
Zápis č. 1/2012 
zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 24.1.2012 v 

Bratislave

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, Mgr.Peko, Ing.Miko, Doc. Alexy,  Ing.Čelko, 
                      Dr. Brúderová, Dr.Novotný 
Ospravedlnení:     p. Valárik, Pirnik, Mgr. Bajzík
Neprítomný:       p.Ing.Kočkin
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 – Dr. Kríž  

2.1.  Po  nútenom  odložení  projektu  SSTZ  a Slovenského  paralympijského  výboru  na 
rekonštrukciu  strechy  Národného  stolnotenisového  centra  v Bratislave  –  Krasňanoch 
a debarierizáciu  haly a sociálnych  zariadení  (MŠVVaŠ  SR  v r.  2011  nevypísalo  súťaž  na 
projekty, zamerané na rekonštrukciu športovísk, športových hál a zariadení),  SSTZ vyvinul 
enormnú snahu, aby uspel v súťaži projektov na nákup investícií pre športové zväzy. Po troch 
predchádzajúcich neúspešných žiadostiach MŠVVaŠ SR rozhodlo v decembri prideliť SSTZ 
33000,€   na  kúpu  nového  zväzového  mikrobusu.  SSTZ  je  povinný  zabezpečiť  nákup 
verejným obstarávaním  na jeho nákup  zabezpečiť 5 % spoluúčasť (+1650€) ceny mikrobusu.
2.2. Na základe úspešného rokovania s FTVŠ UK v Bratislave (s prodekanom Tománkom) 
budú môcť frekventanti trénerského kurzu SSTZ I. a II. stupňa absolvovať v I. polroku 2012 
všeobecnú časť školenia na FTVŠ v Bratislave. Cena sa bude odvíjať od počtu účastníkov.
2.3.  V decembri  2011  boli  ukončené  všetky korektúry II.  vydania  Encyklopédie  stolného 
tenisu.  Vydanie  tejto  cennej  publikácie  využiteľnej  pre  trénerov,  hráčov,  rozhodcov, 
funkcionárov i širokú stolnotenisovú základňu, sa očakáva v januári 2012.
2.4.  Po  dlhých rokovaniach  s prezidentkou  Swaythling  Club  International  p.  Schölerovou 
a pokladníkom SCI p. Wegenerom došlo k dohode o výške členských príspevkov pre všetkých 
17 členov SCI na Slovensku. Poplatky sa budú platiť počínajúc r. 2011 nasledovne: 20 CHF 
ročne, dôchodcovia polovičku a dlhodobo chorí,  resp.  postihnutí  členovia sú od poplatkov 
oslobodení. Stretnutie členov SCI zo SR zvoláva jeho predseda V. Mihočko počas MM SR 
minikadetov v Malackách 17.3.2012.
2.5.  Vzhľadom na problémy so  zatekajúcou strechou v Národnom stolnotenisovom centre 
v Bratislave  –  Krasňanoch  sa  uskutočnili  viaceré  rokovania  o zmene  pôvodne  určeného 
dejiska M-SR dospelých v dňoch 3.-4.3.2012. Z niekoľkých kandidátov najlepšie podmienky 
ponúkol Senec. Tam bude v máji 2012 aj obnovený turnaj Slovak Open Junior, ktorý je opäť 
zaradený do kalendára ITTF.
2.6. Na základe rokovaní SSTZ s predstaviteľmi extraligových klubov mužov sa uskutoční 
každú  stredu  v Bratislave  –  Krasňanoch  spoločný  tréning  reprezentácie  SR  a našich 
popredných hráčov pod vedením trénera reprezentácie J. Mika, resp. jeho asistenta A. Kutiša. 
SSTZ uhradí náklady na halu a mzdu trénera.
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2.7.  Po  viacnásobných rokovaniach  so  Sekciou  štátnej  starostlivosti  o šport  MŠVVaŠ SR 
došlo k dohode o individuálnej podpore záverečnej prípravy slovenských reprezentantov na 
olympijskú kvalifikáciu.  Podpora v celkovej výške 17.000,- € sa týka Balážovej, Keinatha, 
Pišteja  a Šeredu.  V prípade  kvalifikovania  sa  hráčov  na  olympijský  turnaj  v Londýne, 
finančne podporí ďalšiu časť prípravy SOV.
2.8  Zmena   hracích  miestností  SPM  z dôvodu  pokračujúcej   neplánovanej  rekonštrukcie 
športovej haly v Starej Ľubovni:
st. žiačky 12.2.2012  -  Pezinok
dorastenci 24.3.2012 -   Galanta,  VV SSTZ schválil príspevok 200€  na náklady  
                                             organizátora v Galante

K     bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ – Ing.Hamran  

Uznesenia splnené :   

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 431: Uskutočniť do 15.10.2011 oponentúru tréningových plánov CTM.  

         Z: KŠR T:15.10.2011 

Uznesenie 433: ŠTK pripraví návrh na zmenu herného systému v dorasteneckej extralige 
             ( hrať stretnutia do 6. víťazného bodu)  

         Z: ŠTK  T:20.1.2012 

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 

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.

K     bodu 4. Návrh nominácií RD a     rozhodcov -  Ing.Miko, Ing.Hamran  

4.1. ITTF PT, Maďarsko, Budapešť, 17.-22.1.2012
Muži: Keinath, Pištej, Šereda, Bardoň, Novota, Gumáň, Karas, Lelkeš (na vlastné náklady)
Ženy: Balážová, Ódorová (na vlastné náklady)

4.2. ITTF PT, Slovinsko, Velenje, 25.-29.1.2012 
Muži: Keinath, Bardoň, Novota (na vlastné náklady)
Ženy: Balážová (na vlastné náklady)
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4.3. ITTF JC&C Open, Slovinsko, Velenje, 30.1.-3.2.2011
Juniori: Maják, Pavolka, Rezetka (na vlastné náklady), Vlačuška, Valúch, Ježo (na vlastné 
náklady)
Juniorky: Truksová, Jurková, Cisáriková (na vlastné náklady), Kokavcová, Selická (vlastné 
náklady)
Kadeti: Kopányi, Kalužný (na vlastné náklady),  Kaššay, Brat, J.Pavolka (na vlastné náklady)
Kadetky: Kršiaková, Cerovská, Furková  (na vlastné náklady)
Tréneri: Kutiš, Adámková, Kudrec, Čolovičková (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ, doprava mikrobus a os. auto

4.4. ITTF JC&C Open, Česko, Hodonín, 15.-19.2.2012
Juniori: Maják, Pavolka, Vlačuška  (na vlastné náklady), 

Rezetka, Valúch, Ježo, Turček, Bíro  (na vlastné náklady)
Juniorky: Truksová, Jurková, Cisáriková  (na vlastné náklady)

Kokavcová, Selická  (na vlastné náklady)
Kadeti: Kopányi, Kalužný (na vlastné náklady)

Kaššay, Brat, J.Pavolka (na vlastné náklady)
Kadetky: Kršiaková, Furková  (na vlastné náklady)

Cerovská, Belopotočánová, Uríková, Mesárošová (na vlastné náklady)
Tréneri: Kutiš, Adámková, Kudrec, Čolovičková (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ

4.5. MS družstiev, Dortmund, 25.3.-1.4.2012
Muži: Keinath, Pištej, Šereda, Bardoň (na náklady SSTZ), náhr. Illáš
Ženy: Balážová, Kmotorková, Hudecová, Daubnerová (na náklady SSTZ), náhr. E. Jurková
Tréneri: Miko, Popová (na náklady SSTZ)
Kongres a zasadnutie BoD: PhDr.Kríž 
Kongres a zasadnutie med. komisie: Ing.Hamran (obidvaja pobyt  na náklady organizátora, 
doprava a poistenie na náklady SSTZ)

4.6. Olympijska kvalifikácia, Luxembursko, 11.-15.4.2012
Muži: Keinath, Pištej, Šereda (na náklady SSTZ), náhr: Bardoň
Ženy: Balážová (na náklady SSTZ)
Tréneri: Miko, Popová (na náklady SSTZ)
Poistenie  a doprava na náklady SSTZ

4.7. Rozhodcovia - MS Nemecko, Dortmund, 25.3.-1.4.2012,  Račko

K     bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran  

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

   K bodu 6.   Stav príprav RD SR na MS v     Dortmunde a     kvalifikáciu na OH v                  
                   Luxembursku – Ing.Miko        

- od 1.2.2012 začína spoločná príprava reprezentácie vo zväzovom centre v Bratislave 
jedenkrát týždenne
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- pre vybraných reprezentantov  (Balážová,  Keinath,  Pištej,  Šereda)  je  zabezpečená 
príprava vo Werner Schlager Academie vo Schwechate 

- je potrebné skoordinovať termínový kalendár prípravy reprezentantov
- Keinath už nahlásil termín prípravy – 15.-23.3.2012
- odchod na MS do Dortmundu je 24.3.2012 a predpokladaný návrat je 31.3.2012

K bodu 7. Úprava rozpočtu SSTZ   na rok 2012      -  Ing.Hamran, Tichý  

              Slovenský stolnotenisový zväz rovnako ako všetky ostatné športové zväzy, ktoré 
spĺňajú podmienky na financovanie zo štátneho rozpočtu má pre rok 2012 podľa internetovej 
stránky MŠVTaŠ  SR rozpísaný finančný rozpočet na úrovni 70% z rozpočtu roku 2011
 Tieto fin. prostriedky, ktoré by v roku 2012 mali prísť na náš účet  budú použité na tieto 
konkrétne účely ( návrh prerozdelenia ešte podlieha schváleniu MŠVVaŠ):

Predpokladaná dotácia  na športovú činnosť v r. 2012 194.600,- €
vybraní športovci   17.000,- €

                                                                          Spolu:   211.600,- €
Predpokladané výdavky :
A :
 1. Mzdy pracovníkov sekretariátu SSTZ   45.000,- €
 2. Režijné náklady zväzu   30.000,- €
 3. Mzdy trénerov reprezentačných družstiev     5.000,- €
 4. M-SR všetkých kategórií   11.000,- €
 5. MS družstiev Dortmund (4+4+2+1) 11 osôb     7.000,- €
 6. ME Dánsko, Herning (4+4+2+1) 11 osôb     9.000,- €
 7. Kvalifikácia OH Luxemburg     8.400,- €
 8. Kvalifikácia OH Katar     4.200,- €
 9. MEJ Schwechat   13.000,- €
10. Kvalifikačné zápasy muži doma ENG, BUL, vonku NED (500+500+1.700)    2.700,- €

            ženy doma:  POR, BUL, vonku: EST (500+500+1700)             2.700,- €
11. Športovo-talentovaná mládež   56.600,- €

                                                                                                            194.600,- €  
B:
1. Vybraní športovci (Balážová, Keinath, Pištej, Šereda)   17.000,- €

                                                                                                                Celkom: 211.600,- €

Rozpis mzdových nákladov, režijné náklady mzdy reprezentačných trénerov všetkých 
kategórií a majstrovstvá Slovenska  sú na úrovni skutočnosti roku 2011.Ďalej ide o vrcholné 
podujatia, na ktoré budú naše reprezentačné družstvá prihlásené a ktoré by mali absolvovať. 
Posledná ll. Položka je určená na financovanie športovo - talentovanej mládeže.
V časti  B ide  o financovanie  prípravy vybraných športovcov.  Zo sumy 17.000,-  je  určené 
8.000,- pre B. Balážovú a po 3.000,- na Pišteja, Keinatha a P. Šeredu.
Podľa ústnych informácií z MŠ  malo by byť dofinancovaných i zvyšných 30 % , avšak táto 
suma je neznáma a otázna. Ak tieto financie prídu budú určené  prioritne na mládež.

K     bodu 8. Príprava M SR mužov a žien   2011/2012 - Ing.Šereda  

- písomný materiál – VV SSTZ schválil s pripomienkami

K     bodu 9.  Zabezpečenie prípravy RD mládeže na MEJ 2012 vo Viedni   –tréneri RD  

Ing.Miko: 
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- ústna informácia – VV SSTZ berie na vedomie
- zorganizovať výcvikové tábory v jednotlivých vekových kategóriách 
- účasť na medzinárodných turnajoch
- je pozitívne, že hráči sú ochotní štartovať na vlastné náklady, t.j. na náklady klubov 

a rodičov
- je potrebné sa zamyslieť nad nomináciami na MEJ a v prípade slabšej výkonnosti 

hráčov v jednotlivých kategóriách uprednostniť mladších hráčov z danej kategórie

K     bodu 10. Príprava Slovak Junior Open - WJC v     Senci     17.-20.5.2012 -  Dr.Kríž,   
Ing.Hamran

Ing.Hamran - ústna informácia – VV SSTZ berie na vedomie

- turnaj sa uskutoční v športovej hale v Senci , 10 hracích a 6 tréningových stolov
- ubytovanie a strava v hoteli Družba a okolitých hoteloch
- očakávame účasť 12-16 krajín

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

- Ing.Miko – ústna informácia -  VV SSTZ berie na vedomie
- oponentúry sa nezúčastnili zástupcovia CTM Valaliky

- na základe výsledku oponentúr  komisia  navrhuje schváliť  CTM : Nitra, Košice, 
Rača, Topoľčany 

- CTM Malacky – vzhľadom na troch hráčov – znížiť príspevok 75 % mzdu trénera 
na obdobie 1 roka

- CTM Čadca nesplnilo požiadavky podľa smernice – vyradené zo systému
- požiadavka na vznik CTM v Ružomberku a obnovenie činnosti CTM vo Valalikoch
- budú  pozvaní  na  oponentúru  tréningových  plánov  zástupcovia  Ružomberka  a 

Valalík a v prípade splnenia požiadaviek budú zaradení medzi podporované CTM
- vzhľadom na zníženie štátnej podpory VV SSTZ schválil zníženie odmeny trénerov 

CTM na 400 € mesačne do 30.6.2012. Odmena trénerov a dofinancovanie činnosti 
CTM bude upravené po upresnení  dotácií z MŠVVaŠ SR a na základe výsledkov 
z kontrol činnosti CTM.

- podmienkou  pre  udelenie  dotácií  pre  všetky  CTM  je  dodanie  detailných 
tréningových  plánov  s upresnením  tréningových  časov  pre  zaradených  hráčov 
v rámci týždňa

- VV SSTZ schválil  výnimku na trénerské vzdelanie  pre  p.Svata  (  B lic.)  z CTM 
Valaliky

- VV  SSTZ  poveril  právom  kontroly  činnosti  CTM  všetkých  členov  VV  SSTZ, 
kontrolnej komisie a členov sekretariátu SSTZ. O vykonaných kontrolách vykonajú 
zápis.

K     bodu 12. Obsahová náplň časopisu Slov. stolný tenis 1/2012   – Dr.Vaniak  

- preložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ

K     bodu 13. Rôzne    
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13.1  Dr.Brúderová  –  informovala  o možnosti  organizovania  školenia  trénerov  na  1.  a  2. 
kvalifikačný  stupeň  (D  a C  licencia).  FTVŠ  UK  v Bratislave  organizuje  všeobecnú  časť 
vzdelávania :
- 25.-26. februára 2012 - tréner 2. stupňa ( C lic.) 
- marec 2012 – tréner 1. stupňa ( D lic.)

13.2  Dr.Brúderová  –  predložila  zoznam trénerov s platnými  licenciami  A a B,  ktorý bude 
zverejnený na stránke SSTZ a v časopise zväzu
13.3 Dr.Brúderová – SSTZ pripravuje dva semináre pre trénerov na rok 2012:
- v máji 2012 seminár pre trénerov na predĺženie platnosti licencií
- september – október 2012,  po skončení OH v Londýne seminár pre trénerov RD a ÚTM

13.4 Dr.Brúderová  - na základe splnenia požadovaných kritérií VV SSTZ schválil udelenie B 
lic. pod č. 278 Ing.Tisovi

13.5 Ing.Hamran – na základe poverenia ITTF sa uskutočnia skúšky medz. rozhodcov. Termín 
uzávierky prihlášok je 15.2.2012 , skúšky sa musia uskutočniť do 30.4.2012.

13.6.  VV  SSTZ  schválil  Ing.Tomovi  paušál  na  telekomunikačné  výdavky  súvisiace  so 
spracovávaním rebríčkov  vo výške 100€ mesačne.

13.7 Termín nasledujúceho zasadnutia VV SSTZ bol stanovený na 6.3.2012.

Bratislava  25.1.2012
Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN
Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŽ
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