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    Zápis č. 6/2010  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 28.9.2010  v Bratislave 
 
 
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Mgr.Peko, Ing. Hamran, Dr. Brúderová,  Doc. Alexy,  Pirnik, ,  Mgr. 

Bajzík,  
 
Ospravedlnení:  p. Dr.Vaniak. Ing. Kočkin, Dr. Novotný, Valárik, Ing.Eliáš   
Prizvaní:        pp. Tichý, Ing.Šereda , Čolovičková , Goláň, k bodu č. 13 p. Skala 
     
Program: uvedený v pozvánke 
 
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž ) 
 
Dr. Kríž privítal na  spoločnom zasadnutí  všetkých členov VV SSTZ a sekretariátu. 
Konštatoval, že napriek veľkej absencii členov, je VV SSTZ uznášania sa schopný. 
 
K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ 
 
 
2.1.  Dňa 13.7.2010 sa konala v Mosonymagyarvári porada Superligy. Za SSTZ sa zúčastnili 
pp. Kríž a Šereda. Bol pozitívne zhodnotený uplynulý ročník. Na sezónu 2010/2011 sa 
prihlásilo málo mužských tímov (neštartuje ani ŠKST Bratislava). Do ženskej súťaže sa 
naopak prihlásil po prvý raz v histórii švajčiarsky tím. Ďalšie rokovanie bude 5.10.2010 vo 
Svätom Jure. 
 
2.2. Vo veku 69 rokov zomrel náhle dňa 14.7.2010 v Bratislave predseda Klubu 
stolnotenisových veteránov SR Ing. Róbert Harenčár. Na pohrebe sa zúčastnila delegácia 
SSTZ na čele s J. Vaniakom (časť funkcionárov SSTZ bola na MEJ v Istanbule). 
 
2.3. V dňoch 16.-25.7.2010 sa uskutočnili v Istanbule ME mládeže. Slovenská výprava si 
počíňala dobre najmä vďaka B. Balážovej, ktorá nadviazala na medailové úspechy 
z minulosti, keď vybojovala zlato v štvorhre (s Nemkou Winterovou),  striebro v mixe (s 
Čechom Siručkom) a bronz v dvojhre.  
2.4. V priebehu mesiacov august-september 2010 SSTZ riešil niekoľkokrát sťažnosti 
a požiadavky p. Skálu (časť korešpodencie bola zaslaná členom VV SSTZ elektronicky). 
Počas ME v Ostrave sa uskutočnilo aj rokovanie predsedu SSTZ s p. Skalom. Bol dôrazne 
upozornený, že v prípade realizácie zamýšľaných  krokov bude SSTZ nútený zažalovať ho za 
znemožnenie organizovať MSJ 2010 a paralyzovanie činnosti sekretariátu SSTZ. Sekretariát 
SSTZ mu poskytol relevantné požadované informácie. 
 
2.5. Dňa 30.8.2010 sa konala na pôde športového gymnázia v Bratislave porada k činnosti 
COP v šk.r. 2010/2011. Za SSTZ sa zúčastnili pp. Kríž a Hamran, za športové gymnázium p. 
Miller. SSTZ aktualizoval zloženie 10 čl. kádra COP na novú sezónu. V trénerskej práci budú 
pokračovať pp. Jančí a Daubnerová, ktorí sú zamestnancami školy. 
 
2.6. Porada s poprednými klubmi, ktoré majú reprezentantov SR v kategórii dospelých 
a juniorov sa konala 30.8.2010. Predmetom diskusie boli námety  na skvalitnenie spolupráce 
i tréningového procesu reprezentantov. Ústredný tréner bude v úzkom kontakte s klubovými 
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trénermi. Po ME sa začali každú stredu v Národnom stolnotenisovom centre spoločné 
tréningy slovenských reprezentantov v kategórii dospelých i juniorov. 
 
2.7. V priebehu mesiacov august-september 2010 riešil sekretariát SSTZ s Obv. úradom 
Bratislava obsah novej zmluvy o prenájme pozemkov pod halou a ubytovňou SSTZ.   
Navrhované sumy  v novej zmluve sú niekoľkokrát vyššie ako doteraz  a mali by na činnosť 
zväzu katastrofálne dopady. Po viacerých rokovaniach generálneho sekretára s prednostom 
Obv. úradu BA a pracovníčkami príslušného odboru,  je navrhnutá prijateľná zmluva 
s miernym navýšením nájmu. 
 
2.8. V dňoch 11.-19.9.2010 boli v Ostrave ME dospelých.  Reprezentácia SR si výborne 
počíňala v súťaži družstiev – muži postúpili do elitnej kategórie a ženy sa v nej  udržali. 
V súťaži jednotlivcov hráči nezopakovali dobré výkony z družstiev. Prekvapením nie je len 
postup, ale aj výkon juniora J.Fígeľa  v dvojhre mužov, ktorý cez kvalifikáciu postúpil do II. 
kola (vypadol exmajstrom sveta W.Schlagerom). V Ostrave sa  za účasti pp. Kríža a Hamrana 
konal kongres ETTU,  ktorý zvolil za nových podpredsedov pp. D. Kronsellovú (Dán) a R. 
Markova (Rus). Predsedom komisie veteránov je na ďalšie 2 roky Z.Kríž. Podpredsedom 
mládežníckej komisie sa stal A.Hamran a členom rozhodcovskej komisie je J.Goláň. ME 
2011 budú v Gdaňsku – Sopotách, ME 2012 v Dánsku (iba jednotlivci) a ME 2013 
v Rakúsku. MEJ 2011 sa odohrajú v Kazani a 2012 vo Schwechate. Olympijská európska 
kvalifikácia bude v r. 2012 v Luxembursku a ME veteránov  2011 v Liberci a 2013 
v Nemecku. Kongres rozhodol, že od sezóny 2011/2012 sa bude hrať dvojročná kvalifikácia 
o postup na ME (v skupinách systémom doma – vonku). Od r. 2011 sa začne aj séria turnajov 
Eurocircuit  pre hráčov do 23 rokov.  Počas ME rokovali zástupcovia SSTZ o príprave MSJ 
s predstaviteľmi ITTF,  ČAST, Joola a Butterfly. Prezident ETTU rozhodol o zvolaní 
exekutívy ETTU počas MSJ v Bratislave, kde bude počas šampionátu zasadať aj exekutíva 
ITTF. 
 
2.9. Na rokovaní v Ostrave potvrdila predsedníčka  Swaythling Clubu International D. 
Schölerová, že očakáva písomnú voľbu nového predsedu  SCI na Slovensku a rozšírenie 
a hlavne aktivizáciu tohto združenia (vrátane uhradenia chýbajúcich členských príspevkov). 
 
2.10. Dňa 24.9.2010 sa zúčastnila delegácia SSTZ (pp. Kríž a Hamran) na oslavách 60. 
výročia st. tenisu a 655. výročia založenia obce  Trenčianská Teplá. Jubilujúcemu klubu 
odovzdal predseda SSTZ  pamätnú plaketu zväzu a Kroniku športu. 
 
2.11. V dňoch 25.-26.9.2010 sa hrali v Bratislave a Lozorne zápasy skupinovej fázy 
európskych pohárových súťaží (za SSTZ sa na stretnutiach zúčastnili pp. Kríž a Hamran). 
Slovenské tímy Satex Bratislava a ŠKST Bratislava si vybojovali postup.  
 
2.12. Mgr. Peko – pripomienky k Satelitu v Topoľčanoch – kritika k chýbajúcim rozhodcom, 
požiadavka na vylúčenie bodovania do rebríčkov turnaja v Havířove 
 
2.13. Mgr.Bajzík – informácia o zrušení medz. stretnutia veteránov  SR-ČR v Topoľčanoch 

- v dňoch 16.-17.10.2010 sa uskutoční v Bratislave školenie hlavných     
  rozhodcov 
- p.Cibula bol zvolený za predsedu Slovenského klubu stolnotenisových 

veteránov 
 
2.14. Dr.Brúderová – informovala o seminári trénerov A,B licencií v Košiciach 
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  - uskutočnila sa výmena preukazov rozhodcov 
 
2.15. Dr.Kríž  - informoval o riešení ďalšej sťažností p.Skalu - voči financovaniu ÚTM 
 
2.16. Ing.Hamran – informoval o zmene vedenia KSTZ Žilina – novým predsedom je  
                      p.Ľuboslav Javorík z. Kys. Nového Mesta. Uskutočnilo sa stretnutie s novým  
                      predsedom a pracovníkmi sekretariátu SSTZ, na ktorom sa prediskutovali 

aktuálne problémy stolného tenisu 
 
 
K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
Uznesenia splnené :    
 
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 417:  Zapracovať všetky dohodnuté podmienky do rozpisu súťaží na ďalšiu  súťažnú 
sezónu 2010/11.  
                          Z: ŠTK, Ing.Šereda                   T: 30.6.2010 
 
Uznesenie 418: Ustanoviť pracovnú komisiu v zmysle uznesenia celoslovenskej konferencie na  
prípravu návrhu na zmenu stanov SSTZ v oblasti štruktúry a riadenia SSTZ.  
                         Z: Dr.Kríž      T: 30.9.2010 
 
 
Úloha : Zverejniť na internetovej stránke SSTZ   kontakt na antidopingovú agentúru        
              SR  ( www.antidoping.sk) 
                        Z: Ing.Šereda      T: 30.6.2010 
 
 
Uznesenia trvajúce : 
 
Uznesenie 419:  Aktualizovať zmluvy s hráčmi – reprezentantmi SR v seniorskej kategórii.   
                         Z: Ing.Hamran, Ing.Miko    T: 30.9.2010 
 
 
Uznesenie 420:   Na M SR v dvojhrách všetkých kategórií sa budú udeľovať poháre za umiestnenie na 
1.-3. mieste.  
 
                      Z: ŠTK       T: priebežne 
 
Úloha: Nahlásiť na ADA SR zoznam reprezentantov SR (dospelí a juniori), ktorých bude    priebežne 

monitorovať ADA. 
                        Z: Ing. Hamran      T: 15.7.2010 
         NT: 30.9.2010 
 
 
 
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Miko, Hamran, Vaniak) 
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- predložený písomný materiál  
 
Uznesenie 421:Doplniťa zverejniť  plán kontrolných turnajov mládeže do konca roka 2010. 
  Z: tréneri jedn. kategórií , Čolovičková  T: 15.10.2010  
 
4.1Požiadavka na uskutočnenie sústredenia kadetov – tréner bude dočasne poverený z útvarov 

tal. mládeže 
 
Uznesenie 422:  Vypísať  výberové konanie na kategóriu trénera kadetov.  

         Z: Ing.Hamran      T: 5.10.2010  
 
4.2 Ing.Alexy – upozornil na fakt, že s trénermi minikadetov neboli uzavreté pracovné 

zmluvy, resp. dohody o vykonaní práce  
 
4.3 Výcvikový  tábor juniorov a junioriek, Bratislava, 4.-7.10.2010 
      Juniori: Novota, Figeľ, Karas, Slováčik, Pavolka, Rezetka (náhr. Maják) 
     Juniorky: Adámeková, Kalužná, Kraželová, Truksová, Jurková E., Selická 
 
4.4  PRO TOUR, Maďarsko, 13.-17.10.2010 
    Muži: Keinath, Šereda ,  Pištej, Bardoň, Illáš, Gumaň M., Karas (21) - (na vlastné náklady) 
    Ženy: Truksová (na náklady SSTZ) 
           Ódorová (na vlastné náklady) 
 
4.5 PRO TOUR, Rakúsko, 20.-24.10.2010 
    Muži: Keinath, Pištej, Šereda, Bardoň, Illáš, Kobes, Gumaň M., Gasymov, Karas (na     
    vlastné náklady) 
 
4.6  Dunajský pohár – dievčatá, Bratislava, 2.-3.10.2010 
 „21“  
      A: Daubnerová A., Hudecová S.,  
      B: Adámeková M., Jurková Ľ.,        Trénerka: Popová  Valentína 
 Juniorky 
     A: Kraželová M., Jurková E.,           Tréner: Michalka Dušan 
     B: Truksová L., Cisáriková A.,         Tréner: Filaga Marcel 
Kadetky 
     A: Kršiaková Mir., Cerovská P.,      Trénerka: Čolovičková Lucia 
     B: Ivanová L., Piterková S.,             Tréner: Stevanov Nebojša 
     Všetci na náklady SSTZ 
 
4.7 Dunajský pohár – chlapci, Stockerau, Rakúsko,  2.-3.10.2010 
 „21“   Novota S., Karas D.,                      Tréner: Bardoň Jozef 
 Juniori : Pavolka M., Rezetka R.,             
 Kadeti  : Vlačuška P., Turček P.,              
Všetci na náklady SSTZ 
 
4.8  Výcvikový tábor kadetiek a minikadetiek, Bratislava, 11.-15.10.2010 
Kadetky: Kršiaková Mir., Cerovská P., Ivanová L., Piterková S., Miženková Š., Andová T., 
Kršiaková Mar., Baloghová V., Gálová L., Haringová M. 
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Minikadetky: Belopotočánová K., Labošová E., Tomičová I., Kukuľková T., Caránková 
S.,Bulíková A. 
 
 
4.9  Svetové finále ITTF JC, India , Hyderabad, 5.-7.11.2010 
 Novota, Balážová, tréner Michalka 
 na náklady SSTZ 
 
Dodatočné schválenie nominácií: 
 
4.10 JC Guatemala, hlavné mesto Guatemala, 4.-7.8.2010 
          Hráči: Novota (na vlastné náklady), Balážová (na náklady SSTZ a SŠŠR MV SR),  
          Tréner: Michalka (na náklady SSTZ a SŠŠR MV SR) 
 
4.11 JC Salvador, San Salvador, 12.-15.8.2010 
         Hráči: Novota (na vlastné náklady), Balážová (na náklady SSTZ a SŠŠR MV SR),  
        Tréner: Michalka (na náklady SSTZ a SŠŠR MV SR) 
 
4.12 Kontrolný turnaj juniorov a junioriek, Bratislava, 13.-14.9.2010 
        Juniori: Novota, Slováčik, Karas, Pavolka, Mucha, Rezetka  Roman, Maják, Mudrík,     
                     Brnčál, Turček 
 
        Juniorky: Adámeková, Malá, Kalužná, Jurková Ľ., Jurková E., Truksová, Cisáriková,    
                        Kokavcová, Kršiaková, Selická 
 
4.13 Serbian Youth Open, Vrnjacka Banja, 23.-26.9.2010 
       Kadeti: Maňák, Bučko (na vlastné náklady) 
      Kadetky: Kršiaková, Piterková (na vlastné náklady)  
      Tréner: Nebojša  (na vlastné náklady)  
 
Rozhodcovia: 
 
4.14 ITTF Pro Tour Maďarsko, 13.-17.10.2010 

     Sabo, Kmeť, Žarnovický, Popellár 
 

 
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 
 
 K bodu 6.  Hodnotenie účasti RD mužov a žien  na ME v Ostrave a hodnotenie 
výsledkov RD na ME mládeže v Istanbule – Ing.Miko         
           
                                                                      

- Ing. Miko – hodnotenie výsledkov MEJ v Istanbule bolo podrobne prerokované na 
KŠR 

- všetci tréneri predložili písomné hodnotenie za svoje kategórie 
- reprezentácia získala spolu 3 medaily - zásluhou Balážovej 
- všetky družstvá sa umiestnili do 16. miesta , t.z. že na budúcom šampionáte budú 

všetky  slovenské družstvá hrať v prvej divízii ME mládeže 
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- je otázkou do budúcnosti, či sa podarí obhájiť súčasnú pozíciu mládežníckeho 
stolného tenisu vzhľadom na finančné problémy klubov i rodičov 

- celkovo boli ME mládeže v Turecku  hodnotené ako veľmi dobré 
- v nasledujúcich mesiacoch je potrebná kvalitná príprava na MSJ 2010 v Bratislave 

 
- hodnotenie ME dospelých v Ostrave: 
- výsledky RD žien i mužovSR na ME v Ostrave - boli výrazne kvalitnejšie ako 

v individuálnych kategóriách 
- družstvo žien sa udržalo v prvej divízii, skončilo na 13. mieste 
-  v súbojoch o udržanie ženy SR zdolali  družstvá Luxemburska a Švédska 
- Marčeková hrala len kategóriu družstiev, v súťaži jednotlivcov štartovali aj 

Kraželová a Daubnerová 
- Kmotorková mala zdravotné problémy, ale odohrala všetky stretnutia v družstvách 
- do družstva SR mužov – boli nominovaní len 3 hráči, dodatočne bol povolaný Illáš 

(z dôvodu zranenia Šeredu) 
- skupinu slovenský tím jednoznačne vyhral,  najcennejšie je víťazstvo na 

Talianskom 
- v rozhodujúcom stretnutí  muži SR zdolali  Belgicko a postúpili do elitnej divízie 
- v kategórii jednotlivcov dosiahol dobrý výsledok Figeľ, ktorý hral prvýkrát na ME, 

zdolal čínskeho hráča v drese Turecka Vang Bora a v druhom kole prehral 
s exmajstrom sveta Schlagerom (Rak.) 

- Keinath a Illáš prehrali v 2. kole, ostatní hráči zahrali pod svoje možnosti 
- do súťaže útechy bola prihlásená len Kraželová, ktorá do nej nakoniec z vlastného 

rozhodnutia nenastúpila. Ďalší hráči nechceli hrať súťaž „útechy“ 
- tréner Miko požiadal VV SSTZ o pozývanie trénerov  reprezentácie SR na VV pri 

najdôležitejších nomináciách 
 

- ME v Ostrave boli zorganizované na vysokej úrovni, vrátane kvality ubytovania, 
stravy, dopravy účastníkov, ako aj herných podmienok. ČAST vychádzala 
všestranne v ústrety požiadavkám a potrebám slovenskej výpravy 

 
 
K bodu 7. Zabezpečenie prípravy RD na MSJ 2010 – Ing.Miko  
 

- ústna informácia 
- ITTF definitívne potvrdila účasť 6 +6 hráčov zo Slovenska na MSJ v Bratislave 

   -     príprava pred MSJ sa uskutoční podľa naplánovaného programu 
- KŠR musí urýchlene prerokovať a nahlásiť menovitú nomináciu na MSJ (vrátane 

náhradníkov) 
 

K bodu 8. Informácie z komisie mládeže – Ing.Alexy  
 
    Ing.Alexy  – informoval o skoršom odchode trénerov a hráčov z turnaja v Štrasburgu      
                        z dôvodu spoločnej dopravy.   

- hráči museli na naliehanie rodičov odísť skôr a nenastúpili na zápasy o umiestnenie 
- v prípade, že by sa podobný postup trénerov a rodičov v budúcnosti opakoval, VV 

SSTZ rozhodol, že v ďalších nomináciách budú uprednostení iní hráči dodržujúci 
vyžrebovanie turnaja 

 
K bodu 9. Návrh na novú štruktúru  ÚTM na rok 2011  
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- preložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ 
 

 
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 
- v Ostrave počas ME sa uskutočnili rokovania o kontrakte medzi SSTZ a ITTF 

a ďalšími stolnotenisovými firmami ( JOOLA, Butterfly ) , ktoré budú dodávateľmi 
materiálu 

- ITTF zverejnila zoznam zúčastnených tímov (20+20). V spolupráci s MZV SR sa 
začne vízová procedúra pre družstvá z tzv. rizikových krajín 

 
 

K bodu 11. Stav príprav MMK  v Bratislave – Dr.Kríž, Ing. Hamran   
 

- Ing.Hamran informoval  o príprave MMK 
- turnaj sa uskutoční podľa osvedčeného scenára z minulých rokov 
- po predbežných prihláškach je  avizovaná účasť pretekárov z 13 prihlásených krajín 
- v rovnakom termíne sa hrá kadetský turnaj aj vo Švédsku 

 
 
 
K bodu 12. Stav príprav Dunajského pohára 2010 –  Ing. Hamran   
 

-  Ing.Hamran informoval  o príprave tradičného Dunajského pohára 
- turnaj sa uskutoční v stolnotenisovej hale na Černockého ul. v kategórii dievčat 
- strava a ubytovanie sú zabezpečené v hoteli Dom športu, ceny dodala KŠZ SR 
- turnaj sa koná každoročne na základe dohody o spolupráci medzi Slovenskom, 

Rakúskom a Maďarskom 
 

 
K bodu 13. Rôzne 
 
13.1. Dr.Brúderová  informovala o uskutočnených školeniach trénerov D licencie už podľa 
novej koncepcie 

- školenie absolvovalo 18 účastníkov 
- je potrebné dopracovať vykonávací predpis pre organizátorov týchto školení 
- sekretariát SSTZ zabezpečí vydanie osvedčení a trénerských licencií  úspešným 

absolventom 
 
13.2.  VV SSTZ pozval na zasadnutie p.Skalu, aby mohli byť osobne prerokované jeho 
pripomienky k činnosti SSTZ 

- p.Skala kritizoval nasledovné záležitosti : 
- zaradenie hráča Muchu do CTM Nitra – požiadal dokladovať oprávnenosť zaradenia 
- odchod hráčov do zahraničia - bez súhlasu materského klubu 
- vyžiadal si pracovnú náplň p.Ing.Šeredu – sekretára SSTZ 
- žiadal ukončiť pracovný pomer s Ing.Šeredom , nakoľko je ešte aktívnym hráčom 

ŠK  
  Rača 
- spochybnil  oprávnenosť pridelenia CTM v ŠK Rača 
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- kritizoval možnosť zaradenia hráčov do CTM aj COP 
- žiadal predložiť pozvanie od Nemeckého stolnotenisového  zväzu na spoločný 

výcvikový tábor  v Nemecku 
 
Záver: 
Sekretariát SSTZ predloží, resp. vydokladuje požadované materiály do 10.10.2010. VV 
SSTZ vysvetlil súbežné dočasné fungovanie COP a CTM a neodsúhlasil ukončenie 
pracovného pomeru s p.Šeredom. 
 
13.3 Ďalšie rokovanie VV SSTZ bude 9.11.2010 od 9.30 hod. 
 
 
  
 

Bratislava  2.10.2010  
          
Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN       
Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


