Zápis č. 7/2011
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 29.11.2011 v Bratislave

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, Mgr.Peko, Ing.Miko, Mgr. Bajzík,
Ing.Čelko, Dr. Brúderová, Valárik, Pirnik
Ospravedlnený: p. Dr.Novotný
Neprítomný:
p.Ing.Kočkin
Prizvaní:
pp.Mgr.Chládeková, Čolovičková, Tichý, Ing.Šereda

Doc. Alexy,

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 septembri 2011 sekretariát SSTZ písomne informoval MV SR o kauze Wang Yang
a poskytol príslušným orgánom všetky dokumeny, súvisiace s občianstvom tohto hráča. Na
ich základe požiadalo MV SR Veľvyslanectvo ČĽR na Slovensku o oficiálne preverenie
dáumu narodenia Wang Yanga. Do termínu zasadnutia VV SSTZ neprišla žiadna oficiálna
odpoveď z ČĽR (sekretariát SSTZ sa informoval na MV SR a Veľvyslanectve ČĽR). Ďalšie
riešenie tejto kauzy prerokuje VV SSTZ až po predložení záväzného stanoviska relevantných
čínskych orgánov.
2.2. V priebehu mesiacov október – november 2011 sa uskuročnilo viacero rokovaní
s predstaviteľmi Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ VVaŠ SR o dofinancovaní činnosti
SSTZ, ako aj riešení havarijnej situácie v Slovenskom stolnotenisovom centre (zatekanie
strechy). Po predložení projektov (spolu so Slovenským paralympijským výborom) a celého
radu požadovaných dokumentov, nakoniec MŠ VVaŠ rozhodlo o navýšení čiastky na činnosť
SSTZ o 22.000,- €, ale zamietlo projekt na získanie nového mikrobusu a napriek pôvodnému
prísľubu riaditeľa „Sekcie“ p. Križana, nakoniec nevypísalo výzvu, umožňujúcu podať
projekt na riešenie havarijnej situácie strechy a debarierizáciu stolnotenisovej haly. Tento
projekt po doplnení podá SSTZ opätovne v r. 2012.
2.3. V dňoch 8.-16.10.2011 sa konali v Gdaňsku – Sopotách ME v súťaži družstiev
i jednotlivcov. Slovenské družstvá mužov ani žien si na nich nevybojovali priamu účasť
v nových redukovaných 12-členných elitných kategóriách a aj v individuálnych súťažiach
s nikto z 8 slovenských reprezentantov výraznejšie nepresadil. Hodnotenie ME je
v samostatnom bode rokovania.
2.4. Počas ME v Gdaňsku – Sopotách sa konal 10.10.2011 kongres ETTU, na ktorom jeho
prezident S. Bosi podrobne informoval o prípade Wang Yang. Ocenil postup SSTZ na ME
mládeže v Kazani ako aj verdikt DK SSTZ. Po exaktnom overení dokladov v Číne, prisľúbil
pomoc SSTZ pri koordinácii spoločných krokov s ITTF.
2.5. Dňa 7.11.2011 sa uskutočnil seminár SOV o športovej diplomacii a zastúpení
slovenského športu vo svetových a európskych športových organizáciách. Ako jeden
z prekvapujúcich výsledkov konštatoval, že aj napriek nevýrazným výsledkom v kategórii
dospelých má stolný tenis po lyžovaní druhé najpočetnejšie zastúpenie (spolu s futbalom) vo
svetovej a európskej športovej diplomacii – 6 funkcií (Kríž 2x, Hamran 2x, Kánová a Štefák).
2.6. V dňoch 4.-6.11.2011 sa konali v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave –
Krasňanoch jubilejné 15. Slovak Cadet Open za účasti reprezentácií z 21 krajín. Podujatie
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bolo štandardne dobre zabezpečené, slabšie však boli výsledky slovenskej reprezentácie (3
družstvá chlapcov a 3 družstvá dievčat). Iba jediný z našich talentov (Kassay) sa dokázal
prebojovať v dvojhre medzi šestnástku! Je to historicky najslabšie vystúpenie slovenskej
reprezentácie na tomto kadetskom turnaji.
2.7. Dňa 10.11.2011 sa uskutočnil užitočný seminár trénerov slovenskej mládežníckej
reprezentácie, CTM a COP. Analýza súčasného stavu jasne ukázala, že je potrebné zvýšiť
objem, ale aj kvalitu tréningového procesu talentovanej mládeže. Letné ME mládeže v Kazani
ukázali výrazný ústup Slovenska z tradičných pozícií, keď jediný Turček sa dokázal
prebojovať do štvrťfinále vo dvojhrách.
2.8. Výkonný výbor SZTK na svojom rokovaní dňa 23.11.2011 rozhodol o odpredaji
stolnotenisovej haly s pozemkom v Nových Zámkoch firme Interspead, ktorá sponzoruje
stolný tenis v tomto meste. Firma sa zaviazala prevádzkovať halu naďalej pre stolný tenis
a box. Podporné stanovisko k tomuto prevodu dal aj predseda tamojšieho stolnotenisového
klubu p. Haluška.
2.9 Uskutočnila sa provizórna oprava strechy haly, aby sa zabránili poškodeniu podlahy
a zariadenia. Napriek tomu je potrebná opravy strechy , ktorá by sa mala uskutočniť
v budúcom roku.
2.10 Dr.Brúderová - príprava ďalšieho seminára trénerov, ktorý sa uskutoční 8.1.2012
v Ružomberku
- otvorenie školenia trénerov lic. D v Košiciach
- otvorenie školenia trénerov lic. D v Bratislave v termínoch 11.-12.2.2012
a 10.-11.3.2012
2.11 Uskutočnilo sa výberové konanie na trénerov RD mládeže. Hlasovanie členov VV
SSTZ sa uskutočnilo elektronicky.
Pracovná skupina v zložení : predseda – Zdenko Kríž, generálny sekretár – Anton Hamran,
ústredný tréner -Ing Jarolím Miko, predseda komise mládeže – Doc. Pavol Alexy, na základe
doručených prihlášok do výberového konania na funkcie trénerov RD a osobného pohovoru
uskutočneného dňa 20.10.2011 vyhodnotila výberové konanie nasledovne:
Tréner RD juniorov: prihlásený : Ing.A. Kutiš, schválený : Ing.A. Kutiš
Tréner RD junioriek: prihlásení : J.Truksa,Mgr.K.Adámková ,
- J.Truksa sa hlásil na post trénera s tým , že si je vedomí toho, že mu jeho ostatné
pracovné povinnosti nedovoľujú plne vykonávať funkciu trénera a sám konštatoval, že
nemá záujem organizovať prípravné výcvikové tábory pre túto kategóriu, nakoľko je
pre neho finančne nevýhodné, schválená : Mgr.K.Adámková
Tréner RD kadetov : prihlásení : Mgr.J.Kudrec, D.Jahoda
- D.Jahoda zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady požadované pre funkciu trénera, ale
vzhľadom na fakt že sa prihlásil na štúdium na strednej škole a následne má záujem
na zvýšenie si trénerskej kategórie na B licenciu, v budúcnosti môže reálne pôsobiť na
tejto tomto poste , schválený :Mgr.J.Kudrec
Tréner RD kadetiek: prihlásení : Mgr.J.Kudrec, L.Čolovičková, Mgr.K.Adámková,
schválená : L.Čolovičková
2.12 Mgr.Peko upozornil na potrebu zúčastňovať sa podujatí SPM aj členov sekretariátu.
2.13 VV SSTZ navrhol spracovať projekt na zakúpenie meracieho prístroja Mini Rae Lite,
ktorý sa používa na vyhodnocovanie použitých lepidiel na poťahy.
2.14 Predložený materiál o účasti členov VV SSTZ na zasadnutiach VV SSTZ. VV SSTZ
poveril Dr.Brúderovú prerokovať dôvody častých neúčastí p.Kočkina na zasadnutiach VV
SSTZ. V roku 2011 sa zúčastnil len na dvoch zasadnutiach zo siedmich.
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Uznesenie 433: ŠTK pripraví návrh na zmenu herného systému v dorasteneckej extralige
( hrať stretnutia do 6. víťazného bodu)
Z: ŠTK
T:20.1.2012

K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :
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
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 429: VV SSTZ poverila ŠTK na predloženie návrhu na skvalitnenie podmienok pre
usporiadanie turnajov dorasteneckej ligy.
Z: ŠTK
T:15.6.2011
Uznesenie 430: VV SSTZ poveril rebríčkovú komisiu vyradením hráčok Ivanovej a Kraželovej zo
slovenských rebríčkov k termínu 1.11.2011.
Z: rebríčková komisia
T:30.10.2011
Uznesenie 431: Uskutočniť do 15.10.2011 oponentúru tréningových plánov CTM.
Z: KŠR
T:15.10.2011
Uznesenie 432: Vypísať výberové konanie na trénerov RD mládeže a zverejniť ho na internetovej
stránke SSTZ.
Z: sekretariát SSTZ
T:20.9.2011
Uznesenia trvajúce :
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 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Ing.Miko,Ing.Hamran, Dr.Vaniak
4.1 Výcvikový tábor, 28.11.-1.12.2011, Bratislava
Juniorky: Truksová, Jurková, Cisáriková, Vizinová, Selická, Kokavcová
Kadeti: Kopányi, Kalužný, Kaššay, Brat
Kadetky: Cerovská, Kršiaková Miriam, Furková
Tréneri: Adámková, Kudrec, Čolovičková
4.2 MM Portugalska, 16.-18.12.2011, Tavira
Juniorky: Truksová, Jurková, Kokavcová (na náklady SSTZ)
Kadeti: Kopányi, Kalužný (na náklady SSTZ)
Brat (na vlastné náklady)
Kadetky:
Kršiaková Miriam, Furková (na náklady SSTZ)
Tréneri: Adámková, Kudrec, Čolovičková (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
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4.3 Výcvikový tábor, 12.-16.12.2011, Nitra
Juniori: Maják, Pavolka, Rezetka, Vlačuška, Ježo, Valúch, Turček
Tréner: Kutiš
Dodatočne schválenie:
4.4 ITTF JC Nemecko, 27.-30.10.2011, Dinklage
Juniori: Maják, Vlačuška, Ježo (na náklady SSTZ)
Juniorky: Truksová, Vizinová, Kokavcová (na náklady SSTZ)
Tréneri: Kutiš, Adámková (na náklady SSTZ)
4.5 Príprava pred Slovak Cadet Open, 2.-3.11.2011
Kadeti: Kopányi, Kalužný, Péter, Kaššay, Brat , Diko, Wiltschka, Peko, Ševec, Róba
Kadetky: Kršiaková Mir., Furková, Uríková, Kršiaková Mar., Polyaková, Horváthová,
Vancáková, Kukuľková, Labošová, Belopotočánová
Tréneri: Kudrec, Čolovičková
4.6. Slovak Cadet Open, 4.-6.11.2011, Bratislava
Kadeti
A: Kopányi, Kalužný, Péter
B: Kaššay, Brat , Diko
C: Wiltschka, Peko, Ševec
Kadetky
A: Kršiaková Mir., Furková, Uríková
B: Kršiaková Mar., Polyaková, Horváthová
C: Vancáková, Kukuľková, Labošová
Jednotlivci: Roba, Belopotočánová
Tréneri: Kudrec, Čolovičková, Adámková, Antal, Jahoda, Filaga,
Všetci na náklady SSTZ
VV SSTZ na návrh komisie mládeže prerokoval predčasný odchod z turnaj hráčov Dika
a Belopotočanovej a rozhodol o potrestaní hráčov nasledovne :
- uvedeným hráčom zrušiť body do rebríčka za účasť na turnaji
- uložil ich rodičom uhradiť prepadnuté náklady na účasť a ubytovanie vo výške 20€
za hráča.
4.6 Hungarian Mini Cadet Open, Tata, 6.-8.1.2012 , Galanská , Jurč, Šagát, Thomasová,
Žarnovický
4.7 WT Maďarsko, Budapešť, 17.-21.1.2012, Račko, Vaniak, Sabo, Popellár, Lúpal, Hamran
Matej
4.8 ITTF Junior and Cadet Circuit , Slovinsko, Velenje, 31.1.-4.2.2012, Sabo, Eliáš,
Thomasová
4.9 ITTF Junior and Cadet Circuit , Česko, Hodonín, 15.-19.2.2012
Čerňan, Kmeť, Eliáš, Popellár
4.10

MS Nemecko, Dortmund, 25.3.-1.4.2012, Račko ( záujem prejavili : Chamula,
Novotný , Bystričan)

4.11 Paralympijské hry Londýn – komisia rozhodcov ITTF nominovala B.Račka
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
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-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Hodnotenie účasti RD SR na ME v Gdansku – Ing.Miko

-

Ing. Miko skonštatoval, že na ME v Gdansku t.č. nemalo naše ženské družstvo
výraznejšie šance na umiestnenie v prvej desiatke družstiev
okrem Balážovej , ostatné hráčky hrajú na poloprofesionálnej, resp amatérskej
úrovni – popri zamestnaní alebo štúdiu
umiestnenie družstva v druhej desiatke zodpovedá skutočnej výkonnosti hráčok
v kategórii mužov takisto nebola aktuálna výkonnosť družstva lepšia, ako na
umiestnenie v druhej desiatke
okrem suverénneho družstva Nemecka potom nasleduje vyrovnaných 10 – 12 tímov
naša reálna úroveň je 13.-20. miesto v Európe
zúčastnilo sa 5 hráčov, Keinath podcenil svoj zdravotný stav a v súťaži družstiev
odohral len jeden zápas. Do súťaže dvojhier nenastúpil ( zranený chrbát).
v rámci súťaže družstiev bol oporou Pištej ( bilancia zápasov 5:4), Illáš mal
vyrovnanú bilanciu 3:3
v súťažiach jednotlivcov sa Pištej a Šereda dostali do 3. kola, čo je dobré
umiestnenie

Navrhované opatrenia:
- Ing.Miko , Popová - prerokovať s Balážovou jej predstavu o ďalšom pôsobení
a príprave do budúcnosti
K bodu 7. Stav prevádzkovania hosp. zariadenia a ekonomiky za rok 2011 ( Tichý)
-

písomná informácia - VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 8. Návrh projektov na rok 2012 na MŠ SR
-

- Ing.Hamran, Tichý

písomná informácia - VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 9. Informácia o priebehu Superligy a ligových súťaží 2011/2012 - Mgr.Peko,
Ing.Šereda, Dr.Vaniak

-

ústna informácia – VV SSTZ berie na vedomie
je potrebné doplniť a upresniť spravodaj SSTZ – finále extraligy mužov
informácia o preložených termínoch stretnutí

K bodu 10. hodnotenie MMK SR v Bratislave 3.-5.11.2011 - Dr.Kríž, Ing.Hamran
-

ústna informácia
v tomto roku sa uskutočnil jubilejný 15. ročník MMK
pre budúci rok pravdepodobne použijeme ako druhú hraciu a zároveň aj tréningovú
halu telocvičňu na gymnáziu na Hubeného ulici.

K bodu 11. Hodnotenie činnosti ÚTM a návrh na štruktúru ÚTM na rok 2011/2012 –
Dr.Kríž
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-

písomná informácia - VV SSTZ berie na vedomie
požiadavka na doplnenie predloženého materiálu o vekovú kategóriu hráčov
a zároveň aj predložiť zaradenie hráčov v COP
presunuté na ďalšie rokovanie VV SSTZ, po uskutočnení oponentúr tréningových
plánov

K bodu 12. Návrh zasadnutí na 1. polrok 2012 - Ing.Hamran
-

písomná informácia - VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 13. Rôzne
13.1 Dr.Vaniak – požiadal o dodanie príspevkov do časopisu „ Slovenský stolný tenis „ do
10.12.2011
13.2 Termín nasledujúceho zasadnutia VV SSTZ bol stanovený na 24.1.2012.

Bratislava 6.12.2011
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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