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    Zápis č. 3/2011  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 3.5.2011  v Bratislave 
 
 
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Mgr.Peko, Ing. Hamran, Pirnik, Dr. Brúderová, Ing.Miko,  Doc. Alexy,  Mgr. 

Bajzík,  Ing.Eliáš,  
 
Ospravedlnení:     Pp.  Ing. Kočkin, Valárik, Dr.Novotný, Dr.Vaniak 
Prizvaní:    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   
 
K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ 
 
2.1. V dňoch 10.-11.3.2011 predseda SSTZ, ktorý je aj predsedom Veteránskej komisie ETTU, absolvoval 
inšpekčnú cestu pred ME veteránov v Liberci. Hoci sa prihlásil rekordný počet štartujúcich (vyše 2400), 
organizátori majú dostatok stolov v 5 halách tesne vedľa seba. Potešujúci je fakt, že SR bude počtom hráčov 7 
najväčšia výprava. Ako hosť podujatia je zo Slovenska pozvaná V. Popová.  
 
2.2. V národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – Krasňanoch sa 15.3.2011 uskutočnil turnaj SPV, 
organizovaný v spolupráci s Britskou ambasádou v Bratislave pri príležitosti termínu 500 dní do OH v Londýne. 
SSTZ poskytol Slovenskému paralympijskému výboru dobré podmienky na úspešný priebeh podujatia. 
 
2.3. V dňoch 18.-20.3.2011 sa uskutočnil medzinárodný turnaj mini kadetov a mini – mini kadetov za dobrej 
zahraničnej účasti. Malackí organizátori by chceli o rok organizovať toto podujatie ako oficiálny turnaj (Slovak 
Open Mini Cadet) a zaradiť ho do kalendára SSTZ a ETTU. 
 
2.4. V Lozorne sa 26.3.2011 odohral záverečný súboj Českej extraligy, v ktorom v súboji o prvenstvo prehral 
ŠKST Bratislava s tímom EL Niňo Praha 1:3. Druhé miesto v tejto súťaži je pekným úspechom slovenského 
kolektívu. 
 
2.5. Príprava Encyklopédie stolného tenisu (II. doplnené vydanie) vstúpilo do záverečnej fázy. Autor Dr. 
Demetrovič v priebehu apríla kompletizoval obrázkové prílohy a výsledkovú štatistiku. 
 
2.6. Dňa 15.4.2011 zasadala pracovná skupina na prípravu zmeny Stanov SSTZ. Jej členovia sa zhodli na novej 
filozófii kreovania a voľby orgánov zväzu a rozpracovali ich do novej podoby dokumentu. Návrh stanov bol 
zaslaný na pripomienkovanie členom VV SSTZ a po jeho prerokovaní bude predmetom programu aj krajských 
konferencií SSTZ a následne bude predložená na celoslovenskú konferenciu SSTZ. 
 
2.7. Dňa 27.4.2011 sa konalo VIII. valné zhromaždenie KŠZ SR za časti 5 delegátov zo SSTZ (Kríž, Hamran, 
Tichý, Vaniak, Čolovičková). Staronovým generálnym sekretárom KŠZ SR bol na ďalšie 4-ročné obdobie 
zvolený Z. Kríž.  
 
2.8. Dňa 2.5.2011 sa konala v Schlagerovej akadémii vo Schwechate porada vedenia Superligy (za SSTZ sa 
zúčastnili pp. Kríž a Hamran). Pozitívne bol zhodnotený uplynulý ročník, pripomienky boli k elektronickému 
nahlasovaniu výsledkov (zo slovenských celkov si úlohy nesplnil SATEX a STAVOIMPEX). Pre novú sezónu 
bol štartovný poplatok znížený z 300 € na 250 €. Do ďalšej porady (26.7.2011) treba nahlásiť záujemcov o štart 
v Superlige v kategórii mužov a žien. 
 
2.9. V súvislosti so zemetrasením, následnou cunami a výbuchom v jadrovej elektrárni vo Fukušime zaslal 
SSTZ na JTTA a do firmy Butterfly sústrastný list s obavami o členov Japonskej stolnotenisovej asociácie 
a pracovníkov našej dlhoročnej sponzorskej firmy Tamasu Butterfly. Následne sme dostali z Tokia poďakovanie 
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od čelných funkcionárov JTTA a firmy Tamasu Butterfly s ubezpečením, že medzi obeťami nie sú poprední 
stolní tenisti, tréneri, rozhodcovia a funkcionári. 
 
2.10 Daňový úrad uskutočnil kontrolu dokladov z majstrovstiev sveta juniorov pre DPH . Kontrola nezistila 
žiadne závažnejšie  pochybenia a skončila bez sankčných postihov. 
 
2.11 Dr. Brúderová informovala o aktivitách trénersko – metodickej komisie: 
- v Banskej Bystrici prebieha školenie C licencie trénerov, ktorého sa zúčastnilo 18 osôb. Je potrebné dorobiť 
zmluvu s UMB pre všeobecnú časť školenia. Špeciálna časť školenia sa uskutoční 20.-23.5.2011 v Krupine. 
- celoslovenský seminár  trénerov ÚTM sa uskutoční predbežne 5.10.2011 
- komisia odporúča zaraďovať do spravodaja SSTZ aj termíny VT 
- komisia predložila zoznam trénerských licencií A a B 
 
2.12 Pirnik – urgoval stanovisko kontrolnej komisie na list KSTZ Banská Bystrica 
 
2.13 Ing.Miko – informoval o zasadnutí KŠR, s požiadavkou na zladenie termínov VT a KT 
- požiadavka na zaradenie VT a KT do kalendára na celý rok vopred 
- pozvánky na VT a KT sa budú posielať klubom aj rodičom zúčastnených hráčov 
- informoval o pripomienkach na  podmienky ubytovania a stravy počas VT mládeže 
- odporúča urobiť širší káder RD na začiatku sezóny, z ktorého by mohli byť hráči nominovaní na zahraničné 
štarty, včítane samoplatcov 
- hráči sa môžu prihlasovať na zahraničné štarty len prostredníctvom príslušného trénera, ktorý bude 
komunikovať so sekretariátom SSTZ 
 
2.14 Tichý – predložil  návrh na ceny prenájmov v stolnotenisovej hale – VV SSTZ návrh schválil 
- predložil informáciu o hospodárení SSTZ za rok 2010 – VV SSTZ zobral na vedomie predložené informácie 
a rozhodol ich zverejniť na internetovej stránke SSTZ  
 
2.15 Dr.Kríž -  informoval o rozpočte SSTZ na rok 2011 a prebiehajúcich rokovaniach  s MŠVVaŠ SR 
o rozpočte na nastávajúci rok, krátenie o 10% 
 
2.16 Mgr.Bajzík – informoval o úmrtí významného stolnotenisového hráča, trénera,  funkcionára a rozhodcu  
p.Jozefa Faba. Pohrebu sa zúčastnil za sekretariát SSTZ P.Hamran 
 
2.17 Mgr.Peko – informoval o výsledku finále Extraligy žien, kde nastal kuriózny stav na 3. miestach  - rovnaký 
výsledok bodov, setov a loptičiek. Boli udelené dve 3. miesta. 
 
K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ – Ing.Hamran 
 
Uznesenia splnené :    
 
Uznesenie 420:   Na M SR v dvojhrách všetkých kategórií sa budú udeľovať poháre za umiestnenie na 
1.-3. mieste.  
 
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  
 
                      Z: ŠTK       T: priebežne 
 
Uznesenia trvajúce : 
 
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 
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- predložený písomný materiál  
 
4.1. ITTF JC Poľsko, 25.-29.5.2011, Wladyslawowo 
Juniori: Pavolka, Mucha, Ježo (na náklady SSTZ) 
  Rezetka , Maják  -  jednotlivci (na vlastné náklady) 
Juniorky: Kraželová, Jurková, Truksová (na náklady SSTZ) 
 Kokavcová, Selická, Barčiaková (na vlastné náklady) 
Kadeti: Vlačuška, Turček (na náklady SSTZ) 
Kadetky: Ivanová, Kršiaková Mir. (na náklady SSTZ) 
Tréneri: Michalka, Bardoň, Kudrec, Čolovičková  
Poistenie na náklady SSTZ 
 
4.2. ITTF Pro Tour Brazília, 9.-12.6.2011, Rio de Janeiro 
Pištej (na vlastné náklady) 
 
4.3  Tréner RD kadetiek Truksa  sa písomne vzdal  funkcie. VV SSTZ poveril po hlasovaní vedením 
tejto kategórie do konca sezóny L.Čolovičkovú. 
 
 
 
Rozhodcovia: 
 
4.5      MM Bielorusko , Minsk 
 Bystričan, Chamula , Lúpal  
 
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 
 
 K bodu 6.  Hodnotenie M SR mužov a žien – Ing.Miko         
 

- M SR dospelých sa odohrali v Bratislave bez problémov                                                                           
- v mužskej kategórii máme 5 hráčov, na ktorých sa zatiaľ nedotiahla mladšia generácia 

hráčov 
- u žien preukázala stabilný výkon Balážová,  M SR mali nižšiu úroveň oproti minulému roku 
- niektorí hráči výkonnostne nepatrili na M SR, je žiaduca zmena nominačných kritérií 
- preukázalo sa , že je potrebné , aby sa všetci hráči prezentovali na začiatku podujatia 
- slabá odozva M SR v médiách 

 
K bodu 7. Zabezpečenie prípravy RD  SR mužov a žien na MS v Rotterdame –  Ing.Miko 
 

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

pripravovať vo vlastných kluboch 
- Ódorová požiadala o súhlas na prípravu vo Francúzsku, SSTZ schválil podporu vo výške  3 

x 50 € na jej prípravu 
- Keinath požiadal o možnosť cestovať na MS aj jeho osobného trénera na vlastné náklady – 

VV SSTZ schválil 
- Kmotorková sa ospravedlnila zo študijných dôvodov – končí VŠ  
- na vlastné náklady cestujú Dzelinská a Jurková 
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K bodu 8. Informácie z komisie mládeže – Ing.Alexy  
 
VV SSTZ prerokoval odporúčania komisie mládeže: 
   
8.1 Komisia navrhuje, aby sa turnaje SPM hrali systémom, pri ktorom sa turnaj delí na 16 
hráčov nasadených a zostávajúcich hráčov nenasadených. - VV schválil 
 
8.2 Komisia navrhuje, aby sa turnaje SPM hrali obdobným systémom ako v súťažnom 

ročníku 2010/2011 . - VV schválil s úpravou hracieho plánu oproti ročníku 2010/2011 
v časti hlavná súťaž, pavúk pre pozície 9-24 

 
8.3 Komisia navrhuje, aby sa turnaj minikadetov organizovaný v Malackách zaradil do 

kalendára SSTZ a aby sa počítal do SR rebríčkov avšak za nasledovných podmienok: 
- usporiadateľ umožní štart reprezentačného výberu SR na náklady usporiadateľa 
- usporiadateľ zabezpečí prijateľnejšie podmienky štartu slovenských účastníkov 

(možnosť štartu na entry fee, prípadne umožniť platiť jednotlivé hracie dni, nie 
štartovné ako balík) 

 
8.4 Komisia mládeže odporúča vykonať pre sezónu 2011/2012 v predpise pre SPM 
nasledovné zmeny, ktoré budú zapracované po schválení VV SSTZ: 
- povoliť pre turnaje SPM stoly maximálne troch značiek (predtým bolo dvoch) 
- hlavný rozhodca SPM musí byť držiteľom licencie B alebo vyššej (vynechať povinnosť 
preškolenia na hl. rozhodcu) 
- z predpisu sa vynechá povinnosť komisie mládeže vypracovávať program pre riadenie 
turnajov SPM 
- prihláška na SPM musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko, rok narodenia, 
klubovú príslušnosť hráča. Bez týchto údajov je prihláška neplatná. Komisia odporúča 
vypracovať vzor prihlášky, ktorý bude zverejnený na www.sstz.sk  
- organizátor je povinný vydať propozície, pričom komisia vypracuje vzor, ktorý bude 
obsahovať povinné údaje, ktoré musia propozície obsahovať. Tento vzor bude takisto 
umiestnený na www.sstz.sk  
- VV bod 8.4. Schválil ako celok 
 
8.5 Komisia mládeže navrhuje VV SSTZ, aby uložil rebríčkovej komisii pripraviť všetky 
náležitosti tak, aby bol nový systém tvorby rebríčkov zavedený od sezóny 2011/2012 ako 
paralelný so súčasne platným systémom tak, aby od nasledujúcej sezóny, t.j. od sezóny 
2012/2013 bolo možné plnohodnotne prejsť na tento systém tvorby rebríčkov SR. – VV 
schálil 
 
8.6  Komisia mládeže odporúča VV SSTZ, aby zaviazal rebríčkovú komisiu vykonať 
v systéme tvorby rebríčkov mládeže nasledovné zmeny: 
- ak na zahraničnom turnaji hráč nevyhrá ani jeden zápas, nebudú mu pridelené žiadne body 
do rebríčka 
- vyradiť zo zahraničných turnajov, ktoré sa počítajú do SR rebríčkov turnaj v Rumunskej 
Bistrity 
- turnaje uvedené v zozname turnajov, ktoré sa počítajú do rebríčkov SR sa budú počítať len 
pre kategóriu mladších a najmladších žiakov s výnimkou turnajov Satelit.  
bod 8.6. VV schválil 
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8.7  Komisia mládeže odporúča VV SSTZ, aby zaviazal rebríčkovú komisiu vykonať 
v systéme tvorby rebríčkov mládeže nasledovné zmeny: 
- z troch turnajov Satelit sa bude do rebríčka SR počítať najlepší dosiahnutý výsledok 
- do rebríčkov SR sa budú z turnajov Satelit brať do úvahy len tie turnaje, na ktorých budú 
v súťaži jednotlivcov pri stoloch rozhodovať kvalifikovaní rozhodcovia 
VV schválil bod 8.7. nasledovne: z turnajov SATELIT sa do rebríčkov bude počítať len turnaj 
v Topoľčanoch. Organizátor zabezpečí v súťaži jednotlivcov pri stoloch kvalifikovaných rozhodcov 
 
 Uznesenie 427:  VV SSTZ poveril Dr.Kríža a Ing.Hamrana, aby prerokovali podmienky účasti 
slovenských hráčov s organizátormi turnaja v Malackách.  

         Z: Ing.Hamran      T:30.5.2011  
 
Uznesenie 428:  VV SSTZ poverila rebríčkovú komisiu, aby aplikovala v novej sezóne aj nový 
systém a súbežne spracovávala výsledky obidvomi spôsobmi.   

         Z: rebríčková komisia     T:priebežne  
 
K bodu 9. Návrh na úpravu Stanov SSTZ – Dr.Kríž, Ing. Hamran   
 

- po prerokovaní v komisii na úpravu stanov  bol predložený  upravený písomný materiál  
- VV SSTZ schválil predložený materiál s pripomienkami  
- návrh  bude zverejnený na diskusiu na internetovej stránke SSTZ 

 
K bodu 10. Príprava M SR  mládeže – Mgr.Bajzík, Ing.Šereda   
 

- predložený písomný materiál - VV SSTZ schvaľuje s doplnkami 
- VV SSTZ schválil delegátov na jednotlivé M SR 

-  vyžrebované poradie hráčov pre MSR mládeže, ktorí mali rovnaký počet bodov. 
      
mladšie žiačky     
N1
. MIKULOVÁ Terézia Tr.Jastrabie 66,47 TN 

N2
. MALIŠOVÁ Hana Nová Baňa/Podlužany 66,47 NR 

      
mladší žiaci     
N5
. MALEC Šimon Tr.Jastrabie 52,05 TN 

N6
. BUROŠ Timotej ŠKST Ružomberok 52,05 ZA 

      
      
starší žiaci     
N6
. VIZINA Damián MSK Malacky 55,22 BA 

N7
. ŠIMONÍK  Robert STK Levice 52.22 NR 

      
staršie žiačky     
24. PÚCHOVANOVÁ Nikoleta Doprastav Zvolen 72,16 BB 
N1
. KOVÁCSOVÁ Viktória Gasto Galanta 72,16 TT 

      
N5
. MESKOVÁ Kristína Viktória Trnava 65,78 TT 
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N6
. KALINKOVÁ Nina Medokýš Martin 65,78 ZA 

 
K bodu 11. Informácia o priebehu ligových súťaží 2009-2010, Mgr.Bajzík, Ing.Šereda   

 
- pís. informácia o postupoch a zostupoch  
- Extraliga muži – postupujúci : Nitra, B.Štiavnica 

       zostupujúci : Slávia Holíč, Vojčice 
- Extraliga ženy – postupujúci : Š. Michaľany 

       zostupujúci : Mlynky 
 

- sťažnosť na podmienky v extralige dorastu , organizátor Bricon Trnava nezabezpečil 
základné vybavenie ( rozh. stolíky) a dopustili sa množstva organizátorských chýb 

Uznesenie 429:  VV SSTZ poverila ŠTK na predloženie návrhu na skvalitnenie podmienok 
pre usporiadanie turnajov dorasteneckej ligy.   

         Z: ŠTK         T:15.6.2011  
 
K bodu 12. Stav príprav  RD mládeže SR  na MEJ v Kazani  - Ing.Miko 
 

- ústna informácia   
 

-   VV SSTZ schváli predbežné počty na štart RD na MEJ v Rusku v Kazani na náklady 
SSTZ ,  3 juniori, 3 juniorky, 2 kadeti, 2 kadetky, 4 tréneri, 1 vedúci výpravy 

 
- záverečná príprava sa uskutoční v troch blokoch , 28.6.-3.7.2011, 5.-9.7.2011 – zahraničný 

blok, 11.13.7.2011 
 

- juniori absolvujú spoločnú prípravu s RD Čiech, kadetky s RD Srbska, kadeti s RD 
Slovinska alebo Chorvátska 

 
- ponuka z Čiech na zmiešané štvorhry pre kadetov – urýchlene uzavrieť dohody 

 
K bodu 13. Hodnotenie priebehu Superligy  2009/2010 - Dr.Kríž 

 
- viď bod 2.8 
- zmena termínu uzavretia súpisiek do 15.7.2011 
- vyžrebovanie nového ročníka sa uskutoční do 31.7.2011 

  
K bodu 14. Rôzne 
 
 
14.1. Žiadosť STO Valaliky o udelenie  výnimky zo vzdelania pre trénera p. Solára – VV SSTZ 
súhlasí  
 
14.2  VV SSTZ prerokoval list p Ježa o nomináciach jeho  syna – bol teraz nominovaný do Poľska 
 
14.3.  VV SSTZ prerokoval návrh p.Mika – ústredného trénera  na nominačné kritériá na účasť na 
olympijskej kvalifikácii na OH 2012 . schvaľuje s podmienkou dopracovania pre ďalšie alternatívy. 
Schválené kritériá budú zverejnené na internetovej stránke SSTZ 
 
11.4  VV SSTZ prerokoval a schváli prerozdelenie dotácií na ÚTM pre rok 2011. Schválené dotácie 
pre ÚTM  budú zverejnené na internetovej stránke SSTZ 
 
 
Bratislava  6.5.2011  
Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN       
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Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


