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    Zápis č. 5/2011  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 1.7.2011  v Bratislave 
 
 
Prítomní: pp. Dr. Kríž, , Ing. Hamran, Ing.Miko,  Doc. Alexy,  Ing.Čelko, Ing. Kočkin, 

Dr.Novotný, Pirnik, Dr. Brúderová, Valárik 
Ospravedlnení:     Pp.  Mgr. Bajzík, Mgr.Peko, 
Prizvaní:       pp.Čolovičková, Tichý, Ing.Šereda 
     
Program: uvedený v pozvánke 
 
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž ) 
 
Dr. Kríž privítal na  spoločnom zasadnutí  všetkých členov VV SSTZ . 
 
K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ 
 
2.1. V priebehu mesiacov máj a jún 2011 sa konali krajské konferencie SSTZ, na ktorých boli 
zvolení delegáti krajov na Celoslovenskú konferenciu stolného tenisu. Zúčastnili sa na nich 
delegácie SSTZ (pp. Kríž, Bajzík, Hamran). Bratislavský a Trnavský kraj potvrdili rovnakých 
delegátov ako pred 2 rokmi – bez volieb. Na konferenciách boli o.i. prerokované návrhy na 
zmenu Súboru predpisov SSTZ a Stanov SSTZ. Konferencia Trenčianskeho kraja zvolila za 
nového člena VV SSTZ p. Čelka (namiesto p. Eliáša). Na konferencii Žilinského kraja sa 
nepodarilo zvoliť nového predsedu, členom VV SSTZ zostáva p. Valárik. 
 
2.2. Dňa 14.6.2011 sa obrátil listom na predsedu SSTZ majiteľ klubu ŠKST Bratislava p. 
Kobes so žiadosťou, aby tento klub v sezóne 2011/2012 nehral základnú časť súťaže, ale 
priamo play off. Vzhľadom na to, že takáto požiadavka nebola predmetom rokovania aktívu 
extraligových klubov, sekretariát SSTZ zaslal kópiu listu všetkým mužským extraligovým 
klubom, aby sa vyjadrili k tejto požiadavke.  Na základe sumáru stanovísk definittívne 
rozhodne o žiadosti VV SSTZ 1.7.2011. 
 
2.3. Na základe výsledkov M-SR dorastencov v Galante a následne schválenej nominácie 
výpravy SR na ME mládeže v Kazani sa predseda a gen. sekretár SSTZ obrátili listom na 
exekutívu ETTU o povolenie rozšírenia delegácie SSTZ o „samoplatcov“, hoci už bolo po 
termíne oficiálnych prihlášok. Po e-mailovej diskusii členov exekutívy gen. sekretárka ETTU 
zamietla požiadavku SSTZ s odôvodnením, že ide o porušenie predpisov a že mohla by 
nasledovať reťazová reakcia požiadaviek ďalších krajín. Odporučila nám tiež usporadúvať 
národné majstrovstvá v mládežníckych kategóriách pred uzávierkou nominácií na ME 
mládeže (30.5.). 
 
2.4. V dňoch 20.-25.6.2011 sa konali v Liberci ME stolnotenisových veteránov za účasti 
takmer 2500 aktívnych pretekárov a vyše 600-členného doprovodu. Organizácia šampionátu 
bola na vysokej úrovni a v priebehu súťaží sa nevyskytli žiadne závažnejšie problémy. 
V silnej konkurencii si vynikajúco počínali slovenskí veteráni, ktorí dosiahli v ČR historický 
úspech (v poradí krajín skončili na 3. mieste za Nemeckom a Anglickom) v podobe 4 zlatých, 
1 striebornej a 1 bronzovej medaily (viac ako na MEV v r. 2005 v Bratislave). O dve zlaté sa 
zaslúžila Popovová (dvojhra a štvorhra s Ruskou Farinovou v kategórii 50 – 59 rokov), Kutiš 
(dvojhra v kategórii 40 – 49 rokov) a Daubnerová – Petreková (štvorhra v kategórii 40 – 49 
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rokov). Ďalšie MEV budú v r. 2013 v Brémach a v r. 2015 v Tampere. MSV 2012 odohrajú 
v Štokholme a MSV 2014 na Novom Zélande. 
 
2.5. V priebehu mája 2011 spracoval SSTZ v spolupráci so Slovenským paralympijským 
výborom a Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov projekt na debarierizáciu 
Národného stolnotenisového centra v Bratislave – Krasňanoch, spojený s rekonštrukciou 
zatekajúcej strechy. Projekt bol konzultovaný s MŠVVaŠ. V prípade schválenia projektu by 
sa hala SSTZ stala centrom aj pre telesne postihnutých stolných tenistov. 
  
 
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 
 
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  
 
Uznesenia trvajúce : 
 
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 , NT: 31.8.2011 
 
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 , NT: 31.8.2011 
 
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  
 
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 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov -  Ing.Miko,Ing.Hamran, Dr.Vaniak 
 
 
4.1. Ing.Miko informoval o termíne usporiadania  KT dospelých v termíne 14.-16.9.2011 
       12 mužov  ( Pištej, Wang, Keinath, Illáš, Bardoň, Šereda P., Novota, Karas, Figeľ, 
Kobes,  
                           Slováčik, Mego, náhr. Palček, Gumaň, Lelkeš a jeden junior v prípade   
                           dobrého výsledku v Kazani) 
        8 žien ( nomináciu dodá trénerka do 31.7.2011) 
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4.2. VV SSTZ rozhodol o zmene v nominácii na Euro mini champs vo Francúzsku : Oráč 
a Belopotočanová boli vyradení z nominácie z dôvodu  prekročeného počtu  nominovaných 
hráčov 
 
Rozhodcovia: 
 

1.  WJC  Hong Kong, 3.-7.8. 2011 
1 – 2 rozhodcovia do výberového konania 
 

2. Česko Open PTT, Ostrava,  8.- 1.9.2011 
Goláň –HR, Vaniak ZHR, 6 rozhodcov 
 

3. Anglicko Open PTT, Sheffield,   14.-17.9.2011 
1 – 2 rozhodcovia do výberového konania 
 

4. INAS Global, Taliansko , Janov,   25.9..-3.10.2011 
4 – 6 rozhodcovia do výberového konania 
 

5. PTT Taiwan, , 9.-14.11.2011 
1- 2 rozhodcovia do výberového konania 

 
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         
 

6.1       písomný materiál – Rozpis majstrovských súťaží  v SR pre ročník 2011/2012 
VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami 

 
6.2      Doc.Alexy – zhodnotil úroveň organizácie jednotlivých M SR mládeže 

Nitra – požiadavka na viecej priestoru pre divákov, Galanta – veľmi dobrá 
organizácia, občas problémy s rozhodcami – nie všetci dodržiavajú predpis 
o rozhodcovskom ústroji 
                                                                                 

6.3      Dr.Brúderová  M SR vo Valalikoch boli veľmi dobre zorganizované 
 

6.4     VV SSTZ prerokoval žiadosť ŠKST Bratislava o zaradenie jeho družstva mužov     
              priamo do finále play-off  bez toho, aby hrali základnú časť Extraligy 

VV SSTZ zamietol túto žiadosť na základe zamietavého písomného stanoviska 
ostatných extraligových  klubov 
 

K bodu 7. Stav  príprav RD  SR mládeže na MEJ v Kazani –  Ing.Miko 
 

- ústna informácia 
juniori – spoločná príprava  v Nitre, sparingovia Pištej, Šereda, Slováčik, Karas, Mego.  Bol   
              zabezpečený kondičný tréner aj regenerácia,  príprava bude pokračovať tréningovým  
              pobytom v Havířove 
kadeti  - absolvovali spoločnú prípravu v tréningovom centre v Nemecku 
 
Juniorky a kadetky  - absolvovali spoločnú prípravu v Bratislave, sparingovia – Balážová,      
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                                   Kalužná, Klímová, Karas, Lučenková 
 
Príprava zatiaľ prebieha veľmi dobre. 
 
K bodu 8. Návrh zasadnutí na druhý polrok 2011 – Ing.Hamran  
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 
 
K bodu 9. Príprava celoslovenskej konferencie  - Dr.Kríž, Ing.Hamran 

 
- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 

 
K bodu 10. Rôzne 
 
10.1. Žiadosť Michala Vozára o zaradenie  decembrového turnaja mládeže v Topoľčanoch 
         do  športového kalendára SSTZ  
         – VV SSTZ súhlasí  
 
10.2 List p.Poľu  so žiadosťou o preverenie jeho zaradenia v rebríčku mužov -  postúpené na 
preverenie rebríčkovej komisii 
 
10.3  Prerokovanie problémov súvisiacich s hráčkami Ivanovej  a Kraželovej a ich zaradením 
do CTM.  Vzhľadom na  neúčasť  p.Ivanovej,  bol poverený prerokovaním Ing.Hamran vo 
Valalikoch za účasti obidvoch zúčastnených strán .                                          T: júl, august 
 
 
Bratislava  4.7.2011  
Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN       
Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


