Zápis č. 4/2012
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 28.5.2012
v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, p.Pirnik, Mgr. Bajzík, p. Valárik, Dr. Brúderová,
Ing.Miko, Doc. Alexy, Ing.Čelko, Mgr.Chládeková-Grofová,
Ospravedlnení:
Neprítomný:
Prizvaní:

Mgr.Peko , Dr.Novotný, Dr.Vaniak
p.Ing.Kočkin
pp. Čolovičková, Tichý, Ing.Šereda,

Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal na spoločnom zasadnutí všetkých členov VV SSTZ.
Zablahoželal A.Chládekovej-Grofovej k významnému životnému jubileu a odovzdal jej
pamätnú plaketu SSTZ a kyticu ruží.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. Dňa 2.4.2012 sa uskutočnili v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Krasňanoch
majstrovstvá SR polície za účasti viacerých ligových stolných tenistov. Súťaž mala dobrú úroveň
a prispela k tradičnej spolupráci SSTZ s Policajným zborom.
2.2. Na valnom zhromaždení SOV 22.4.2012 sa zhodli delegáti jednomyseľne na potrebe vytvorenia
jednej strešnej organizácie slovenského športu, ktorá by mala byť rešpektovaným partnerom štátu.
V následných rokovaniach pochybnosti vyjadruje iba SFZ, ktorý zvažuje individuálnu cestu.
2.3. V Považskej Bystrici sa konali 21.4.2012 tradičné majstrovstvá Slovenska novinárov, ktoré
organizuje KŠZ v spolupráci so SSTZ. Poďakovanie za dobre pripravené podujatie patrí
organizátorom v Považskej Bystrici.
2.4. Dňa 24.4.2012 sa zišlo valné zhromaždenie KŠZ SR, ktoré o.i. podporilo myšlienku vytvorenia
strešnej organizácie slovenského športu na báze športových zväzov, ktoré by jediné mali hlasovacie
právo (1 zväz = 1 hlas) a sídlom organizácie by mal byť Dom športu.
2.5. V Prahe sa v dňoch 26.-27.4.2012 konala Superligová porada, na ktorej bol vyhodnotený
uplynulý ročník a dohodli sa princípy pre novú súťaž. SSTZ dohodol s Rakúskym stolnotenisovým
zväzom pre členov VV aj čestné vstupenky na ME mládeže vo Schwechate.
2.6. V dňoch 26.-27.4.2012 sa odohralo v Holíči semifinále a finále záverečnej časti Extraligy mužov
a v Topoľčanoch Extraligy žien. Prvenstvo si vybojovali zaslúžene muži ŠKST Bratislava a ženy
ŠKST Topoľčany. Blahoželáme víťazom i ďalším medailistom!
2.7. Dňa 9.5.2012 podal SSTZ projekty na dofinancovanie činnosti zväzu v r. 2012 (približne ešte 30
%). Zväz splnil všetky náročné požiadavky dané výzvou MŠVVaŠ SR. Prostriedky z ministerstva
môžeme očakávať v auguste – septembri 2012.
2.8. V katarskej Dohe sa v dňoch 10.-13.5.2012 odohrala svetová kvalifikácia na OH v Londýne. SR
vyslala 3 mužov (Keinath, Pištej, Wang) a 1 ženu (Balážová). Slovenskí reprezentanti sa ani v Dohe
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neprebojovali na olympijský turnaj. Wang, ktorý skončil na 13. mieste, zostal náhradníkom.
Výkonom sklamali Keinath a Balážová.
2.9. SSTZ požiadal ITTF o zváženie udelenia voľnej karty pre Balážovú, ktorej postup na OH dvakrát
tesne unikol. Listom z 21.5.2012 prezident ITTF oznámil, že nemá žiadnu voľnú kartu a o jedinom
voľnom mieste rozhoduje tzv. tripartitná komisia MOV, kde sa zohľadňuje predovšetkým faktor
účasti väčšieho počtu krajín na OH a nie výkonnosť, resp. iné skutočnosti.
2.10. Dňa 11.5.2012 požiadal predseda SSTZ povereného gen. riaditeľa Sekcie štátnej starostlivosti
o šport MŠVVaŠ SR L.Čambala o vypísanie výzvy na projekty na rekonštrukcie športových hál
a objektov. V priebehu júna ministerstvo výzvu vypíše a prisľúbilo aj pomoc pri rekonštrukcii
stolnotenisovej haly v Bratislave.
2.11. MŠVVaŠ SR písomne oznámilo, že SSTZ ako jeden zo siedmich zväzov bol úspešný v podaní
žiadosti na pilotný projekt využívania športových poukazov pre školskú mládež. Dotácia 19.900,- € je
určená predovšetkým pre školy, kluby a centrá voľného času, ktoré môžu po splnení kritérií získať
uvedené poukazy. Následne im ich SSTZ refunduje.
2.12. SSTZ písomne požiadal MŠVVaŠ SR o súhlas na kandidatúru na ME mládeže 2015
(Bratislava) spolu s ME telesne postihnutých. Ministerstvo si pred vyjadrením vyžiadalo zaslanie
spracovaného predbežného rozpočtu.
2.13. V dňoch 17.-20.5.2012 sa uskutočnil v Senci 16. ročník Slovak Open Junior za účasti
reprezentantov 20 krajín ako súčasť World Junior Circuit (Svetový pohár juniorov). Podujatie
prebehlo bez rušivých momentov, iba dva slovenské juniorské páry bojovali vo štvorhre chlapcov
o postup do semifinále.
2.14. V Senci sa konala 16.5.2012 porada manažérov Extraligových klubov. Súťaž ročníka 2011/2012
prebehla bez väčších organizačných problémov, kritické pripomienky k jej riadeniu mal iba prezident
ŠKST Bratislava. Navrhol vytvorenie Asociácie profesionálnych klubov, ktorá by mala sama riadiť
túto súťaž. Vzhľadom na to, že návrh sa nestretol s porozumením prítomných manažérov klubov, bol
dohodnutý aj pre sezónu 2012/2013 podobný systém ako doteraz s tým, že bude vypísané výberové
konanie na organizovanie záverečného turnaja. V prípade, že sa nikto neprihlási, zorganizuje ho
v Bratislave sekretariát SSTZ.
2.15. Výkonný výbor SOV na svojom rokovaní 15.5.2012 na žiadosť MŠVVaŠ SR delegoval do
Komisie EU pre riadenie športu za Slovensko predsedu SSTZ a člena VV SOV Z. Kríža. Doteraz túto
funkciu zastával gen. riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR L. Križan.
2.16. V dňoch 24.-27.5.2012 sa konali na ZŠ O. Nepelu v Bratislave otvorené M-SR telesne
postihnutých stolných tenistov. Na turnaji, z ktorého bola posledná možnosť získať body na účasť na
Paralympiáde v Londýne, štartovali reprezentanti 34 krajín. Športovo-technickú stránku zabezpečil
SSTZ, ktorý významnou mierou prispel k úspechu podujatia.

K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :
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
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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 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
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 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Ing.Miko, Dr.Vaniak, Ing.Hamran
4.1. ITTF JC&C Open Poľsko, 30.5.-3.6.2012
Juniori: Pavolka, Rezetka, Vlačuška (náklady SSTZ)
Turček, Ježo, Žaťko (vlastné náklady)
Juniorky: Jurková, Selická, Barčiaková (náklady SSTZ)
Haringová, Vizinová, Kokavcová (vlastné náklady)
Kadeti: Kopányi, Kalužný (náklady SSTZ)
Kaššay, Diko (vlastné náklady)
Kadetky: Kršiaková, Furková (náklady SSTZ)
Cerovská, Belopotočánová, Jantošová (vlastné náklady)
Tréneri: Kutiš, Adámková, Čolovičková, Kudrec
Poistenie na náklady SSTZ
4.2. Príprava na MEJ, Düsseldorf, 27.6.-1.7.2012
Kadeti: Kopányi, Kalužný, Kaššay, Wiltschka, tréner Kudrec (náklady hradí Nemecký
stolnotenisový zväz)
Cestovné a poistenie na náklady SSTZ
4.3. MEJ, Schwechat, 13.7.-22.7.2012
Juniori: Rezetka, Pavolka, (na náklady SSTZ)
- traja juniori Vlačuška Valúch, Maják odohrajú dodatočný turnaj 15.5.2012 v Nitre o poradie
v nominácii na MEJ. Víťaz sa zúčastní na náklady SSTZ, ostatní na vlastné náklady.
náhradníci :Kostelník, Ježo
Juniorky: Truksová, Jurková, Selická (na náklady SSTZ)
Barčiaková, Kokavcová (na vlastné náklady)
náhradník: Cisáriková
Kadeti: Kopányi, Kalužný (na náklady SSTZ)
Kaššay, Wiltschka (na vlastné náklady)
náhradníci: Špánik, Pavolka, Bartál
Kadetky: Furková, Kršiaková Miriam (na náklady SSTZ)
Cerovská, Belopotočánová (na vlastné náklady)
náhradníci: Lábošová, Kukuľková, Uríková
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Tréneri: Kutiš, Adámková, Čolovičková, Kudrec (na náklady SSTZ)
Vedúci : Ing.Hamran – na náklady ETTU, cestovné na náklady SSTZ
Poistenie na náklady SSTZ
4.4. ME v zmiešanej štvorhre, 22.-24.6.2012, Buzau, Rumunsko
Hráči: Balážová, Pištej (na náklady SSTZ)
Trénerka: Popová (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ

4.5 Rozhodcovia : MT tel. post. Rumunsko, 30.5.-3.6.2012 , Tancer, Lúpal, Thomasová,
Kleberc
4.6 ITTF GJC Poľsko, Goláň –HR, Tarnek
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Hodnotenie svetovej olympijskej kvalifikácie – Ing.Miko
Balážová – podala slabší výkon , ako v Luxembursku, nedokázala sa koncentrovať na hru
Keinath – psychicky nezvládol turnajovú záťaž a zodpovednosť, pričom má dobrú
prípravu a dostatok skúseností
- Pištej – bol ďaleko od postupu, zo skupiny síce postúpil, ale jeho hra nezodpovedala
dnešnému trendu hry
- Wang – zúčastnil sa prvýkrát takéhoto turnaja, bol dobre pripravený, postúpil zo
skupiny, ale neprial mu žreb. Skončil na 13. mieste – prvý náhradník
K bodu 7. Zabezpečenie prípravy RD mládeže na MEJ 2012 - Čolovičková
Príprava na MEJ sa uskutoční v termíne 19.6.-11.7.2012 v Senci v štyroch blokoch:
1. blok: 19.6.-23.6.2012
2. blok: 25.6.-29.6.2012
3. blok: 2.7.-6.7.2012
4. blok: 9.7.-11.7.2012 ( pravdepodobne v Bratislave )

K bodu 8. Vyhodnotenie ligových súťaží 2011/12 a kvalifikácií -Mgr. Bajzík
Extraliga mužov:
medailisti: 1. ŠKST Bratislava, 2. Holíč, 3. Malacky
zostup: 11. Galanta, 12. Holíč B – odhlásil sa v 1. polovici súťaže)
Extraliga ženy:
medailistky: 1. Topoľčany A, 2. D. Streda, 3. Malacky
zostup: Bziny
1. liga muži západ:
postup: 1. Nitra B
zostup: 10. Senec, 11. V. Meder/Z. Olča, 12. Topoľčany
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V nadstavbe o záchranu problém s odohraním turnaja. Hl. rozhodca nepripustil hrať hráča Hodála (V.
Meder/Z. Olča) pre neplatný reg. preukaz. P. Kevický nedovolil v ich hracej miestnosti ďalej hrať.
Stretnutie Topoľčany – Senec bolo operatívne presunuté do Galanty. Stretnutia V. Meder/Z. Olča boli
skontumované v ich neprospech a prípad odstúpený disciplinárnej komisii SSTZ.
1. liga muži východ:
postup: 1. Lučenec/Kalinovo
zostup: 12. Vojčice
1. liga ženy:
postup: 1. Mlynky
zostup: nikto, hrali iba 4 družstvá (najnižší možný počet podľa Súť.por.SSTZ)
Extraliga dorastenci:
Finálový turnaj bude 16.6. v Nitre: účastníci Nitra A, Nitra B, Lučenec/Kalinovo, Čadca
Turnaj o záchranu bude 16.6. v Košiciach: účastníci Lok. Košice, Námestovo, St. Ľubovňa, Š.
Michaľany.
Extraliga dorastenky:
Finálový turnaj bude 17.6. v Nitre (zmena oproti kalendáru, pretože 16.6. hrajú finále v Nitre
dorastenci): účastníci Nitra, Malacky, Ružomberok, Topoľčany A
Turnaj o záchranu bude 16.6. v Pov. Bystrici: účastníci P. Bystrica, Topoľčany B, Vranov, Martin.
Kvalifikácia o postup do Extraligy dorastencov:
Odohrá sa 17.6. za účasti: Viktória Trnava (BA-TT), Zl. Moravce (NR-TN), Ružomberok B (ZA-BB),
Kežmarok (KE-PO).
Záujemcovia o usporiadanie turnaja: Trnava, Ružomberok, Kežmarok. ŠTK navrhla Ružomberok
(usporiadatelia v predchádzajúcich rokoch – 2011 východ, Š. Michaľany, 2010 západ, Nitra).
Kvalifikácia o postup do Extraligy dorasteniek:
Odohrá sa 17.6. za účasti: Viktória Trmava (BA-TT), Tr. Jastrabie (NR-TN), Sibírska Prešov alebo
Lok. Košice (KE-PO, súťaž končia 2.6..). Za región ZA-BB nemá záujem štartu žiadne družstvo.
Záujemcovia o usporiadanie: Trnava, Prešov alebo Košice podľa víťaza východu, obaja majú záujem.
ŠTK navrhla Viktóriu Trnava, vzhľadom na to, že na východe ešte nie je známy víťaz. Usporiadatelia
v predchádzajúcich rokoch – 2011 nikto (kvalifikácia sa nehrala, lebo sa do nej prihlásili iba dve
družstva), 2010 – stred Kalinovo.
Hlasovaním členov VV SSTZ boli za usporiadateľov kvalifikácie do Extraligy dorastu zvolení:
chlapci – Ružomberok, dievčatá – Viktória Trnava.

K bodu 9. Vyhodnotenie GJC Slovak Junior Open , Senec – Ing.Hamran, Dr. Kríž
-

turnaja sa zúčastnilo 20 krajín, spolu 140 hráčov, z toho zo Slovenska 13 chlapcov
a 11 dievčat
slovenskí reprezentanti absolvovali spoločnú trojdňovú prípravu s družstvami
Brazílie, Hong Kongu a Indie priamo v Senci
turnaj prebehol bez závažnejších problémov, mal vysokú športovú úroveň
podujatie prinieslo aj pozitívny ekonomický výsledok a recipročnú účasť našej
reprezentácie v Maďarsku

K bodu 10. Informácie z komisie mládeže, – Doc.Alexy
-

predložené písomné materiály
Povinnosti organizátorov SPM – VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami
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-

zápis z komisie mládeže – VV SSTZ berie na vedomie
predložená petícia rodičov a funkcionárov s požiadavkou na zmenu hracieho systému SPM

Vzhľadom k nejednoznačnosti názorov na navrhovanú zmenu, VV SSTZ rozhodol
zvolať verejnú diskusiu k novému hraciemu systému SPM a to dňa 9.6.2012 o 14.00
hod. do Galanty, kde sa v tom čase hrajú M SR MŽ
Uznesenie 438: Zvolať spoločné stretnutie členov VV SSTZ, komisie mládeže a širokej verejnosti
na diskusiu a prijatí herného systému SPM pre nový súťažný ročník.
Z: Ing.Hamran, Ing.Šereda
T: 30.5.2012
Uznesenie 439: Zverejniť na internete nezrovnalosti v údajoch o hráčoch zaradených v rebríčkoch
mládeže v porovnaní s databázou registrovaných hráčov. Vyznačiť rozdiely v údajoch a zverejniť,
ktorí hráči nie sú vedení ako registrovaní. Dať možnosť všetkým neregistrovaným vybaviť si
regristráciu do 15.7.2012. Tí, ktorí tak neurobia, budú k 1.8. vyradení z rebríčkov. Zároveň VV
SSTZ uložil povinnosť registrácie pre všetky vekové kategórie vrátane Nž v zmysle registračného
poriadku SSTZ.
Do 15.7.2012 je možné zaslať požadované úpravy v údajoch (štruktúra : priezvisko, meno, dátum
narodenia, klubová príslušnosť) .
Z: Ing.Šereda
T: 5.6.2012

K bodu 11. Zmeny kritérií v činnosti COP - Dr.Kríž
-

-

MŠVVaŠ na základe rokovaní s SOV listom oznámilo pripravované zmeny
v štruktúre COP v šk.r.2012/2013
zníženie počtov zaradených športovcov (výrazné)
možnosť zaradenia športovcov, ktorí nie sú žiakmi školy (zrušiť obmedzenie
vzdialenosti)
ťažisko pri určení kritérií bude kladené na výsledky a perspektívu
COP nemusí byť len pri škole
financovanie bude cez národné športové zväzy

-

K uvedenej problematike je potrebné vypracovať stanovisko SSTZ do 31.5.2012
SSTZ bude požadovať minimálne 15 členov COP v 3 centrách

-

K bodu 12. Návrh zasadnutí VV SSTZ na 2. polrok 2012 – Ing.Hamran
-

predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie, presné termíny budú
stanovené v auguste

K bodu 13. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis – Dr.Vaniak
-

predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie s doplnkami

K bodu 14. Rôzne
14.1 Postúpenie priestupku hráča Adama Brata disciplinárnej komisii SSTZ, ktorý počas GJC
v Senci hodil raketu a zasiahol ňou súpera.
14.2 Dr.Brúderová – na základe návrhu Vsl. STZ VV SSTZ rozhodol jednomyseľne o:
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- zmene člena v komisii mládeže, kde Ing.Kočkina nahradí p. Erik Hajduk
- zmene predsedu legislatívnej komisie SSTZ, kde Ing.Kočkina nahradí JUDr.Gallo
14.3. Dr.Brúderová – požiadala o doplnenie povinných náležitostí účastníkov školenia
trénerov B licencie – predloženie chýbajúcich podkladov a doplatenie chýbajúcich poplatkov
14.4 Na základe predloženého návrhu na zmenu herného systému M SR mužov a žien VV
SSTZ odsúhlasil zmenu a budúci ročník bude rozšírený o kvalifikáciu.
Úloha : ŠTK rozpracuje predložený návrh a predloží ho na septembrové zasadnutie VV
SSTZ.
14.5 Klasifikačná komisia predložila upravený návrh na tvorbu slovenských rebríčkov . VV
SSTZ schválil predložený návrh s pripomienka a uložil zverejniť schválený návrh na stránke
SSTZ.
14.6 Komisia športovej reprezentácie predložila návrh na zloženie CTM, individuálnej
prípravy a vybraných klubov vrátane bodového hodnotenia zaradených hráčov , ako podklad
na ich financovanie.
VV SSTZ schválil predložený materiál s pripomienkami a uložil spracovať návrh na finančnú
podporu CTM
14.7. Sekretariát ETTU zaslal podmienky na organizovanie stretnutí kvalifikácie na ME 2013.
Kvalifikácia začína 4. septembra 2012 .
Uznesenie 440: Vypísať výberové konanie na organizátorov stretnutí kvalifikácie aj s podrobnými
podmienkami.
Z: Ing.Hamran
T: 5.6.2012

14.8 VV SSTZ prerokoval žiadosť p.Kevického o dodatočné odohratie kvalifikácie do 1. ligy
západ a potrestanie pracovníkov sekretariátu SSTZ. ŠTK prípad prerokovala a postúpila
prípad na doriešenie disciplinárnej komisii . Previnenie pracovníkov sekretariátu preverí
generálny sekretár a bude to riešiť v rámci svojej disciplinárnej právomoci (pozastavenie
odmien)
14.9 VV SSTZ prerokoval odvolanie klubu Lokomotíva Košice
a predsedu disciplinárnej komisie spracovaním stanoviska.

a poveril sekretariát

14.10 Ing.Čelko – informoval o rozhodnutiach a udelených sankciách disciplinárnou komisiou
14.11 Ing.Hamran – informoval o termínoch uzávierky na prihlásenie sa slovenských klubov
do Superligy. Konečný termín prihlášok je do 10.7.2012. Ďalšie zasadnutie superligovej
komisie sa uskutoční 16.7.2012 vo Schwechate počas MEJ.
14.12 VV SSTZ podporuje myšlienku založenie jedinej strešnej organizácie slovenského
športu.
Bratislava 29.5.2012
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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