Zápis č. 5/2012
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 25.5.2012
v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Mgr.Peko , Ing. Hamran, p.Pirnik, Mgr. Bajzík, p. Valárik,
Dr. Brúderová, Ing.Miko, Doc. Alexy, Ing.Čelko
Ospravedlnení: Ing.Harabin, Dr.Novotný, Dr.Vaniak, Ing.Šereda,
Prizvaní:
pp. Čolovičková, Tichý, Ing.Goláň
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal na zasadnutí členov VV SSTZ a prizvaných členov.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. Dňa 9.6.2012 sa uskutočnilo v Galante neformálne stretnutie predsedu SSTZ, gen. sekretára
a predsedu komisie mládeže s časťou signatárov petície vedených p. Harabínom ml. na zmenu
hracieho systému bodovacích turnajov mládeže Po búrlivej výmene názorov so skupinou zloženou
prevažne z rodičov, resp. rodinných príslušníkov mladých hráčov a ich trénerov, pristúpila komisia
mládeže k niektorým kompromisným zmenám v rozpise súťaží BTM na sezónu 2012/2013. Po ich
vyhodnotení, po skončení v r. 2013, pristúpi v prípade potreby k prípadným ďalším úpravám.
2.2. V priebehu mesiacov jún – september 2012 sa uskutočnilo viacero rokovaní o budúcnosti COP za
účasti predsedu a gen. sekretára SSTZ na MŠVVaŠ SR, KŠZ SR a SOV, ako aj s riaditeľmi
športových gymnázií v Bratislave, Nitre a Košiciach. Po rozporuplných diskusiách rozhodlo MŠVVaŠ
SR, že COP budú pokračovať v redukovanej podobe do konca r. 2012 a budú financované cez
príslušné športové zväzy (doteraz VÚC). Finančné prostriedky sú však znížené na 25 % ! Od nového
roku bude na rozhodnutí športových zväzov, či si COP ponechajú, alebo zrušia. Budú ich však musieť
financovať z prideleného rozpočtu, pretože mimoriadne dotácie pre COP už nebudú !
2.3. Slovenský stolnotenisový zväz zaslal po schválení MŠVVaŠ SR prihlášku na usporiadanie ME
mládeže 2015 v Bratislave spolu s ME telesne postihnutých v stolnom tenise. Sekretariát ETTU
informoval, že prezentácia kandidátov a konkurz na organizátora ME mládeže 2015 sa uskutoční v r.
2013.
2.4. V dňoch 13.-22.7.2012 sa hrali vo Schwechate ME mládeže v stolnom tenise. Mladí slovenskí
stolní tenisti sa v silnej európskej konkurencii nepresadili. Ukázal sa najmä ich deficit kvantity
tréningového procesu v kluboch, CTM, resp. COP. Na šampionáte sa vďaka dlhodobej spolupráci
s Rakúskym stolnotenisovým zväzom zúčastnili viacerí poprední funkcionári SSTZ, resp. klubov.
2.5. Na OH v Londýne v dňoch 20.7.-12.8.2012 sa neprebojoval ani jeden slovenský stolný tenista. Za
SSTZ sa ich zúčastnil iba Z. Kríž, predseda SSTZ vo funkcii tlačového attache slovenskej výpravy (47
športovcov). SR získala na OH 4 medaily (0-1-3) a strelkyňa D. Barteková bola zvolená za členku
MOV (prostredníctvom komisie športovcov). O mesiac neskôr sa konali v Londýne Paralympijské
hry, na ktorých si opäť úspešne počínali slovenskí telesne postihnutí športovci, keď získali 6 medailí.
Najúspešnejší boli stolní tenisti (2-1-1), osobitne J. Riapoš, ktorý získal zlato ako člen družstva
i v dvojhre vozičkárov. Gratulujeme ! Na PH v Londýne sa zúčastnil aj slovenský rozhodca B. Račko.
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2.6. V septembri 2012 odštartovala kvalifikácia na ME družstiev 2013 vo Schwechate. V I. kole muži
SR prehrali 4.9.2012 v Senci 1:3 s Anglickom a ženy v rovnakom termíne v Stropkove 1:3
s Portugalskom. Poďakovanie patrí organizátorom zo Stropkova a Senca za starostlivú prípravu
podujatia. V druhom kole boli naše tímy úspešnejšie: ženy SR vyhrali dňa 18.9.2012 v Estónsku 3:1
a muži v Holandsku 3:0.
2.7. SSTZ po viacerých problémoch úspešne uzavrel pilotný program športových poukazov MŠVVaŠ
SR pre žiakov základných škôl. Ukázalo sa, že zámer MŠVVaŠ SR má niekoľko slabín a v prípade, že
by mal tento projekt pokračovať v budúcnosti, je potrebné prijať viacero zásadných zmien na jeho
realizáciu.
2.8. SSTZ zaslal na základe výzvy MŠVVaŠ SR podrobne spracovaný projekt rekonštrukcie
a debarierizácie Národného stolnotenisového centra v Bratislave – Krasňanoch. Vzhľadom na
redukovaný rozpočet na investície MŠVVaŠ SR sprísnilo podmienky a vyžiadalo si ďalšie doplňujúce
informácie o spolufinancovaní a prevádzkovaní haly. Definitívne rozhodnutie o projekte by malo
padnúť do konca septembra 2012, zatiaľ postúpil projekt SSTZ do záverečného 6-členného kola
2.9. MŠVVaŠ SR v spolupráci so SOV pripravuje novú koncepciu rozvoja slovenského športu.
Určilo 15-člennú pracovnú skupinu z obidvoch organizácií, ktorá spracovala 5O-stránkový dokument.
Ten bude predložený na diskusiu športovým subjektom a v polovičke decembra 2012 by ho mala
schváliť vláda SR. Na vypracovaní dokumentu sa za SOV aktívne zúčastnil aj predseda SSTZ.
2.10 Dr,Brúderová informovala o uskutočnení mimoriadnej konferencie Vsl RSTZ. Konferencia
odvolala Ing.Kočkina z členstva vo VV SSTZ a VV Vsl. RSTZ, zároveň zvolila za člena VV SSTZ
Ing.Miroslava Harabina.
2.11 Mgr.Bajzík požiadal o doplnenie ŠTK za nebohého p.Juráša. VV SSTZ schválil doplnenie
komisie p. Mgr. Marianom Frniakom zo žilinského KSTZ.
2.12 Ing.Hamran informoval o uskutočnených stretnutiach kvalifikácie mužov a žien ME 2013.
Zároveň preložil návrh na organizátorov a miesto konania na ďalšie stretnutia:
20.11.2012
SVK- BUL muži aj ženy – hala Transpetrol Senec
28.1.2013 (29.1.2013) SVK- CZE (muži) – mestská športová hala Stará Ľubovňa
29.1.2013 – SVK – TUR (ženy) mestská športová hala Stropkov
- VV SSTZ schvaľuje

K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenie zrušené:
Uznesenie 428: VV SSTZ poverila rebríčkovú komisiu, aby aplikovala v novej sezóne aj
nový systém a súbežne spracovávala výsledky obidvomi spôsobmi.
Z: rebríčková komisia
- uznesenie bolo zrušené z dôvodu absencie veľkej časti podrobných výsledkov
Uznesenie splnené:
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
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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
Uznesenie 438: Zvolať spoločné stretnutie členov VV SSTZ, komisie mládeže a zainteresovanej
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
Uznesenie 440: Vypísať výberové konanie na organizátorov stretnutí kvalifikácie aj s podrobnými
podmienkami.
Z: Ing.Hamran
T: 5.6.2012

Uznesenia trvajúce :
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 dopracuje predložený návrh a zverejní ho pri vypísaní M SR
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Ing.Miko, Dr.Vaniak, Ing.Hamran
4.1. ITTF Euro Africa Circuit, 26.-29.9.2012, Antwerpen, Belgicko
Balážová (na náklady SSTZ)
4.2. Dunajský Pohár, 29.-30.9.2012, Budapešť, Bratislava
Chlapci, Bratislava:
do 21 A: Novota, Rezetka
do 21 B: Mucha, Ježo
Juniori A: Valúch, Vlačuška
Juniori B: Kalužný, Turček
Kadeti A: Kaššay, Špánik
Kadeti B: Brat, Diko
Tréneri: Kutiš, Kudrec , Valúch
Dievčatá, Budapešť
do 21:
Truksová, Jurková
Juniorky: Selická, Kršiaková
Kadetky: Horváthová, Kukuľková
Trénerky: Popová, Adámková, Čolovičková
Všetci na náklady SSTZ
4.3. ITTF Serbian Open, 3.-7.10.2012, Vrnacka Banja
Juniori A:
Rezetka, Valúch, Vlačuška (na náklady SSTZ)
Juniori B:
Turček, Kalužný, Žatko (na vlastné náklady)
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JuniorkyA: Selická, Truksová, Jurková (na náklady SSTZ)
Juniorky B: Kovácsová (na vlastné náklady)
Kadeti A:
Kaššay, Špánik (na náklady SSTZ), Diko (na vlastné náklady)
Kadeti B:
Brat, Kopányi, Ševec (na vlastné náklady)
Kadetky A: Furková, Kukuľková (na náklady SSTZ), Puchovanová (na vlastné náklady)
Kadetky B: Belopotočánová, Uríková, Grigelová (na vlastné náklady)
Tréneri:
Adámková, Čolovičková, Kudrec, Valúch (na náklady SSTZ)
Všetci poistenie na náklady SSTZ

4.4. ITTF Euro Africa Circuit, 4.-7.10.2012, Cairo, Egypt
Novota (na vlastné náklady)
4.5. ME dospelých, 17.-21.10.2012, Herning (Dánsko)
Muži: Pištej, Keinath, Šereda, Novota
Ženy: Balážová, Truksová
Tréneri: Miko, Popová
Vedúci výpravy a delegát na kongres: Ing Hamran , delegát na volebný kongres Dr.Kríž
Všetci na náklady SSTZ
4.6. Kontrolný turnaj kadetov a kadetiek, 20.11.2012, Bratislava
Počet: 8 kadetov a 8 kadetiek
Úloha: Doplniť termíny KT juniorov a kadetov na celý súťažný ročník do kalendára
SSTZ
Z: tréneri RD SR mládeže
Výcvikový tábor kadetov a kadetiek, 29.10.-1.11.2012, Bratislava
Počet: 10 kadetov a 10 kadetiek
Dodatočné schválené:
4.7 ITTF WT Russia Open, Jekaterinburg, 12.-16.9.2012
Keinath (na náklady SSTZ)
4.8. ITTF WT Czech Open, 29.8.-2.9.2012
Muži:
Pištej, Šereda (na náklady SSTZ)
Bardoň, Novota, Kobes, Bai He, Karas, Ježo, Mucha, Rezetka (na vlastné náklady)
Ženy:
Balážová (na náklady SSTZ)
Truksová (na vlastné náklady)
4.9. Satelitný turnaj, 16.-23.8.2012, Havířov, Hluk, Topoľčany
Hráči: Vlačuška, Diko, Bučko
Hráčky: Truksová, Horváthová, Belopotočánová, Barčiaková, Puchovanová
Tréneri: Kudrec, Adámková
Všetci na náklady SSTZ
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4.10. Rozhodcovia ITTF WT Poľsko, 8.-11.11.2012
Novotný , Chamula, Tancer . Lúpal, Hamran M.
4.11. Rozhodcovia na ITTF GJC Maďarsko, Tata 8.-11.2012
Bystričan, Kmeť, Thomasová, Kondel, Račko, Vaniak
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Stav príprav RD SR mužov a žien na reprezentačné štarty – Ing.Miko
-

hráči sa pripravujú vo svojich kluboch podľa pokynov trénerov
najbližší štart sú ME v dánskom Herningu. Zraz reprezentácie je 15.10.2012 na
krátke sústredenie v Bratislave. Odchod na ME je 16.10.2012. Keinath pricestuje
priamo z Nemecka.

K bodu 7. Predbežné hodnotenie RD SR na MEJ 2012 – Ing.Miko
- Podrobné zhodnotenie účasti na MEJ sa uskutočnilo na zasadnutí komisie športovej reprezentácie.
Výsledky v dvojhrách v štvorhrách a zmiešanej štvorhre sú zlé, nikto sa nedostal medzi posledných 16
hráčov.
- prejavila sa slabá trénovanosť hráčov, zanedbávajú fyzickú prípravu, ale aj regeneráciu
- pozitívom ME mládeže boli umiestnenie juniorov na 11. mieste a junioriek na12. mieste v súťaži
družstiev. Základy družstiev v obidvoch kategóriách zastávajú aj do budúcej sezóny, čo je dobrá
perspektíva do budúcnosti.
- Mgr. Peko - požiadal pre budúcnosť o zmenu systému prípravy a navrhuje klásť ťažisko na prípravu
mladších ročníkov
- Doc.Alexy - navrhol zmeniť systém prerozdeľovania finančných prostriedkov na centrá mládeže so
zvýšeným dôrazom na medzinárodné výsledky

VV SSTZ schválil doplnenie komisie športovej reprezentácie o Milana Grmana (ŠKST
Topoľčany).
Uznesenie 441: VV SSTZ schvaľuje zriadenie pracovnej skupiny zloženú z členov komisie športovej
reprezentácie, vedenia SSTZ a doplnenú trénermi z praxe, ktorá by mala riešiť spôsob zvýšenia
motivácie hráčov a navrhnúť novú metodiku i systém prípravy mládeže v ÚTM s cieľom zvýšenia
športovej výkonnosti. Do pracovnej skupiny boli schválení spolu s členmi KŠR, predsedom
a generálnym sekretárom SSTZ aj nasledujúci tréneri: Mgr.Peko ml., Mihočko ml., Ing.Grigel,
Filaga, Ing.Šereda T., Valúch, Jahoda, Solar, Pirnik.
Z: predseda a sekretariát SSTZ
T: 23.10.2012

K bodu 8. Vyhodnotenie ligových súťaží 2011/12 a kvalifikácií -Mgr. Bajzík
-

ústna informácia
prejavili sa problémy s účasťou hráčov na Extralige dorastu, nakoľko sa výsledky
nezapočítavajú do rebríčka.
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K bodu 9. Stav príprav MMK v Bratislavec – Ing.Hamran, Dr. Kríž
-

ústna informácia
turnaj sa bude hrať v hale SSTZ a dvoch telocvičniach na gymnáziu
propozície boli vydané v spolupráci s ITTF, nakoľko je turnaj súčasťou ITTF Global
Junior Circuit
uzávierka prihlášok je 15.10.2012, očakávaná účasť 15-20 krajín

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

-

-

Komisia mládeže požaduje na základe odsúhlaseného zvýšenia reg. poplatkov zverejniť
objem získaných prostriedkov. Po vyhodnotení vkladov je to cca 4000,-€, ktoré budú
použité na podporu mládeže – výcvikový tábor a najmä finančnú podporu štartu mini
kadetov na turnaji Eurominichamps v budúcom roku
VV SSTZ prerokoval protest – sťažnosť p.Valúcha vo veci pridelenia bodov hráčovi
Rezetkovi za SPM v Topoľčanoch. VV SSTZ po diskusii hlasovaním rozhodol, že body
mu udelené nebudú, nakoľko v čase konania SPM si už neplnil reprezentačné povinnosti na
ITTF WT v Olomouci a mohol štartovať v Topoľčanoch
Doc.Alexy informoval o sťažnosti p.Brata na nomináciu do Srbska. Vzhľadom na
rozšírenie počtu nominovaných hráčov bol protest bezpredmetný.
Požiadavka na zaraďovanie mladých hráčov do rozvojových programov ( Eurokids a pod. )
bude zohľadňovaná pri ďalších nomináciách.

K bodu 11. Stav príprav Dunajského pohára 2012 – Ing.Hamran
-

propozície boli vydané v termíne
turnaj sa odohrá v dňoch 29.-30.9.2012 v hale SSTZ v kategórii chlapcov
dievčatá cestujú do Maďarska
strava je zabezpečená v polygrafickom učilišti a ubytovanie v hoteli Dom športu, poháre
dodala KŠZ SR

K bodu 12. Zmeny kritérií v činnosti COP - Dr.Kríž
-

MŠVVaŠ poverilo riadením a financovaním COP športové zväzy, pridelili im však
len ¼ doterajších prostriedkov na COP
neboli vydané detailné usmernenia pre činnosť COP pod vedením zväzov
je reálny predpoklad , že činnosť COP bude ukončená do koncu roka 2012
ďalší postup sa bude odvíjať od novej koncepcie športu, ktorá by mala byť
schválená ministerstvom do konca roku
štruktúra ÚTM v rámci SSTZ bude musieť byť operatívne zmenená od 1.1.2013 na
základe rozhodnutia ministerstva, dovtedy súbežne pracujú CTM aj COP

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

predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
najbližšie zasadnutie bude 20.XI.2012 v Senci, prípadné nutné nominácie budú
dovtedy odhlasované elektronicky
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K bodu 13. Rôzne
13.1 Ing. Hamran informoval o liste p.Ivanovej, ktorá prejavila záujem, aby sa jej dcéry mohli
vrátiť do slovenských súťaží. Sekretariát SASTZ pripraví odpoveď v zmysle Súťažného
poriadku
13.2 Ing.Čelko požiadal o preverenie realizácie platieb klubov, ktoré boli finančne
sankcionované v minulom období a informovať o tom v spravodaji SSTZ. V prípade, že kluby
neuhradili svoje záväzky, bude im zastavená činnosť
13.3 Ďalšie rokovanie VV SSTZ bude dňa 20.11.2012 v Senci v hoteli Družba.

Bratislava 29.9.2012

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