Zápis č. 2/2012
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 6.3.2012 v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, Mgr.Peko, Ing.Miko, Doc. Alexy, Ing.Čelko,
Dr. Brúderová, p. Valárik, Pirnik, Mgr. Bajzík,
Ospravedlnený: p.Dr.Novotný
Neprítomný:
p.Ing.Kočkin
Prizvaní:
pp. Čolovičková, Tichý, Ing.Šereda, Mgr.Grofová
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal na spoločnom zasadnutí všetkých členov VV SSTZ a zablahoželal
generálnemu sekretárovi A.Hamranovi k 54. narodeninám.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje reformu športu v SR.
Pracovná skupina pod vedením futbalového agenta p. Tokoša spracovala materiál, ktorý
vychádza z filozofie, že majú byť podporované iba športy populárne a úspešné. Športovému
hnutiu nebol doteraz predložený komplexný materiál na diskusiu, nebol nikde schválený, ale
minister školstva už rozhodol, že podľa nového vzorca bude rozdelených 30 % dotácie na
činnosť zväzov v r. 2012. Návrh vzbudil všeobecný odpor u športov menších, ale úspešných.
SOV, KŠZ SR a ZTŠČ SR požiadali prezidenta SR I. Gašparoviča, aby reformu stopol a dal
ju na diskusiu zainteresovaným subjektom. Všetky informácie zverejnené v médiách o výške
podpory športovým zväzom na r. 2012 sú iba v špekulatívnej rovine, pretože nie je definitívne
schválený vzorec výpočtu a ani údaje, ktoré budú do neho vkladané. O reforme športu
s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne po voľbách až nová vláda a nový minister školstva.
2.2. SSTZ vo februári 2012 dostal kópiu listu z Veľvyslanectva ČĽR pre Ministerstvo vnútra
SR, v ktorom čínske úrady potvrdzujú, že údaje uvedené v dokladoch Wang Yanga sú
pravdivé. Po prijatí tejto informácie SSTZ po konzultácii s DK, zrušil pozastavenie
medzinárodnej činnosti (súťaže ITTF a ETTU) Wangovi a umožnil mu prihlášky na turnaje
World Tour. O ďalšom postupe v tejto kauze budú prezident SSTZ a generálny sekretár SSTZ
rokovať počas MS v Dortmunde so zodpovednými predstaviteľmi ITTF a ETTU.
2.3. Vo februári 2012 odštartovalo školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa (všeobecná
časť) v spolupráci s FTVŠ UK v Bratislave. Napriek tomu, že viacerí frekventanti majú
v termíne školení ligové povinnosti za stolmi, FTVŠ ospravedlní iba jedinú absenciu na kurze.
2.4. Dňa 17.2.2012 sa uskutočnil vo Veľkom Mederi tradičný turnaj osobností za účasti
členov diplomatického zboru, podnikateľov, sponzorov a zástupcov médií. Za kvalitné
zorganizovanie podujatia patrí poďakovanie najmä predstaviteľom mesta Veľký Meder na
čele s jeho primátorom A. Nevérim.
2.5. V dňoch 3.-4.3.2012 sa uskutočnili v hale Transpetrolu majstrovstvá Slovenska dospelých
v stolnom tenise. Kvalitnú úroveň mala najmä súťaž mužov, kde nastúpili všetci favoriti.
Domáci šampionát bol aj dobrou generálkou na Slovak Open Junior v máji 2012. SSTZ robí
potrebné kroky na jeho zaradenie do najvyššej kategórie (prémium) – zvýšenie finančných
výhier, televízny prenos a priamy internetový prenos, ako aj zvýšené nároky na športovotechnické podmienky, propagáciu a ubytovanie.
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2.6. Dňa 17.3.2012 sa počas turnaja najmladších kadetov v Malackách uskutoční schôdza
obnoveného Swaythling Clubu International Slovakia a v rámci nej aj krst Encyklopédie
stolného tenisu Slovenska.
2.7 Ing.Hamran informoval o spoločnom zasadaní zástupcov SSTZ, ČAST a klubov
organizujúcich turnaj „Satelit“. Po dohode zúčastnených a stanovisku komisie mládeže
navrhujeme VV SSTZ schváliť opätovné zaradenie turnajov SATELIT do rebríčkov mládeže
SR tak, že sa bude počítať najlepší výsledok z troch turnajov s koeficientom ako
v Topoľčanoch, teda 5., kat I. A to za podmienok, že česká strana zabezpečí kvalifikovaných
rozhodcov s licenciou na súťaže jednotlivcov, takisto zaradí turnaje do rebríčkov ČR mládeže
a organizátori sa zaviažu, že uhradia štart družstva reprezentácie SR a ČR na všetkých
turnajoch na náklady organizátora /jedno chlapčenské a jedno dievčenské družstvo/.
VV SSTZ schvaľuje
Uznesenie 434: Rebríčková komisia zapracuje schválené ustanovenie do pravidiel na tvorbu
rebríčkov
Z: rebríčková komisia
T:30.3.2012

2.8 ŠKST Topoľčany požiadali o zaradenie pripravovaného zimného „satelitu“, ktorý by sa
mal odohrať 28.-29.12.2012 do rebríčkov.
Stanovisko VV SSTZ : po vyhodnotení nultého ročníka VV SSTZ rozhodne o zaradení , alebo
nezaradení do rebríčkov.
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
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.
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
Uznesenie 435: VV SSTZ vyzýva všetkých funkcionárov, trénerov a rozhodcov na zasielanie
pripomienok k systému tvorby slovenských rebríčkov. Zverejniť výzvu na stránke SSTZ.
Z: ŠTK, rebríčková komisia
T:30.3.2012

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Ing.Miko, Ing.Hamran
4.1 MS družstiev, Dortmund, 25.3.-1.4.2012
Muži: Pištej, Šereda, Bardoň, Keinath náhr. Illáš, Novota
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Źeny: Balážová, Kmotorková, Hudecová, Daubnerová nahr. Turksová, Jurková
Tréneri: Miko, Popová
Všetci na náklady SSTZ
Poistenie na náklady SSTZ
4.2 JC&C Taliansko, Lignano, 7.-11.7.2012
Juniori: Maják, Pavolka, Vlačuška, Rezetka, Ježo, Valúch
Juniorky: Truksová, Jurková, Kokavcová, Selická, Vizinová, Haringová
Kadeti: Kopányi, Kalužný, Kaššay, Brat, Pavolka J., Špánik
Kadetky: Furková, Belopotočánová, Jantošová, Grigelová
Tréneri: Kudrec, Truksa, Grigel
Všetci na vlastné náklady, poistenie na náklady SSTZ
4.3 MM minikadetov, Malacky, 16.-18.3.2012
Chlapci
1999-2000: Wiltschka, Veis, Oráč
2001 a mladší: Kysel, Diko, Černák
Dievčatá
1999-2000: Belopotočánová, Vancáková, Kukuľková
2001 a mladšie: Lábošová, Peková, Mičodová
Tréneri: Kudrec, Čolovičková, plus 2
Všetci na náklady SSTZ, poistenie na náklady SSTZ
4.4 Príprava pred MM v Malackách, 14.-15.3.2012, Bratislava
Chlapci: Wiltschka, Veis, Oráč, Kysel, Diko, Černák
Dievčatá: Belopotočánová, Vancáková, Kukuľková, Lábošová, Peková, Mičodová
Tréneri: Čolovičková, Kudrec
4.5 JC&C Slovinsko, Velenje, 30.1.-3.2.2012
Juniori: Maják, Pavolka, Rezetka (na náklady SSTZ)
Vlačuška, Valúch, Ježo (na vlastné náklady)
Juniorky: Truksová, Jurková, Cisáriková (na náklady SSTZ)
Kokavcová, Selická (na vlastné náklady)
Kadeti: Kopányi, Kalužný (na náklady SSTZ)
Kaššay Brat, Pavolka (na vlastné náklady)
Kadetky: Kršiaková, Cerovská (na náklady SSTZ)
Furková (na vlastné náklady)
Tréneri: Kutiš, Adámková, Čolovičková, Kudrec (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.6 VT kadetov a kadetiek, Bratislava, 27.2.-1.3.2012
Kadeti: Kopányi, Kalužný, Kaššay, Brat, Wiltschka, Oráč, Veis, Peko
Kadetky: Kršiaková, Furková, Cerovská, Belopotočánová, Uríková, Lábošová, Vancáková
Tréneri: Čolovičková, Kudrec
4.7 Príprava na olympijskú kvalifikáciu, 5.-7.3.2012, Schwechat
Pištej, Šereda (na náklady SSTZ)
4.8 Príprava na olympijskú kvalifikáciu,15.-23.3.2012, Schwechat
Keinath (na náklady SSTZ)
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4.9 Nominácie rozhodcov : MM Taliansko , Lignano : Chamula Tancer
4.10 WJC Španielsko, Almeria : Lúpal, Kmeť, Bystričan, Popellár
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Návrh na štruktúry ÚTM na rok 2011/12 – Ing.Miko
-

predložený písomný materiál s detailným rozpisom tréningových plánov CTM
a zápis z dodatočných oponentúr
CTM Valaliky – nespĺňajú požiadavku zaradenia 4 hráčov do CTM
CTM Topoľčany – VV SSTZ odporučil vyradenie hráčky Piterkovej z CTM
z dôvodu dlhodobých zdravotných problémov
CTM Ružomberok – schvaľuje vznik novej CTM
aktuálny stav CTM : Nitra, Rača, Košice, Topoľčany, Malacky, Ružomberok
VV SSTZ poveril kontrolnou činnosťou dodržiavania tréningových plánov
a vedenia predpísanej dokumentácie nasledovných funkcionárov : Dr.Kríž,
Mgr.Peko, Ing.Hamran, Ing.Miko, Čolovičková, Tichý, Dr.Vaniak. O vykonaných
kontrolách vykonajú zápis.

K bodu 7. Stav príprav RD SR na MS v Dortmunde a kvalifikáciu ma OH v Luxembursku
-

nominácie schválila komisia športovej reprezentácie
družstvo mužov je zaradené do 1. divízie
družstvo žien je zaradené do 2. divízie
záverečná príprava sa uskutoční vo zväzovom centre
priebežne sa koná spoločná príprava 1x týždenne vo zväzovom centre
Keinath, Pištej , Šereda a Balážová okrem toho absolvujú prípravu vo Werner
Schlager Academie vo Viedni po 2 – 3 týždňoch

K bodu 8. Úprava rozpočtu SSTZ na r. 2012 - Tichý
-

-

písomný materiál – zmluva o poskytnutí štátnej dotácie
VV SSTZ schválil prerozdelenie financií v kapitole vybraných športovcov
nasledovne : Balážová – 8000€, Keinath – 3000€, Pištej – 3000€, Šereda – 3000€.
Prostriedky sú určené na prípravu a reprezentačné štarty smerom k MS a kvalifikácii
na OH
zmena financovania klubov – podľa novej zmluvy z MŠVVaŠ je možná len
fakturácia na SSTZ. Nie je možné zasielať dotácie na kluby.
sekretariát SSTZ pripravil niekoľko projektov na doplnkové financovanie
rekonštrukcie národného stolnotenisového centra SSTZ : Bratislavský samosprávny
kraj, Magistrát a MČ Bratislava Rača

K bodu 9. Hodnotenie M SR mužov a žien - Mgr.Bajzík, Ing.Šereda
-

Ing.Miko - ústna informácia – VV SSTZ berie na vedomie
M SR v mužskej kategórii mali veľmi dobrú úroveň, najmä zápasy od
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-

štvrťfinále až po finále
organizácia majstrovstiev prebehla bez problémov
je dobré, že nominačné kritériá na kvalifikáciu na OH sa zverejnili v dostatočnom
predstihu
u žien bola úroveň poznačená neúčasťou Ódorovej, Kmotorkovej, Majerčíkovej a
Dzelinskej

Dr.Vaniak - v kategórii žien nenastúpili 2 hráčky bez ospravedlnenia a bolo nutné
prežrebovať súťaž
Počas M SR sa uskutočnili aj zasadnutie disciplinárnej komisie.
Ing.Čelko – riešil sa spor zo stretnutia Extraligy Galanta – Košice. Po vypočutí
prítomných disciplinárna komisia udelila nasledujúce sankcie :
p.Óvári ( Galanta ) – nepodmienečné zastavenie činnosti do konca sezóny
p.Kočkin ( Košice) – napomenutie
Ďalšie rozhodnutia :
p.Wang ( Holič) – uvoľnenie hráčskej činnosti na medzinárodných podujatiach
p.Pavolka ( Nitra) - disc. komisia nevyhovela požiadavke klubu na zastavenie
reprezentačnej činnosti
K bodu 10. Zabezpečenie prípravy RD mládeže na MEJ 2012 v Schwechate - tréneri RD
-

Čolovičková – prebiehajú výcvikové tábory vo zväzovom centre
je veľký záujem o účasť na medzinárodných podujatiach , aj na vlastné náklady

K bodu 11. 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
- uskutočnilo sa prvé zasadanie organizačného výboru
K bodu 12. Informácie z metodicko vzdelávacej komisie - Dr.Brúderová
- preložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ
Dr.Brúderová - v krátkosti informovala o prebiehajúcom školení 2. klasif. stupňa
- VV SSTZ schválil lektorský zbor na špecializáciu školenia : Dr.Kríž,
Dr.Demetrovič, Ing.Hamran, Ing.Miko, Dr.Koprda, Ing.Kutiš, Truksa, Ing.Rzavský
- VV SSTZ schválil paušálny príspevok na telefón Dr.Brúderovej vo výške po 20€
mesačne od 1.2.2012 do 30.10.2012
K bodu 13. Obsahová náplň časopisu Slov. stolný tenis 1/2012 – Dr.Vaniak
predložený písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje
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K bodu 14. Rôzne
13.1 Dr.Vaniak – informoval o aktuálnych pravidlách SSTZ, sú na internete. Je potrebné
využívať tento zdroj. Vzhľadom na každoročnú aktualizáciu pravidiel je neekonomické
vydávať ich samostatne ako publikáciu.
13.2 Predložený písomný materiál – organizátori M SR mládeže -VV SSTZ schvaľuje

Bratislava 14.3.2012
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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