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    Zápis č. 6/2012  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 20.11.2012 
                                                 v Senci 
 
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Mgr.Peko , Ing. Hamran, p.Pirnik, p. Valárik,  
                Dr. Brúderová, Ing.Miko, Doc. Alexy,  Ing.Čelko, Ing.Harabin                      
Ospravedlnení:    Mgr. Bajzík, Dr.Novotný, 
Prizvaní:       pp. Čolovičková, Tichý, Ing.Goláň, Dr.Vaniak, Ing.Šereda 
     
Program: uvedený v pozvánke 
 

K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž ) 

 

Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal na výjazdovom zasadnutí v Senci členov VV SSTZ 
a prizvaných odborníkov. Zároveň privítal aj nového člena VV SSTZ p. Ing.Harabina. 
 
 
K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ – Dr. Kríž 
 
2.1. VV SSTZ dostal na účet od MŠVVaŠ  SR dotáciu na opravu strechy (havarijný stav) vo výške 
76000,-€. Druhá časť projektu na debarierizáciu a rekonštrukciu sociálnych zariadení sa posúva na 
neskoršie obdobie. 
 
 2.2.  MŠVVaŠ  SR vypísalo projekty na financovanie športu len na prvý polrok 2013. Komplikuje sa 
tak rozpočet, pretože  budúci rok začne vo finančnom provizóriu. 
 
2.3 SOV vypísal výzvu na podávanie návrhov na cenu fair play – členovia VV SSTZ môžu do 
30.11.2012 podávať návrhy. 
 
2.4 SOV vypísal výzvu na podávanie návrhov na ocenenie „Žena a šport“ – návrhy do 30.11.2012. 
 
2.5 Česká asociace stolního tenisu organizuje  medzinárodnú konferenciu trénerov v dňoch  
      7.-9.12.2012 v Plzni.  SSTZ odsúhlasil  účasť 2 – 3 trénerov zo Slovenska na náklady SSTZ. 
 
2.6 VV SSTZ elektronickým hlasovaním 5.10.2012 jednomyselne schválil  kandidatúru PhDr. Kríža  
na člena VV SOV. 
 
2.7 VV SSTZ elektronickým hlasovaním odsúhlasil 16.10.2012  zloženie komisie na vyhodnotenie 
ponúk na opravu strechy  stolnotenisovej haly SSTZ v zložení : PhDr.Kríž, Ing.Hamran, Doc.Alexy, 
p.Tichý. 
 
2.8 VV SSTZ preveroval stav úhrad za udelené pokuty. Zostáva uhradiť jedna pokuta  z klubu Fortuna 
Kežmarok v plnej hodnote a jedna pokuta je čiastočne uhradená, nakoľko bol dohodnutý splátkový 
kalendár ( Dun. Streda). Ing.Harabin zdôvodňoval  dôvod nezaplatenia pokuty, jeho argumenty však 
VV SSTZ nemohol akceptovať. 
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K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ – Ing.Hamran 

 
Uznesenia 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  
 
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  
 
Úloha:   Doplniť termíny KT juniorov a kadetov na celý súťažný ročník do kalendára SSTZ  
               Z: tréneri RD SR mládeže - splnené 

 
 Na základe predloženého návrhu na zmenu herného systému M SR mužov a žien VV 

SSTZ odsúhlasil jeho zmenu a doplnky. Budúci rok budú M SR dospelých rozšírené 

o kvalifikáciu, čo umožní štart väčšiemu počtu hráčov.  

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

 

 

4.1. Kvalifikácia družstiev na ME, 20.11.2012, Senec, Slovensko-Bulharsko 
Muži: Pištej, Šereda, Novota, Rezetka 
Ženy: Balážová, Hudecová, Truksová, Jurková 
Tréneri: Popová, Miko 
 
Pôvodne  nominovaný Keinath sa ospravedlnil z  rodinných dôvodov, zúčastnil sa však 
v tomto termíne na inom turnaji. VV SSTZ berie na vedomie list hráčov, v ktorom upozornili 
na tento fakt. VV SSTZ poveril trénera RD prerokovať toto neobvyklé konanie priamo 
s Keinathom. Na základe výsledku  rokovania  VV SSTZ zaujme stanovisko k tomuto 
prípadu.   
 
4.2. Majstrovstvá sveta juniorov, 9.-16.12.2012, Hyderabad, India 
Hráči: Truksová, Rezetka (na náklady SSTZ) 
Tréner: Grigel (vlastné náklady) 
 
4.3. Kontrolný turnaj kadetov a kadetiek, 27.-28.11.2012, Bratislava 
Kadeti: Kaššay, Diko, Špánik, Brat, Pavolka, Ševec, Zelinka, Peko 
Kadetky: Furková, Kukuľková, Horváthová, Vancáková, Belopotočánová, Uríková, 
Puchovanová, Lábošová 
Tréneri: Čolovičková, Kudrec 
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4.4. Kontrolný turnaj juniorov a junioriek, 3.-4.12.2012, Topoľčany 
Juniori: Rezetka, Pavolka, Valúch, Vlačuška, Kalužný, Turček, Péter, Adámek 
Juniorky:  Truksová, Jurková, Selická, Barčiaková, Vizinová, Kršiaková, Furková, Haringová 
Tréneri: Kutiš, Čolovičková  
 
4.5. Finland Open, 29.11.-2.12.2012, Helsinky 
Muži: Novota (na vlastné náklady) 
Ženy: Balážová (na náklady SSTZ) 
 
4.6. WT, Nemecko, 31.10.-4.11.2012, Brémy 
Muži: Keinath, Bardoň, Kobes, Bai He, Jirásek (na vlastné náklady), Wang (na náklady 
SSTZ) 
Ženy: Balážová (na náklady SSTZ) 
 
4.7. WT Poľsko, 7.-11.11.2012, Poznaň 
Muži: Keinath, Kobes, Bai He (na vlastné náklady), Wang (na náklady SSTZ) 
Ženy: Balážová (na náklady SSTZ)  
 
Nominácie rozhodcov : 
 
4.8 GJC Taliansko, Lignano:   do výberového konania -      Galanská, Jurč, Gajdoš, Chamula 

 
4.9 WT  Rakúsko,  Wels:   do výberového konania – Račko, Dufek, Kondel, Popellár,                 
                                                                                   Thomasová,   

                                                                                      
4.9 MT Portugalsko :   nikto sa neprihlásil 
 
4.10 Grand final   WT, Čína, december 2012 :    Račko -   schválený 

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. Pre rok 2012 okrem 

štartu Novotu a Balážovej vo Fínsku , už nie sú plánované ďalšie štarty v zahraničí  
 

Uznesenie 442: Zmluvy s trénermi RD mužov a žien sa skončili po ME v Dánsku. VV SSTZ 
rozhodol o predĺžení platnosti zmlúv do konca roka 2012 a zároveň rozhodol o vypísaní nového 
výberového konania na posty trénerov RD na obdobie ďalšieho olympijského cyklu na roky 2013- 
2016. Termín uzávierky prihlášok je 15.12.2012. VV SSTZ odsúhlasil  výberovú komisiu v zložení 
Dr.Kríž, Mgr.Peko, Mgr.Bajzík, Ing.Hamran, Doc.Alexy. VV SSTZ schváli nových trénerov na 
januárovom rokovaní. 
 

Z: Ing.Hamran      T: 30.11.2012 
 
 
 
 



4 

 
Podmienky : 
 

- vysokoškolské resp. stredoškolské vzdelanie 
- trénerská licencia „A“ pre stolný tenis, výnimočne „B“ 
- minimálne 5 ročná trénerská prax vo vrcholovom stolnom tenise   
- vodičský preukaz skupiny B 
- aktívna znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka. 

 
 K bodu 7. Informácia o záveroch pracovnej komisie trénerov mládeže – PhDr.Kríž                                       
 

 Závery: 
   

- fyzická príprava – testovanie 2 x ročne 
- zvýšiť objemy trénovanosti 
- dôkladné vedenie tréningovej dokumentácie :  

- denník 
- dochádzka 
- skladové karty 
- zápisy z kontrol 
 

- redukcia hráčov cestujúcich  na vlastné náklady 
- stanoviť konkrétnejšie nominačné kritériá na medzinárodné štarty 
- združovať kvalitných hráčov do výcvikových táborov s kvalitným sparingom 
- skvalitniť komunikáciu a spoluprácu reprezentačných trénerov s klubovými 
- organizovať vzájomné návštevy trénerov RD na klubovej príprave a naopak 
- ťažisko klásť na najmladšie kategórie – stanoviť špeciálny program pre kategórie mini   
   a minimini kadetov 
- kontrolné turnaje – zvýrazniť bodovú hodnotu  
- stanoviť požiadavky trénerov RD na hráčov 
- stanoviť plány RD, prípravy a štartov 
-  vyhodnocovanie rebríčkov – domácich i ITTF a ETTU 
 

Uznesenie 443: Komisia mládeže  spoločne s komisiou športovej reprezentácie  spracujú 
závery a navrhnú opatrenia na rokovanie januárového VV SSTZ 
 
 Z: predsedovia komisií mládeže a šport. reprezentácie   T: 15.1.2013 
 
K bodu 8. Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie  - RNDr. Brúderová 
 

 

- predložený písomný materiál VV berie na vedomie 
 

Uznesenie 444: VV SSTZ odporučil zorganizovať spoločné školenie trénerov D licencie krajským 
stolnotenisovým zväzom Bratislavy, Trnavy, Nitry a Trenčína. 
 
 Z: predsedovia  uvedených KSTZ     T: 15.1.2013 

 
Uznesenie 445: Predsedníčka trénersko - metodickej komisie s predsedom SSTZ sa zúčastnia 
rokovania s prodekanom FTVŠ za účelom spresnenia podmienok otvorenia bakalárskeho štúdia so 
špecializáciou stolný tenis 
 
 Z: predseda SSTZ       T: 15.1.2013 
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K bodu 9.  Stav príprav kvalifikačných stretnutí na ME 2013 – Ing.Hamran  

 
- ústna informácia 
- termíny stretnutí : muži, SVK –CZE , 28.1.2013, 19.00, Stará Ľubovňa 

                ženy, SVK-TUR,  29.1.2013, 19.00, Stropkov 
    

 
  

K bodu 10. Hodnotenie účasti na ME v Dánsku  – Ing.Miko, Dr.Kríž 

 

- niektoré krajiny sa z ekonomických dôvodov nezúčastnili ME, boli zastúpené len 
delegátom na kongrese 

- dánski stolní tenisti vypadli v prvých kolách, čo malo vplyv ne sledovanosť 
a záujem domácich médií 

- výsledky našich reprezentantov: Balážová bola dobre pripravená, čo potvrdila 
umiestnením v prvej šestnástke dvojhry a štvorhry spolu s Češkou Matelovou  

- Pištej postúpil do 2. stupňa, kde prehral s Grékom Gionisom, kde sa už prejavovalo 
jeho zranenie ruky 

- ostatní hráči nepostúpili zo základných skupín. 
 
 

K bodu 11. Stav ekonomiky SSTZ – Tichý 

 

- predložené písomné materiály –  VV SSTZ berie na vedomie 
- všetky predložené materiály sú priebežne zverejňované aj na internetovej stránke SSTZ 
- MŠVVaŠ SR v decembri ešte dofinancuje menším príspevkom činnosť športových zväzov 

 
 

K bodu 12. Vyhodnotenie Dun. pohára a Slovak Cadet Open – Ing.Hamran  

 
- obidva turnaje sa uskutočnili v stolnotenisovej hale SSTZ a organizačne prebehli 

bez vážnejších problémov 
- Slovak Cadet Open bol opätovne veľmi kvalitne obsadený, zúčastnilo sa 176 hráčov 
- počas turnaja boli problémy so zatekaním do haly v prvý deň 
- výsledky našich hráčov boli slabé, napriek tomu, že na turnaji štartovalo 12 kadetov 

a 11 kadetiek 
- na Dunajskom  pohári zvíťazilo družstvo chlapcov Slovenska, keď vo všetkých 

troch vekových kategóriách obsadili prvé miesta 
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K bodu 13. Rôzne   

 
13.1 Ing. Harabin – požiadavka na stanovenie presných nominačných kritériá  na zahraničné 
štarty (bude predmetom rokovania KŠR) 
 
13.2  Ing.Čelko informoval o udelení trestu hráčovi Bratovi na 6 mesiacov na základe 
množstva udelených napomenutí počas Slovak Cadet Open ( informácia listom od hlavného 
rozhodcu turnaja) 
 
13.3 Ďalšie rokovanie VV SSTZ bude dňa 15.1.2013 v Bratislave.  
 
 
 
 
Bratislava  22.11.2012  
 
 
 
Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              
Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


