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    Zápis č. 3/2012  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 19.4.2012 
                                                 v Bratislave 
 
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, Mgr.Peko, Ing.Miko, Doc. Alexy,  Ing.Čelko,  
                     Dr.Novotný,  
Ospravedlnení:    p. Pirnik, Mgr. Bajzík, p. Valárik, Dr. Brúderová, Mgr.Grofová 
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. Sekretariát SSTZ písomne informoval prezidentov ITTF A. Shararu a ETTU S. Bosiho 
o oficiálnom stanovisku ČĽR k dokladom hráča Wang Yanga. ITTF vzalo na vedomie túto 
informáciu, požaduje však ešte test kostí, ktorý by mal definitívne potvrdiť vek hráča. V žiadnom 
predpise ITTF, ani ETTU však takáto povinnosť neexistuje a navyše testy nedokážu stanoviť presný 
dátum narodenia. SSTZ prihlásil Y. Wanga na WT v Španielsku. 
2.2. Dňa 8.3.2012 sa uskutočnilo v Bratislave stretnutie predsedu a generálneho sekretára SSTZ 
s podpredsedom Čs. asociácie stolného tenisu N. Endalom. Došlo k dohode o spoločnom postupe na 
najbližšom volebnom kongrese ETTU v októbri v Dánsku. 
2.3. V dňoch 16.-18.3.2012 sa konal v Malackách Slovak Open v kategórii minikadetov. V jeho 
priebehu 17.3.2012 sa uskutočnil krst Encyklopédie stolného tenisu za účasti primátora Malaciek p. 
Ondrejku a ďalších významných osobností. V rovnaký deň sa uskutočnilo v Malackách aj I. oficiálne 
zasadnutie Swaythling clubu SR pod vedením Vladimíra Mihočku st. 
2.4. Dňa 20.3.2012 sa konalo v Bratislave jarné zasadnutie Dunajského pohára. Súťaž  v kategórii 
mužov sa uskutoční v októbri 2012 v Bratislave. 
2.5. V dňoch 25.3.-1.4.2012 sa uskutočnili v Dortmunde MS v súťaži družsiev. Družstvo mužov 
vypadlo z elitnej divízie, aj keď dosiahlo historicky druhý najlepší výsledok (19. miesto). Omladený 
ženský tím SR nepostúpil medzi elitu, keď skončil na 30. mieste. Vynikajúci výkon podala B. 
Balážová, ktorá neprehrala ani jediný zápas ! 
2.6. V Dortmunde sa počas MS konali zasadnutia kongresov ITTF, ETTU a Rady riaditeľov. ITTF 
prijalo 2 nové členské federácie a s 217 členmi patrí medzi najrozšírenejšie športy na svete. 
2.7. MŠVVaŠ SR predložilo druhú časť zmluvy o dotáciách pre SSTZ na r. 2012. Napriek 
pôvodnému tvrdeniu riaditeľa Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR L. Križana o 110 % 
náraste dotácií pre stolný tenis, zmluva bola iba na úrovni r. 2011, navyše ukladala zväzu uhradiť 90 
% nákladov na COP od 1.9.2012, hoci pre mládež došlo k poklesu výšky dotácií. Podobne určovala 
presné sumy, ktoré je možné použiť pre členov reprezentácie SR. SSTZ mal získať súhlas na 
používanie osobných údajov od všetkých svojich registrovaných členov. Vtedajší minister školstva, 
vedy, výskumu a športu E. Jurzyca však zmluvu nepodpísal, a tak zvyšok dotácie (cca 30 %) bude 
prerozdelený podľa iných kritérií (bude vypísaná nová výzva pre športové zväzy). 
2.8. Dňa 11.4.2012 nový minister školstva, vedy, výskumu a športu D. Čaplovič odvolal L. Križana 
a poveril vedením Sekcie štátnej starostlivosti o šport p. L. Čambala. Začala sa aj diskusia o novej 
koncepcii športu o novom prerozdelení štátnych dotácií. 
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2.9. Dňa 3.4.2012 sa uskutočnilo v Bratislave I. športové fórum Slovenska, ktoré analyzovalo súčasnú 
kritickú situáciu v našom športe a navrhlo novému vedeniu ministerstva ich riešenia. Zhodlo sa na 
vytvorení jednej spoločnej strešnej organizácie slovenského športu. V programe vystúpil s prednáškou 
aj predseda SSTZ a člen VV SOV Z. Kríž na tému „Tradičné a nové princípy športu a ich 
dodržiavanie na Slovensku“. 
2.10. V dňoch 11.-15.4.2012 sa uskutočnila v Luxemburgu európska kvalifikácia na OH v Londýne. 
Z kvarteta slovenských hráčov mala najbližšie k postupu B. Balážová, ktorá v rozhodujúcom zápase 
so Srbkou Molnárovou  viedla 3:0 na sety a 8:8. Hoci jej chýbali iba 3 loptičky, o Londýn bude 
musieť zabojovať v máji na svetovej kvalifikácii v Katare. 
2.11. Účasť slovenskej výpravy na európskej OH v kvalifikácii uhradila Luxemburská stolnotenisová 
federácia (hodnota cca 7.200,- €) ako protihodnotu za to, že SSTZ stiahol svoju kandidatúru na 
usporiadanie tohto turnaja. 
2.12. Dňa 14.4.2012 požiadal SSTZ ITTF o schválenie štartu Wang Yanga na svetovej olympijskej 
kvalifikácii, pretože spĺňa podmienky MOV na štart na OH (tri roky nereprezentoval inú krajinu a má 
slovenský pas). V prípade pozitívneho stanoviska MOV môže tento hráč štartovať na svetovej 
olympijskej kvalifikácii v Katare. 
2.13 Uskutočnilo sa rokovanie s primátorom Bratislavy p.Ftáčnikom a starostom Rače p.Pilinským 
o možnosti podpory pri prevode pozemkov pod halou a ubytovňou na MČ Rača a zároveň pomoci pri 
oprave strechy haly. 
2.14 SSTZ predložil projekty na Bratislavský samosprávny kraj, magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
a tiež aj na MČ Rača na podporu pri oprave strechy stolnotenisovej haly. 
 
K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ – Ing.Hamran 

 
Uznesenia trvajúce : 

 
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 
                           NT: 30.4.2012  

 

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

 
4.1 Výcvikový tábor juniorov a junioriek, Bratislava, 23.-27.4.2012 
Juniori: Maják, Pavolka, Rezetka, Vlačuška, Valúch, Bíro, Kostelník, Ježo, Turček 
Juniorky: Truksová, Jurková, Barčiaková, Selická, Kokavcová 
Tréneri: Adámková, Kutiš 
 
4.2  Pro Tour J.Kórea, Incheon City, 16.-20.5.2012 
Wang Yang (na vlastné náklady) 
 
4.3 Príprava pred Slovak Junior Open 
Juniori: Maják, Pavolka, Vlačuška, Rezetka, Valúch, Bíro, Ježo, Kostelník, Kopányi, Kalužný, Róba, 
Kaššay 
Juniorky: Truksová, Jurková, Selická, Vizinová, Kokavcová, Cisáriková, Barčiaková, Haringová, 
Kršiaková, Furková, Cerovská, Belopotočánová 
Tréneri: Kutiš, Adámková, Čolovičková, Kudrec 
 
Pravdepodobne sa zúčastní spoločnej prípravy aj RD Brazílie. 
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4.4. ITTF JC Slovakia Open, Senec, 17.-20.5.2012 
Juniori 

SVK A: Maják, Pavolka, Vlačuška, Kostelník 
SVK B: Rezetka, Valúch, Bíro, Ježo 
SVK C: Kopányi, Róba, Kalužný, Kaššay 
Juniorky 

SVK A: Truksová, Jurková, Selická, Vizinová 
SVK B: Kokavcová, Cisáriková, Barčiaková, Haringová 
SVK C: Kršiaková, Furková, Belopotočánová, Cerovská 
Tréneri: Kutiš, Adámková, Čolovičková, Kudrec 
Všetci na náklady SSTZ, poistenie na náklady SSTZ, komisia vytvorí poradie nominovaných hráčov 

a v prípade väčšieho záujmu zahraničných účastníkov, bude úmerne znížení počet hráčov zo 

Slovenska na minimálny počet 6 pretekárov. 

 
Dodatočné schválenie nominácií  

 

4.5  ITTF  JC a C Open, Francúzsko, Metz, 18.-22.4.2012 
Juniori: Rezetka, Bíro, Valúch, Žaťko (na vlastné náklady) 
Juniorky: Truksová, Vizinová, Haringová (na vlastné náklady) 
Kadeti: Kopányi, Kalužný, Brat (na vlastné náklady) 
Poistenie na náklady SSTZ 

 
4.6  World Tour Španielsko,  Almeria, 18.-22.4.2012 
Wang Yang, Kobes, Bai He (všetci na vlastné náklady) 
 
4.7   Euro-Africa Circuit, Chorvátsko, Záhreb, 24.-27.5.2012 
Pištej, Novota (na vlastné náklady) 
 
4.8 Kontrolný turnaj juniorov a junioriek, Bratislava, 11.-12.4.2012 
Juniori: Maják, Pavolka, Rezetka, Vlačuška, Ježo, Bíro, Valúch, Kostelník 
Juniorky: Truksová, Jurková, Cisáriková, Kokavcová, Selická, Vizinová, Barčiaková, Haringová 
Tréneri: Kutiš, Adámková 
 
4.9  Výcvikový Tábor kadetov a kadetiek, Bratislava, 16.-20.4.2012 
Kadeti: Kaššay, Róba, Diko, Wiltschka, Peko, Zelinka, Pavolka, Špánik 
Kadetky: Kršiaková, Furková, Belopotočánová, Cerovská, Lábošová, Vancáková, Uríková, 
Kukuľková 
Tréneri: Čolovičková, Kudrec   
 
4.10 Kvalifikácia na OH – Luxembursko, dodatočne nominovaný osobný Keinathov tréner Liu ( Hong 
Kong) na dva dni počas základnej skupiny – pobytové náklady hradí SSTZ  
 
4.11 Svetová kvalifikácia na OH v Katare, 10.-13.5.2012 
Balážová – na náklady SSTZ 
Keinath, Wang ( v prípade súhlasu ITTF), Pištej – všetci na vlastné náklady, v prípade postupu na OH 
SSTZ preplatí náklady na štart 
Tréneri - Miko, Popová – na náklady SSTZ 
 
Pozn.:  Napriek predchádzajúcemu rozhodnutiu VV SSTZ o pridelení prostriedkov hráčom 
Keinathovi, Pištejovi a Šeredovi , toto nebolo potvrdené podpisom zmluvy , vzhľadom na zmeny na 
MŠVVaŠ SR. SSTZ požiada o potvrdenie tejto zmeny nové vedenie Sekcie štátnej starostlivosti 
o šport MŠVVaŠ SR.    
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Nominácie rozhodcov :    

4.12 MEJ  Schwechat  13.-22.7.2012  -  Bajzík, Galanská, Jurč  

4.13 Spanish  Open  WC 2012,  Almeria , 18.–22.4.2012  -  Bystričan, Lúpal 

4.13 SLOVENIA Open 2012 PTTC,  Laško,  9.-12.5.2012   -   Račko, Kondel, Žarnovický, Švento,   

       Gajdoš, Thomasová 

4.14  RITTO, KLUJ 2 12 PTTC , 31.5.-3.6.2012  - Tancer, Lúpal, Vaniak, Thomasová 
 
Uznesenie 436: VV SSTZ navrhol zvolať rebríčkovú komisiu na zapracovanie návrhov do systému 
spracovania rebríčkov. Uvedený návrh po schválení komisiou zaslať členom VV SSTZ ešte pred 
zasadaním VV SSTZ.    

        Z: rebríčková komisia       T:20.5.2012  
 
 
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 
  
 K bodu 6. Hodnotenie MS mužov a žien a olypijskej kvalifikácie   – Ing.Miko         

 
MS 2012 v Dortmunde sa zúčastnili reprezentanti 140 krajín 

- Ženy SR – hrali v 2. divízii a skončili na 30. mieste a svojou výkonnosťou 
nesklamalo 

- Balážová mala 100% úspešnosť 
- veľmi dobre zahrala Daubnerová, úspešnosť 5/1 
- potvrdili, že v tomto zložení družstva je 2. divízia primeranou súťažou   
- Muži  SR – skončili v 1. divízii na 19. mieste,  je to slušné umiestnenie, nakoľko po 

základnej časti bolo družstvo bez víťazstva, je to druhé najlepšie umiestnenie 
v histórii Slovenska 

- Keinath potvrdil svoju pozíciu vo svetovom rebríčku a na základe výsledkov 
z Dortmundu  postúpil na 51. miesto vo svet. rebríčku  

 
Európska olympijská kvalifikácia v Luxembursku 

- veľmi dobre hrala Balážová, ktorá sa dostala dvakrát do finále kvalifikácie a od 
postupu na OH je delili len 3 loptičky 

- kvalita hráčov bola vynikajúca,  rozhodujúca bola psychika účastníkov 
- muži v základných  skupinách vyhrali po jednom zápase, na postup to však stačilo 

len Keinathovi a Šeredovi 
  

K bodu 7. Informácia o priebehu ligových súťaží 2011/2012                                        
 

7.1  Ing.Šereda – informácia o neodohraných stretnutiach v Extralige mužov a žien: 
   - Dunajská Streda nepricestovala do Miňoviec 
   - B. Štiavnica nepricestovala do Čadce 
 VV SSTZ postúpil vec na doriešenie disciplinárnej komisii 
 
7.2  Základné časti súťaží sú ukončené, finálové nadstavby Extralíg sa uskutočnia v Holíči 
a Topoľčanoch. 
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7.3 VV SSTZ riešil protest Stavoimpexu Holíč proti odloženiu stretnutia ŠK Rača a ŠKST Bratislava. 
VV SSTZ potvrdil rozhodnutie ŠTK a nakoľko Stavoimpex Holíč nepodal odvolanie, zostáva 
v platnosti rozhodnutie ŠTK. 
 
7.4 VV SSTZ urobil výklad štruktúry Extraligy mužov, ktorá sa hrá trojstupňovým systémom. Všetky 
tri stupne súťaží: základná časť, druhý stupeň a finále tvoria jednu súťaž a podľa toho sa posudzujú aj 
všetky súvisiace predpisy. 
 
7.5 Doc. Alexy – podľa predpisu o organizovaní SPM článku 6 – Povinnosti organizátora navrhuje 
udeliť pokutu vo výške 17 € klubu TTC Fortuna Kežmarok za nezverejnenie výsledkov 
v predpísanom termíne 
 Z: ŠTK zverejní pokutu v spravodaji a listom    T: 30.4.2012 
 
7.6 VV SSTZ schválil delegátov na jednotlivé M SR a finále Extraligy  
       Z: ŠTK zverejní delegátov na jednotlivé podujatia v Spravodaji a na internetovej stránke  SSTZ  
 
K bodu 8. Zhodnotenie priebehu Superligy 2011/2012  - Dr.Vaniak 

- súťaže sa blížia ku koncu, umiestnenie slovenských klubov: 
Holič   3.-4. miesto,  Malacky 6.-7. miesto, Topoľčany 8. miesto , Miňovce 9. miesto   

 
Najbližšia porada Superligy sa uskutoční 26.4.2012 v Prahe. Zúčastnia sa jej Dr.Kríž a Ing.Hamran 
 
Uznesenie 437: VV SSTZ navrhol urobiť prieskum o záujem účasti klubov pre ďalší ročník 
Superligy a takisto aj v lige majstrov mužov a žien  .    
              Z: Ing.Šereda, Dr.Vaniak                 T: 25.4.2012  
 
 

K bodu 9.  Zabezpečenie prípravy RD mládeže na MEJ 2012 -  Ing.Miko 

 
- Ing.Miko - ústna informácia – VV SSTZ berie na vedomie 
- Príprava sa uskutoční tradične v troch blokoch v národnom stolnotenisovom centre 

v Bratislave : 25.-29.6., 2.-6.7., 9.-11.7. 2012 
- Po dohode s organizátormi s rakúskeho zväzu bude možnosť bezplatnej účasti aj 

slovenských funkcionárov a trénerov na súťažiach MEJ ako pozorovateľov 
 

K bodu 11. WJC Slovak Junior Open , Senec – Ing.Hamran 

 

- predbežne je prihlásených 12 krajín 
- možnosť záverečnej prípravy RD SR a Brazílie priamo Senci 
- ubytovanie v 2-3 hoteloch v blízkosti haly 
- strava v hoteli Družba 
- turnaj sa uskutoční v športovej hale v Senci , 10 hracích a 6 tréningových stolov 
- počet účastníkov je limitovaný – 140 hráčov 

 
K bodu 11. Informácie z metodicko vzdelávacej komisie - Dr.Demetrovič  

 
- predložený písomný materiál 
- školenie sa uskutoční v termíne 17.-21.6. 2012 
- VV SSTZ berie na vedomie  
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K bodu 12. Rôzne   

 
12.1 Dr.Kríž  – informoval  o VZ KŠZ, ktoré sa uskutoční 24.4.2012 . Za SSTZ sa zúčastnia 4 
delegáti : Ing.Hamran, Dr.Vaniak,  Tichý, Čolovičková, za VV KŠZ SR PhDr. Z. Kríž 
 
12.2  VV SSTZ schválil kandidatúru Slovenska na organizovanie MEJ 2015 na 
rekonštruovanom bratislavskom zimnom štadióne. Jednou z možností je spoluorganizovanie 
so Slovenským zväzom tel. postihnutých športovcov, ktorý má tiež záujem organizovať ME 
tel . postihnutých športovcov v tom istom roku, s tým že obidvoje majstrovstiev Európy by 
nasledovali kontinuálne po sebe, čím by sa znížili náklady pre obidva subjekty. Samotná 
kandidatúra ešte podlieha schváleniu MŠVVaŠ v súvislosti so štátnou podporou týchto 
podujatí. 
 
 
 
 
 
Bratislava  21.4.2012  
Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              
Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


