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    Zápis č. 2/2011  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 7.3.2011  v Bratislave 
 
 
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, Pirnik, Doc. Alexy,  Mgr. Bajzík, Valárik, Ing.Eliáš, Dr.Novotný,  
 
Ospravedlnení:     Pp. Mgr.Peko, Ing. Kočkin, Dr. Brúderová, Ing.Miko    
Prizvaní:    pp.Tichý, Ing.Šereda , Čolovičková, Dr.Vaniak   
     
Program: uvedený v pozvánke 
 
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž ) 
 
Dr. Kríž privítal na  spoločnom zasadnutí  všetkých členov VV SSTZ a sekretariátu  na zasadnutí n 
netradičnom termíne – v pondelok po M SR dospelých. 
 
K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ 
 
2.1. Dňa 29.1.2011 delegácia SSTZ v zložení Z. Kríž a A. Hamran rokovala o spolupráci pri 
príležitosti TOP 10 juniorov a kadetov v centre Wernera Schlagera vo Schwechate s predstaviteľmi 
novovybudovaného stolnotenisového centra na čele s W. Schlagerom. Námety sa týkali koordinácie 
termínov medzinárodných turnajov, výmenných tréningových kempov i medzištátnych stretnutí.  
2.2. V Budapešti sa konal 31.1.2011 pohreb Zoltána Berczika, uznávaného maďarského hráča 
a trénera svetového formátu. SSTZ zaslal Maďarskému stolnotenisovému zväzu kondolenčný list. 
2.3. V priebehu januára a februára absolvoval predseda SSTZ viacero rokovaní s pracovníkmi Sekcie 
štátnej starostlivosti o šport MŠ VVŠ SR o zaslaní zálohy na dotácie pre zväz na r. 2011. Doteraz totiž 
nebol schválený definitívny rozpočet pre zväzy a ani projekty zväzov. Koncom februára dostalo 12 
zväzov (medzi nimi aj SSTZ) zálohu na činnosť na I. Q. KŠZ SR iniciovala list premiérke vlády SR so 
žiadosťou o pomoc pri riešení katastrofálnej situácie v slovenskom športe. List podpísalo 62 
športových zväzov, medzi nimi aj SSTZ. 
2.4. Dňa 18.2.2011 sa uskutočnil v Topoľčanoch 15. ročník turnaja osobností pod patronátom 
topoľčianskeho primátora Petra Baláža. Účasť bola na vysokej spoločenskej úrovni, boli prítomní 
viacerí zástupcovia športových subjektov, diplomatického zboru, štátnych orgánov a inštitúcií, 
primátori a starostovia obcí, ako aj sponzori. 
2.5. Počas turnaja osobností v Topoľčanoch sa uskutočnilo rokovanie predsedu SSTZ Z. Kríža 
a riaditeľa Strediska štátnej športovej reprezentácie MV SR M. Kukumberga s otcom Balážovej – 
Pavlom Balážom o ďalšom pôsobení našej talentovanej reprezentantky. Balážová má záujem hrať 
v novej sezóne najvyššiu nemeckú súťaž, študovať na vysokej škole. Bude aj naďalej členkou SŠŠR 
MV SR. 
2.6. Kompletizácia II. vydania Encyklopédie stolného tenisu je v záverečnej fáze. Autor Dr. 
Demetrovič požiadal ešte o doplnenie profilových údajov o najlepších extraligových kluboch. 
2.7. Predseda a generálny sekretár SSTZ rokovali vo februári viackrát s gen. sekretárom SAUŠ M. 
Ortutayom o účasti našich stolných tenistov – študentov vysokých škôl – na Svetovej  univerziáde 
v Číne. Predbežne došlo k dohode, že družstvo dievčat, ktoré je rebríčkovo postavené vyššie, 
pocestuje na náklady SAUŠ a družstvo chlapcov na vlastné náklady. Definitívna nominácia podlieha 
ešte schváleniu VV SAUŠ. 
2.8. Dňa 24.2.2011 bola odovzdaná do užívania VIP šatňa v Národnom stolnotenisovom centre 
v Bratislave – Krasňanoch. Všetky náklady, spojené s rekonštrukciou šatne uhradila sponzorsky firma 
SP plus. 
2.9. V priebehu stolnotenisových majstrovstiev Slovenska dospelých dňa 5.3.2011 sa po dlhej odmlke 
opäť konalo stretnutie členov SCI Slovakia pod vedením nového predsedu Vl. Mihočku. Na schôdzi  
za účasti predsedu SSTZ si členovia SCI vymenili názory na oživenie činnosti tejto organizácie, 
združujúcej bývalých významných hráčov, trénerov, rozhodcov i funkcionárov. 
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K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ – Ing.Hamran 
 
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 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        
        NT: 31.5.2011  

 
Uznesenie 426:  VV SSTZ požiadal KSTZ, aby predkladali návrhy na doplnky a úpravy Súboru 
predpisov SSTZ. Požiadavka bude zverejnená aj na internetovej stránke SSTZ 

         Z: legislatívna komisia      T:30.5.2011  
 
 
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov -  Ing.Miko,Ing.Hamran, Dr.Vaniak 
 
- predložený písomný materiál  
 
4.1. Výcvikový tábor, 21.-24.2.2011, Bratislava 
Juniori: Rezetka, Maják, Mudrík, Turček, Brnčál, Dandár, Kostelník 
Kadeti: Péter, Valúch, Kalužný, Brat, Dubec 
Kadetky: Ivanová, Kršiaková, Cerovská, Haringová 
Tréneri: Bardoň, Kudrec 
 
4.2. ITTF JC, Taliansko, 23.-27.3.2011, Lignano 
Juniori: Ježo, Gajdoschik, Regas (na vlastné náklady) 
Juniorky: Kokavcová, Barčiaková, Selická (na vlastné náklady) 
Kadeti: Vlačuška, Turček (na náklady SSTZ) 
 Péter, Bučko, Kalužný, Valúch (na vlastné náklady) 
Kadetky: Ivanová, Kršiaková Mir. (na náklady SSTZ) 
 Cerovská, Haringová (na vlastné náklady) 
Tréneri: Kudrec, Čolovičková (na náklady SSTZ) 
Poistenie na náklady SSTZ 
 
4.3. ITTF JC Maďarsko, 31.3.-3.4.2011, Tata 
Juniori: Pavolka, Mucha, Rezetka (na náklady SSTZ) 
 Maják, Turček, Mudrík (na vlastné náklady) 
Juniroky: Kraželová, Jurková, Truksová (na náklady SSTZ) 
 Kokavcová (na vlastné náklady) 
Tréneri: Michalka, Bardoň (na náklady SSTZ) 
Poistenie na náklady SSTZ 
 
4.4. Kontrolný turnaj junioriek, 7.-8.3.2011, Bratislava 
Kraželová, Jurková, Truksová, Kokavcová, Barčiaková, Cisáriková, Gálová, Vizinová 
 
4.5. Kontrolný turnaj juniorov, 8.-9.3.2011, Bratislava 
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Pavolka, Rezetka, Mucha, Ježo, Maják, Turček, Mudrík, Vlačuška 
 
4.6. MS Holandsko , Rotterdam, 8.-15.5.2011  
Muži : Pištej , Bardoň, Keinath, tréner Miko  - na náklady SSTZ  
             Illaš, Šereda  - na vlastné náklady 
Ženy :   Balážová, Ódorová, Kmotorková, trénerka Popová   - na náklady SSTZ  
             Daubnerová, Hudecová , Jurková   - v poradí  na vlastné náklady 
Dr.Kríž ( člen BOD) –pobyt  na náklady ITTF, Ing Hamran ( delegát na kongres) –pobyt  na náklady 
organizátora, osobný tréner  keinatha p.Liu ( Hongkong)si hradí všetky náklady sám  
poistné na náklady SSTZ, doprava s výnimkou samoplatcov a náklady SSTZ 
 
4.7 Urgencia platby z Poľska za neúčasť, resp. neskoré odhlásenie s Pro Touru  v Poľsku – Keinath, 
Gasymov, Illaš, Gomozkov  . Je potrebné  vyžiadať  od menovaných vloženie dlžnej sumy na účet 
SSTZ a následne uhradiť platbu Poľskému  stolnotenisovému zväzu. 
 
4.8 VV SSTZ zrušil poskytovanie vreckového počas reprezentačných podujatí z dôvodu zmeny 
predpisov ( týka sa to všetkých kategórií). 
 
Rozhodcovia: 
 
4.9      EL Maďarsko Budapešť,  stretnutie HUN-HRV 
 Vaniak, Bajzík  
 
4.10 MS Holandsko , Rotterdam, 8.-15.5.2011 

     Račko 
 

4.11 EL Česko, Havířov, stretnutie CZE-AUT 
     Bystričan, Švento 

 
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 
 
VV SSTZ prerokoval sťažnosť p.Luckenedera , riadiaceho súťaží Superligy,  na list p.Skalu 
a konštatoval, že je potrebné postupovať v zmysle platného reglementu Superligy 
 
 K bodu 6.  Hodnotenie M SR mužov a žien – Mgr. Bajzík         
 

- M SR dospelých sa odohrali v Bratislave bez problémov                                                                           
- prebehla diskusia k úprave propozícií a vznikla požiadavka na doplnenie do propozícií aj 

termín a čas nahlásenia štvorhier 
- Ing.Alexy navrhol zmenu súboru predpisov a odporučil vypustiť článok o práve štartu 

majstra kraja na M SR 
 
K bodu 7. Zabezpečenie prípravy RD  SR mužov a žien na MS v Rotterdame – v zastúpení 

Ing.Mika  , Čolovičková 
 

- ústna informácia 
- pred MS sa uskutoční len krátka príprava v rozsahu 2-3 dní v Bratislave 
- Ódorová, Balážová a Keinath pricestujú priamo do Rotterdamu, budú sa pripravovať vo 

vlastných kluboch 
 
K bodu 8. Príprava M SR mládeže na rok 2011 – Mgr.Bajzík, Ing.Šereda  
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         –   na základe písomného dotazníka, ktorým sa prihlasovali záujemci o organizáciu M SR  VV 
SSTZ stanovil organizátorov nasledovne: 
NMŽ  STO  Valaliky 
MŽ  ŠOG Nitra 
SŽ  Bratislava 
DOR  Galanta 
 
Členovia VV SSTZ dali požiadavku na nominovanie delegátov na jednotlivé M SR z iného kraja, ako 
je organizátor.  
   
K bodu 9. Návrh na úpravu smernice  o zriaďovaní a hodnotení ÚTM – Dr.Kríž, Ing. Hamran   
 

- po prerokovaní v komisiách a na minulom VV SSTZ  bol predložený  upravený písomný 
materiál  

- VV SSTZ schválil predložený materiál s pripomienkami ako smernicu č.3/2011 
s účinnosťou od 1.9.2011 

- smernica bude zverejnená na internetovej stránke SSTZ 
 

K bodu 10. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 1/2011 – Dr.Vaniak   
 

- predložený písomný materiál 
- VV SSTZ schvaľuje s doplnkami 
- termín vydania do 30.6.2011 

 
 
K bodu 11. Rôzne 
 
 
11.1. Ing.Hamran informoval o stretnutí zástupcov  VV SSTZ Ing.Hamrana, p.Pirnika so zástupcami 
KSTZ Žilina p.Javoríkom,  p.Jurošom a zástupcami KSTZ B.Bystrica p. Péterom a Adámekom. 
Stretnutia sa uskutočnilo na základe niekoľkých listov, sťažností a odvolaní, ktoré prebehli na úrovni 
KSTZ Žilina a B.Bystrica. Zúčastnení konštatovali, že nie je dôvodom stretnutia revízia rozhodnutí 
jednotlivých riadiacich orgánov súťaží, nakoľko išlo o rozhodnutia v rámci ich riadiacej právomoci.    
Vyjasnili sa niektoré postupy pri organizácii spoločnej 2. ligy , ktorú riadia funkcionári zo žilinského 
kraja.  
 
Z uvedeného stretnutia okrem iného vyplynula aj nutnosť registrácie KSTZ ako právnych 
subjektov, lebo sú prostredníctvom SSTZ poberateľmi štátnych dotácií a v zmysle svojich 
rozpisov súťaží sú aj poberateľmi vkladov do súťaží , poplatkov , pokút , atď... 
 
VV SSTZ odporučil uvedenú agendu odovzdať na preskúmanie legislatívnej a disciplinárnej komisii, 
lebo ide o množstvo problémov športovo-technických a právnych. 
 
 
11.2  Informácia o problémoch s financovaním ÚTM  a špeciálne COP. ŠG Bratislava oznámilo 
problémy s financovaním a neuzavrelo zmluvy s trénermi p.Jančím a p.Daubnerovou . Situácia je 
v riešení so sekciou štátnej starostlivosti o šport MŠVVŠ SR. 
 
11.3.  p.Adámek požiadal o schválenie kurzu trénerov licencie „D“.  VV SSTZ schvaľuje školenie,  je 
však potrebné uzavrieť zmluvu medzi SSTZ a  Univerzitou Mateja Bela, ktorá má zabezpečovať 
všeobecnú časť školenia.  
 
11.4  Doc.Alexy informoval o vyhodnotení dotazníka o organizácii a hernom systéme SPM . Po 
vyhodnotení sa uskutoční spoločné zasadnutie komisie trénerov a ďalších pozvaných odborníkov, 
ktorí pripravia úpravu herného systému SPM. 
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11.5 VV stanovil termíny ďalších rokovaní VV SSTZ – 3.5.2011 a 1.7.2011 a termín celoslovenskej 
konferencie SSTZ  - 2.7.2011 v Bratislave.  
 
11.6 Krajská konferencia Vsl. regiónu sa uskutoční 26.5.2011 v Poprade. 
 
 
Bratislava  11.3.2011  
Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN       
Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


