavať do rebríčkov SR, pričom
kategória turnaja pre dorast a staršie žiactvo sa určí podľa pravidiel pre zaradenie turnaja
do kategórie A – D a v nižších vekových kategóriách sa budú prideľovať bodové hodnoty
podľa tabuľky bodových hodnôt pre jednotlivé súťaže tak, ako to je uvedené za jednotlivými
turnajmi:
Grand Prix Prague (F)
Linde Championship Linz (F)
Molnár Cup Budapešt (F)
Zagreb open junior and cadet championship ZAGIPING (F)
Joola Hungarian minicadet championship Kecskemet (F)
International Bistrita cup, Rumunsko (F)
Satelit (F)
Eurominichamps, Strasbourg (B)
Účasť na týchto turnajoch nie je možné chápať ako reprezentáciu a hráčom, ktorí sa na nich
zúčastnia neprináleží kompenzácia za SPM v prípade kolízie termínov týchto turnajov
s turnajmi SPM.
8.3 Úprava herného systému SPM mládeže
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Herný systém turnajov SPM sa upravuje nasledovne:
A. Turnaj obsadený dostatočným počtom hráčov (minimálne 36 hráčov)
B. Turnaj s počtom hráčov 32 – 35
C. Turnaj s počtom hráčov menej ako 32 a viac ako 11, teda 12 – 31 hráčov
D. Turnaj s menej ako 12-timi hráčmi, teda 11 a menej
-

Upravuje sa spôsob žrebovania do skupín

Presná schéma súťaže bude zverejnená v spravodaji ŠTK
Výsledky turnaja
Hlavný rozhodca je povinný okrem kompletných výsledkov uviesť pri každom hráčovi
bodovú hodnotu, ktorá sa mu započíta do rebríčka SR. V prípade, že v čase turnaja SPM si
niektorí hráči plnia reprezentačné povinnosti a vyplýva im z toho právo na kompenzáciu
v zmysle platných predpisov pre tvorbu rebríčkov SR, pracovník sekretariátu SSTZ je
povinný takýchto hráčov nahlásiť organizátorovi SPM pred konaním turnaja a hlavný
rozhodca je povinný týchto hráčov uviesť vo vyhodnotení turnaja spolu s bodovou hodnotou,
ktorá im prináleží. Komisia mládeže je povinná poskytnúť organizátorom turnaja SPM, resp.
hlavným rozhodcom počítačový program, ktorý takéto vyhodnotenie vykoná automaticky.
Súslednosť zápasov hlavnej súťaže
Hlavný rozhodca je povinný viesť turnaj tak, aby zápasy hlavnej súťaže od štvrťfinále
začínali v jednotlivých kolách súčasne.
Zo súčasného predpisu sa vypúšťa pravidlo o hrúbke stolov
8.4 Dr.Brúderová požiadala o cirkuláciu mládežníckych turnajov v rámci celého územia
Slovenska
Uznesenie 420: Na M SR v dvojhrách všetkých kategórií sa budú udeľovať poháre za
umiestnenie na 1.-3. mieste.
Z: ŠTK

T: priebežne

K bodu 9. Hodnotenie M SR na r. 2010 vo všetkých kategóriách
-

Mgr.Bajzík - ústna informácia
niektorých M SR nebol delegát SSTZ ( St. Ľubovňa)
nie všetci rozhodcovia boli ustrojení podľa smernice o rozhodcoch
nie všetci organizátori mali k dispozícii stupne víťazov
Ing.Alexy – kladne hodnotil organizáciu M SR v Galante

K bodu 10. Stav príprav MSJ v Bratislave – Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

Dr. Kríž informoval o príprave MSJ
prebiehajú intenzívne rokovania o zmluve s ITTF
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-

v Moskve počas MS sa uskutočnili rokovania o kontrakte medzi SSTZ a ITTF
a ďalšími stolnotenisovými firmami ( JOOLA, Butterfly a STAG) , ktoré budú
dodávateľmi materiálu

K bodu 11. Rôzne
11.1. VV SSTZ prerokoval inovované znenie zmlúv s reprezentantmi a upravený návrh
odmien za výsledky na MS a ME - VV SSTZ schvaľuje
11.2. VV SSTZ prerokoval návrh na rozdelenie bodov a finančných prostriedkov pre ÚTM
- VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami
11.3. Mgr.Bajzík informoval o nedostatočnom počte prihlásených družstiev žien do súťaží
riadených zväzom. Po uzávierke prihlášok bude dodatočne odsúhlasený hrací systém súťaže.
V Extralige mužov zatiaľ nie je jasná situácia s postupujúcim z 1. ligy mužov.
11.4. VV SSTZ prerokoval list p.Ivanovej súvisiaci s prestupom jej dcér. VV SSTZ
konštatoval, že nie je v jeho kompetencii rozhodnúť o prestupe vzhľadom na platný
prestupový poriadok. Odporúča ďalej rokovať o dohode medzi klubmi (Valaliky –
Topoľčany).
11.5 Dr. Brúderová informovala o MS škôl, ktoré sa konali v Brne.
11.6 VV SSTZ prerokoval list p.Laboša, v ktorom žiada riešiť problémy s ubytovaním, ktoré
vznikli počas M SR NMŽ. VV SSTZ postúpil list na doriešenie komisii mládeže a ŠTK.
11.7. Ďalšie rokovanie VV SSTZ sa uskutoční v septembri 2010 počas ME dospelých. Termín
bude včas oznámený.

Bratislava 25.6.2010
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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