Zápis č. 1/2011
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 25.1.2011 v Bratislave

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, Dr. Brúderová, Doc. Alexy, Mgr. Bajzík, Valárik, Ing.Eliáš,
Dr.Novotný, Ing.Miko
Ospravedlnení:
Prizvaní:

p. Mgr.Peko, Pirnik, Ing. Kočkin, Dr.Vaniak,
pp.Tichý, Ing.Šereda , Čolovičková

Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal na spoločnom zasadnutí všetkých členov VV SSTZ a sekretariátu a zaželal im
všetko najlepšie do nového roku 2011.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1. Po 20. novembri 2010 sa činnosť SSTZ koncentrovala na prípravu MS juniorov v stolnom tenise.
Do práce OV sa zapojil celý sekretariát SSTZ, ako aj viacerí dobrovoľní funkcionári zväzu.
Osvedčený kolektív organizačného výboru vďaka obetavej práci od skorého rána do noci zvládol
všetky hlavné úlohy a zabezpečil podmienky pre hladký priebeh šampionátu. Najviac problémov
narobilo počasie, ktoré skomplikovalo príchod väčšiny delegácií.
2.2. Dňa 30.11.2010 notárka zaregistrovala SSTZ ako oprávnený subjekt na prijímanie 2 % daru
z príjmov právnických i fyzických osôb. SSTZ sa obracia na svojich členov i podporovateľov, aby
v rámci asignovanej dane podporili slovenský stolný tenis.
2.3. V priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave sa v dňoch 4.-11.12.2010 konali VIII.
MS juniorov v stolnom tenise za účasti reprezentantov z 39 krajín. Počas šampionátu zasadala
v Bratislave exekutíva ITTF a osobitne aj exekutíva ETTU. Na otvorení šampionátu sa zúčastnil aj
minister školstva, vedy, výskumu a športu Eugen Jurzyca, ktorý mal nad šampionátom patronát.
Hodnotenie MSJ je samostatným bodom rokovania VV SSTZ.
2.4. Dňa 8.12.2010 sa konalo v NTC slávnostné stretnutie významných funkcionárov slovenského
stolnotenisového hnutia pri príležitosti osláv 85. výročia organizovaného stolného tenisu na území
Slovenska. Ocenenie za zásluhy o rozvoj slovenského stolného tenisu si prevzali: Alica Chládeková –
Grofová, Valentina Popová, Ernest Demetrovič, Michal Vozár a Vladimír Mihočko. Slávnostný prejav
predniesol predseda SSTZ. Pri príležitosti jubilea bola v priestoroch NTC inštalovaná výstava
mapujúca na 20 paneloch históriu československého i slovenského stolného tenisu (1925-2010).
2.5. V Priebehu MSJ v Bratislave podpísal predseda SSTZ Z.Kríž predĺženie sponzorskej zmluvy
s firmou Butterfly Tamasu Europa na obdobie 2011-2014 na zabezpečenie reprezentácie SR
dospelých i mládeže.
2.6. Dňa 6.12.2010 VÚB predĺžila pre SSTZ kontokorentný účet aj na rok 2011. Zväz ho využíva
najmä na preklenutie období, kedy meškajú dotácie z MŠ SR na zabezpečenie reprezentácie SR
a talentovanej mládeže.
2.7. Výkonný výbor SOV na svojom rokovaní 11.12.2010 schválil do juniorského olympijského tímu
(JOT) zo stolného tenisu na základe dosiahnutých výsledkov B.Balážovú a družstvo junioriek SR.
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Odporučil MŠ SR prideliť na základe projektov SSTZ Balážovej na prípravu v r.2011 15.000 EUR
a pre juniorský tím SR 6.600 EUR. S.Novota ostal tesne pod „čiarou“.
2.8. SSTZ sa pripojil 20.12.2010 k výzve Konfederácie športových zväzov SR adresovanej politickým
stranám, parlamentnému Výboru pre kultúru a šport, ako aj Televíznej rade za zachovanie športového
kanálu STV 3. Signatári výzvy dosiahli čiastočný úspech, pretože nové vedenie spojenej televízie
a rozhlasu odložilo definitívne rozhodnutie o osude „Trojky“ o pol roka.
2.9. V priebehu decembra 2010 a januára 2011 sa konalo viacero konzultácií súvisiacich s tvorbou
a vydaním II. vydania Encyklopédie stolného tenisu SR. Autor diela E.Demetrovič kompletizuje
aktualizované heslá. Stolný tenis bude jediným športovým odvetvím na Slovensku, ktoré bude mať aj
II. vydanie svojej encyklopédie (jedno vydanie má 6 športov).
2.10. Vladimír Mihočko, nový predseda Swaythling clubu Slovakia, zvolený písomnou formou, začal
aktívnu komunikáciu s členmi SCI Slovakia, ako aj jeho celosvetovou predsedníčkou D.Schlölerovou.
Vzhľadom na to, že za posledných 15 rokov nebol do SCI prijatý žiadny člen zo Slovenska, navrhol 8
nových členov (Jaroslava Abrahamová-Mihočková, Miroslav Cích, Milan Grman, Anton Hamran,
Jarolím Miko, Vladimír Mihočko ml., Roland Vími, Jaromír Truksa), ktorí majú záujem o prácu v SCI
a spĺňajú kritéria. V priebehu februára vedenie SCI po kontrole splnenia podmienok oznámi, ktorých,
ktorých kandidátov akceptovalo za nových členov. Schôdza SCI Slovakia je naplánovaná v marci
v priebehu M-SR dospelých v Bratislave.
2.11. Turnaj osobností sa uskutoční 18.2.2011 v Topoľčanoch pod záštitou primátora mesta p.Petra
Baláža.
2.12. VV SSTZ rozhodol o nezaradení výsledkov turnaja Malacky Open do rebríčkov z dôvodu
neskorého oznámenia konania turnaja.

K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ
Uznesenia splnené :
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
Uznesenia trvajúce :
Uznesenie 420: Na M SR v dvojhrách všetkých kategórií sa budú udeľovať poháre za umiestnenie na
1.-3. mieste.
Z: ŠTK

T: priebežne

Uznesenie 423: Zverejniť schválené usmernenie na internetovej stránke SSTZ medzi
smernicami..
Z: Ing.Šereda
T: 20.11.2010
NT: 31.1.2011
Uznesenie 424: VV SSTZ uložil legislatívnej komisii zapracovať upresnenie uvedených
článkov do návrhu úprav súboru predpisov na najbližšej konferencii SSTZ..
Z: Ing.Kočkin
T: 20.12.2010
NT: 31.5.2011
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K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Miko, Hamran, Vaniak)
- predložený písomný materiál
4.1. Hungarian Mini Cadet Open, 7.-9.1.2011, Tata, Maďarsko
Minikadeti: Kaššay A., Diko M., Pavolka J., Ševec J., Brat A., Mikuš D., Harabin M., Zelinka J.,
Peko Š., Bučko P.
Minikadetky: Uríková M., Mesárošová L., Furková K., Sikelová K., Cviková V., Hagarová N.,
Caránková S., Lábošová E.
(všetci na vlastné náklady)
4.2. Pro Tour Slovinsko, 18.-22.1.2011, Velenje
Pištej Ľ., Šereda P., Illáš E., Bardoň M., Lelkeš Z., Slováčik A., Gasymov E.
(všetci na vlastné náklady)
4.3. Hungarian Cadet Open, Tata, 21.-23.1.2011, Maďarsko
Kadeti: Vlačuška P., Turček P. (na náklady SSTZ)
Péter I., Bučko R., Kalužný S., Valúch A. (na vlastné náklady)
Kadetky: Kršiaková Mir., Cerovská P. (na náklady SSTZ)
Haringová M. (na vlastné náklady)
Tréneri: Kudrec Jozef, Truksa Jaromír (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.4. ITTF JC, Česko, 2.-6.2.2011, Hodonín
Juniori: Pavolka M., Mucha M., Maják M. (na náklady SSTZ)
Ježo M., Gajdoschik A., Žaťko J. (na vlastné náklady)
Juniorky: Kraželová M., Jurková E., Truksová L. (na náklady SSTZ)
Kokavcová L., Cisáriková A., Barčiaková Ľ. (na vlastné náklady)
Kadeti: Vlačuška P., Turček P. (na náklady SSTZ)
Péter I., Bučko R., Kalužný S., Valúch A. (na vlastné náklady)
Kadetky: Ivanová L., Cerovská P. (na náklady SSTZ)
Kršiaková Mir., Kršiaková Mar., Haringová M., Piterková S. (na vlastné náklady)
Tréneri: Michalka Dušan, Bardoň Jozef, Kudrec Jozef, Truksa Jaromír (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.5. Pro Tour Qatar, 9.-13.2.2011, Doha
Keinath, Pištej (na vlastné náklady)
4.6. Pro Tour Dubai, 15.-19.2.2011, Dubai
Keinath (na vlastné náklady)
4.7. Pro Tour Nemecko, 23.-27.2.2011, Dortmund
Keinath, Guman, Klačanská, Gasymov, Illáš, Mego (na vlastné náklady)
4.8. ITTF JC, Švédsko, 23.-27.2.2011, Örebro
Jurková Eva, Tréner: Kočkin Peter (na vlastné náklady)
Predbežné nominácie
4.9. ITTF JC, Taliansko, 2.-6.3.2011, Lignano
Kadeti: Vlačuška P., Turček P. (na náklady SSTZ)
Kadetky: Ivanová L., Kršiaková Mir. (na náklady SSTZ)
4.10. ITTF JC, Maďarsko, 31.3.-3.4.2011, Tata
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Juniori: Pavolka M., Mucha M., Rezetka R. (na náklady SSTZ)
Juniorky: Kraželová M., Jurková E., Truksová L. (na náklady SSTZ)
4.11. ITTF JC, Rakúsko, 18.-21.4.2011, Linz
Juniori: Pavolka M., Rezetka R., Maják M. (na náklady SSTZ)
Juniorky: Kraželová M., Jurková E., Truksová L. (na náklady SSTZ)
Kadeti: Vlačuška P., Turček P. (na náklady SSTZ)
Kadetky: Ivanová L., Cerovská P. (na náklady SSTZ)
4.12. KŠR predložila návrh programu podujatí pre všetky mládežnícke kategórie. Do programu
podujatí bol doplnený termín kontrolného turnaja kadetov a kadetiek - 11.4.2011.
Rozhodcovia:
4.13 Slovak Open tel. post. Piešťany,

Goláň - HR,Mladen Solar (HRV), Olbrycht (CZE)
4.14

ITTF JC Maďarsko, Tata, 31.3.-3.4.2011
Račko, Kondel , Vaniak , Sabo, náhr. Popellár

4.15

PTT Hungarian Open,Maďarsko, Eger 11.-13.3.2011
Popellár, Lúpal, Gábor, Martaus

4.16

PTT Rumunsko, Kluž, 1.-5.6.2011
Chamula, Novotný, Lúpal , Žarnovický

4.17 ITTF J+C Open, Česko , Hodonín, 2.-6.2.2011
Bystričan, Hatala, Chamula, Dufek, Kondel, Žarnovický , Lúpal, náhr. Popellár
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Hodnotenie účasti RD SR na MSJ v Bratislave – Ing.Miko
-

z hľadiska výsledkov nikto výrazne neprekvapil, ale ani nebol žiadny výraznejší výsledok v
jednotlivcoch
v družstvách sa obidve družstvá dostali do prvej šestnástky. Ich výsledky sa zarátajú do
výpočtu dotácie pre talentovanú mládež
Balážová skončila juniorskú kategóriu, je otázne kto ju nahradí z novo nastupujúcej
generácie mladých hráčov
hráčka Adámeková odmietla štartovať na majstrovstvách sveta z osobných dôvodov
Čolovičková – v zabezpečení našich hráčov sa nevyskytli žiadne závažnejšie problémy
pred i počas MSJ
Dr.Novotný – konštatoval , že majstrovstvá boli vynikajúco pripravené
v družstvách i súťaži jednotlivcov dominovali družstvá z Ázie
podobný názor mali aj ostatní členovia VV SSTZ

K bodu 7. Zabezpečenie prípravy RD
Čolovičková)

SR mužov a žien na MS v Rotterdame (Ing.Miko ,
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-

ústna informácia
20.12.2010 sa uskutočnil KT mužov, ktorého sa zúčastnilo 10 mužov, boli to väčšinou
mladí hráči, okrem Illáša, ktorý tento turnaj vyhral
bude potrebné stanoviť vopred kritériá pre výber hráčov na blížiacu sa kvalifikáciu na OH
2012
v ženskej zložke zatiaľ nemáme informácie o Ódorovej, či má záujem reprezentovať SR
v nastávajúcej sezóne
je potrebné začať nanovo budovať ženský tím
VV SSTZ schválil počty hráčov na MS v Rotterdame 3 hráči, 3 resp. 2 hráčky a 2 tréneri
na náklady SSTZ , 2 hráči a 2 hráčky môžu štartovať na vlastné náklady
VV SSTZ schválil kandidátov do komisií ITTF
o Dr.Kríž – komisia veteránov
o Ing.Hamran – mediálna komisia
o MUDr.Štefák – PTT zdravotná komisia

Uznesenie 425: VV SSTZ uložil komisii športovej reprezentácii spracovať nominačné kritériá pre
účasť hráčov na kvalifikačný turnaj na OH 2012 – európsku a svetovú kvalifikáciu
Z: Ing.Miko
T:31.3.2011
K bodu 8. Informácie z komisie mládeže – Ing.Alexy
– na internete prebieha verejná diskusia k systému SPM, po 15.2.2011 sa uskutoční
vyhodnotenie príspevkov na spoločnom zasadnutí členov komisie, trénerov RD a
CTM s navrhovateľmi zmien
- komisia navrhuje zvýšiť registračné poplatky , resp. zavedenie spoplatnených hráčskych
licencií za účelom získania finančných prostriedkov pre SSTZ na zlepšenie financovanie a
činnosti mládežníckych útvarov a podujatí, resp aj podporu činnosti regionálnych zväzov
K bodu 9. Návrh na novú štruktúru ÚTM – Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

presunuté na ďalšie rokovanie VV SSTZ
doplnky je potrebné prerokovať ešte raz v komisii zloženej z predsedu , gen. sekretára, ústr.
trénera a predsedu komisie

K bodu 10. Príprava M SR mužov a žien – Mgr.Bajzík, Ing.Šereda
-

predložený písomný materiál
VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami
VV SSTZ schválil písomný materiál – spôsob uchádzania sa o usporiadanie M SR
jednotlivcov s pripomienkami

K bodu 11. Vyhodnotenie organizácie MSJ v Bratislave - Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

predložený písomný materiál
majstrovstvá sa uskutočnili bez výrazných organizačných problémov
družstvá Nigérie nepricestovali z dôvodu neskorého udelenia víz (nastúpili náhradníci)
príchody a odchody výprav komplikovalo počasie
veľmi dobrá odozva na medzinárodnej úrovni, pochvala a poďakovania od predstaviteľov
ITTF aj ETTU
hracie podmienky mali veľmi dobrú úroveň
ubytovanie bolo na dobrej úrovni
počas MSJ sa uskutočnilo viacero rokovaní
o bola podpísaná zmluva s fy Butterfly na ďalšie 3 roky
o predstavitelia SOV prijali vedenie ITTF
o otvorenia sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu p.Jurzyca
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o
o
-

počas MSJ sa uskutočnilo stretnutie funkcionárov a osobností stolného tenisu pri
príležitosti 85. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska
v spolupráci s českým zväzom bola realizovaná výstava pri príležitosti 85.
výročia

predseda SSTZ poďakoval za prácu členom organizačnému výboru a sekretariátu SSTZ
VV SSTZ zobral na vedomie vyúčtovanie MSJ , ktoré skončilo s plusovým finančným
výsledkom (písomná časť materiálu) a pozitívne zhodnotil priebeh celých MSJ

K bodu 12. Príprava projektov na MŠVVŠ SR na rok 2011 – Ing.Hamran
-

sekretariát SSTZ pripravil projekty na financovanie činnosti SSTZ na rok 2011, ktoré boli
odoslané v termíne

K bodu 13. Úprava smerníc „ Podmienky pre uhrádzanie nákladov na turnajoch Pro Tour
a World Junior Circuit“ a Návrh odmien za výsledky na MS a ME“ – Ing.Hamran, Tichý
-

predložený písomný materiál
VV SSTZ schválil s pripomienkami

K bodu 14. Rôzne
14.1. VV SSTZ prerokoval odvolanie ŠOG Nitra – žiadosť o preloženie termínu turnaja SPM na
10.4.2011
- VV SSTZ výnimočne schválil zmenu termínu
14.2 VV SSTZ prerokoval žiadosť o ŠOG Nitra o pridelenie finančných prostriedkov na ďalšieho
trénera do CTM
- žiadosť bude prerokovaná opätovne po prijatí novej smernice, po schválení úprav smernice
o zriaďovaní CTM a predložení menovitého zloženia CTM Nitra
14.3. Na základe existujúcich problémov s COP MŠVVŠ SR uvažuje o zmene financovania COP od
nového školského roku.
14.4 MV SR vyhodnotilo najlepších športovcov zaradených do strediska MV SR, medzi ktorými bola
aj Balážová za výsledky na MEJ v Istanbule - 3 medaily.
14.5 ŠKST Bratislava požiadala o spoluprácu pri zabezpečení účasti hráčov na svetovej univerziáde
2011 v Číne. VV SSTZ súhlasí so spoluprácou za predpokladu úhrady nákladov spojených
s účasťou na tomto podujatí. Podmienky účasti na univerziáde budú upresnené po dohode
s predstaviteľmi SAUŠ, ktorá je garantom štartu slovenskej výpravy v Číne.
14.6 VV SSTZ prerokoval požiadavku organizátorov turnaja telesne postihnutých v Českej republike
na odkúpenie stolnotenisových stolov po ich výmene v stolnotenisovej hale v Bratislave.
VV SSTZ súhlasí ak budú dodržané stanovené podmienky .
14.7 V SSTZ prerokoval požiadavku nadácie JOJ , ktorá podporuje hráčku Jurkovú . VV SSTZ
súhlasí s umiestnením reklám na jej reprezentačnom drese len pre kategóriu jednotlivcov počas
turnajov WJC v Česku a Švédsku a za predpokladu dodržanie podmienok stanovených ITTF pre
reklamu.
14.8 VV SSTZ riešil sťažnosti klubov RIALL – ŠK Banská Bystrica a a KSTZ Žilina. Problém bude
riešený po osobnom stretnutí zástupcu SSTZ so zúčastnenými stranami. VV SSTZ poveruje
p. Hamrana rokovať so zainteresovanými klubmi.
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14.9 VV SSTZ prerokoval list od KSTZ Žilina vo veci odhlásenia družstva zo súťaže a možnosti
následného za zaraďovania hráčov na súpisku ďalšieho družstva. VV SSTZ odporúča KSTZ
neumožniť zaradenie tých hráčov na ďalšiu súpisku , kvôli ktorým bolo družstvo odhlásené zo
súťaže v priebehu súťažného ročníka.
14.10 Dr.Brúderová požiadala o doplatenie dotácií za organizáciu MK Vsl. regiónu v roku 2010.
Organizátori predložili doklady v stanovenom termíne, ale úhrada nebola uskutočnená
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. VV SSTZ schválil nepeňažnú úhradu –
stolnotenisovým materiálom pre organizátorov KSTZ.
VV SSTZ schválil zrušenie dotácií pre organizátorov MK na rok 2011 z dôvodu 10 % zníženia
rozpočtu pre rok 2011 .
14.11 Dr.Brúderovú informovala o neúspešnom výsledku rokovania medzi zástupcami klubu z Valalík
a Košíc. VV SSTZ poveril sekretariát SSTZ zvolaním spoločného stretnutia zástupcov SSTZ,
trénerov RD a p. Ivanovej.
Bratislava 28.1.2011
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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