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    Zápis č. 1/2013  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 15.1.2013 

                                                 v Bratislava 

 

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Mgr.Peko , Mgr. Bajzík, Ing. Hamran, p.Pirnik, p. Valárik,  

                Dr. Brúderová, Ing.Miko, Doc. Alexy,  Ing.Čelko, Ing.Harabin   

Ospravedlnení:     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  členov VV SSTZ a sekretariát SSTZ a zaželal im úspešný 

nový rok 2013 v stolnotenisovom hnutí i v osobnom živote. 

 

 

K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ – Dr. Kríž 
 

2.1  Dňa 20.11.2012 si slovenské stolnotenisové reprezentácie pripísali body do kvalifikácie 

na ME 2013. V Senci muži zdolali po dramatickom boji Bulharsko 3:2 a ženský tím SR 

súperky z rovnakej krajiny 3:1. V nasledujúcom období sekretariát SSTZ v spolupráci s 

východoslovenskými funkcionármi pripravil podmienky na ďalšie kolo kvalifikácie EL na ME 

družstiev 2013. Muži SR sa 28.I.2013 stretnú v Starej Ľubovni s Českom a ženy o deň neskôr 

v Stropkove s družstvom Turecka. 

 

2.2  Dňa 24.11.2012 sa konalo VZ SOV a voľby do všetkých funkcií Slovenského 

olympijského výboru. Predsedom SOV sa stal opäť František Chmelár a za člena VV SOV 

bol po štvrtýkrát za sebou zvolený predseda SSTZ Z. Kríž. 

 

2.3 V decembri 2012 sa mali na MS juniorov v Indii zúčastniť slovenskí reprezentanti 

Truksová a Rezetka  s trénerom Grigelom (pôvodne boli na pozícii náhradníkov).  Vzhľadom 

na problémy s počasím boli v termíne ich odchodu zrušené lety a po odstránení kalamity už 

nebol štart našich hráčov aktuálny, preto zostali doma. SSTZ vymáha od Indickej 

stolnotenisovej federácie vrátenie poplatkov. 

 

2.4 MŠVVaŠ SR oznámilo športovým zväzom, že s definitívnou platnosťou od roku 2013 

prestáva finančne podporovať činnosť COP. Z tohto dôvodu aj SSTZ nezaradil do svojich 

plánov činnosť týchto útvarov talentovanej mládeže a nepredĺžil zmluvy s ich trénermi. 

 

2.5  Po dvojročných rokovaniach sa v decembri podarilo konečne dospieť k dohode s FTVŠ 

v Bratislave o otvorení bakalárskeho externého štúdia - špecializácie stolný tenis. Začať by sa 

malo od ročníka 2013/2014, garantom odbornosti na návrh SSTZ bude V. Sýkora. Štúdium si 

uhradia frekventanti, SSTZ bude spolupracovať so školou pri zabezpečovaní praktickej časti 

štúdia, poskytne bezplatne halu v Krasňanoch. 
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2.6  Dňa 17.12.2012 schválila vláda SR novú koncepciu rozvoja športu v SR do roku 2020. 

Pôvodne bol materiál spracovaný ministerstvom školstva a spolkovou sférou spoločne, ale po 

pripomienkovaní na ďalších ministerstvách z neho vyčiarkli väčšinu návrhov na pozitívne 

zmeny, najmä v oblasti financovania športu. Definitívna podoba koncepcie, žiaľ, nerieši 

hlavné problémy slovenského športu, ale posilňuje pozíciu MŠVVaŠ SR. 

 

2.7 V závere decembra 2012, tesne pred vianočnými sviatkami, sa podarilo dokončiť 

rekonštrukciu strechy Národného stolnotenisového centra v Bratislave - Krasňanoch. SSTZ 

zabezpečil na tieto práce prostredníctvom úspešného projektu cez MŠVVaŠ SR, ale aj ďalších 

partnerov, celkovú sumu 82.750 Eur. Z plánovanej rekonštrukcie sa nepodarilo realizovať  

debarierizáciu haly a opravu sociálnych zariadení, ako aj výstavbu  výťahu.  
 

K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ – Ing.Hamran 

 

Uznesenia splnené :    

 
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 bol 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 

 

Do výberového konania sa prihlásili len doterajší tréneri: 

– Ing.Miko RD mužov a V.Popová – RD žien.   

VV SSTZ schválil uvedených trénerov do funkcií reprezentačných trénerov v kategóriách 

mužov a žien na obdobie 2013 – 2016,  do termínu ukončenia OH 2016. 

 

Úloha:   Doplniť termíny KT juniorov a kadetov na celý súťažný ročník do kalendára SSTZ  

               Z: tréneri RD SR mládeže - splnené 

 
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 - splnené 

 

 Z: predseda a gen. sekretár SSTZ       T: 15.1.2013 

 

Uznesenia trvajúce : 

 
Uznesenie 443: Komisia mládeže  spoločne s komisiou športovej reprezentácie  spracujú 

závery a navrhnú opatrenia na rokovanie januárového VV SSTZ - odložené 

 

 Z: predsedovia komisií mládeže a šport. reprezentácie        NT: 30.3.2013 

 
Uznesenie 444: VV SSTZ odporučil zorganizovať spoločné školenie trénerov D licencie krajským 

stolnotenisovým zväzom Bratislavy, Trnavy, Nitry a Trenčína - odložené 

 

 Z: predsedovia  uvedených KSTZ          NT: 15.3.2013 
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K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov -  Ing.Miko, Dr.Vaniak  

 

 

4.1  Kvalifikácia na ME, 28.1.2013, Stará Ľubovňa, Slovensko - Česko (muži) 

Hráči: Pištej, Keinath, Šereda, Novota, Figeľ, náhrad. Bardoň 

Tréner: Miko, vedúci Hamran 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.2  Kvalifikácia na ME, 29.1.2013, Stropkov, Slovensko - Turecko (ženy) 

Hráčky: Balážová , Truksová,  Jurková, Hudecová, Daubnerová  

Trénerka: Popová, vedúci Hamran 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.3  Výcvikový tábor kadetov a kadetiek, 28.1.-1.2.2013, Ružomberok 

Kadeti: Kaššay, Brat,  Diko, Špánik, Pavolka, Ševec J. 

Kadetky: Furková, Kukuľková, Horváthová, Belopotočanová, Lábošová, Puchovanová  

Tréneri: Čolovičková, Kudrec 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.4  ITTF WT Rakúsko, 23.-27.1.2013, Wels 

Muži: Keinath, Bardoň, Kobes, Bai He (na vlastné náklady) 

Ženy: Balážová, Kalužná (na vlastné náklady) 

 

4.5  JC & C Czech Open, 13.-17.2.2013, Hodonín 

Juniori: Vlačuška, Rezetka, Valúch (na náklady SSTZ) 

Juniorky: Truksová, Jurková, Barčiaková (na náklady SSTZ) 

Kadeti: Kaššay, Diko (na náklady SSTZ) 

Kadetky: Furková, Kukuľková (na náklady SSTZ) 

Tréneri: Čolovičková, Kudrec (na náklady SSTZ) 

Poistenie všetkých na náklady SSTZ 

 

4.6  Zásady pre určovanie nominácie samoplatcov do 30.6.2013: 

 

Poradie samoplatcov sa určí podľa ostatného aktuálneho rebríčka SR k termínu záverečnej 

prihlášky a po schválení reprezentačným trénerom: 

Juniori a juniorky:     do 8.miesta 

Kadeti a kadetky:         do 8.miesta 

Mladší žiaci a žiačky:  do 3.miesta 

V prípade väčšieho počtu záujemcov, budú uprednostnení 2 mladší (z pohľadu perspektívy).  

 

Nominácie rozhodcov : 

 

4.7  GJC Taliansko, Lignano:         Galanská, Jurč, Gajdoš, Popellár 

4.8  ITTF  Austrian Open, 23.-27.1.2013 -  Račko, Dufek, Popellár, Kondel  

 

4.9  CZECH J&C Open 2013, Hodonín, 13.-17.2.2013 – Šedivec, Tancer,   

        Hatala,  Žarnovický,  /Hlubina , Tarnek/ 
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4.10 ITTF  Hungarian Open /PTT/, 6.-11.3.2013, Eger – Bystričan, Hatala,   

  Popellár, Vaniak 

 

4.11 MS  Paríž, 13.-20.5.2013  - Račko,  M.Hamran  

 

4.12 Kvalifikácia ME, HUN -  Sabó,  Žarnovický  

 

4.13 Kvalifikácia ME , HUN – Račko, Kondel  

 

4.14  M SR jednotlivcov, 2.-3.3.2013, Bratislava -   HR-Bajzík,  ZHR- Vaniak,       

            Alexy   

 

4.15  Mini&Minimini Cadet Open, Malacky, 15.-17.3.2013,  HR – Alexy,   

      ZHR – M. Hamran, Cibula  

 

4.16 VV SSTZ schválil nomináciu  kandidátov do orgánov a komisií ITTF (pre voľby na    

      kongrese v Paríži) nasledovne : 

PhDr.Kríž – člen BoD (Rady riaditeľov ITTF) 

Ing.Hamran – člen mediálnej komisie ITTF 

MUDr.Štefák – hlavný lekár  ITTF PTT divízie 

 
 

K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok 

  

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

 

- hráči sa pripravujú vo svojich kluboch podľa pokynov trénerov 

- VV SSTZ schválil zavedenie harmonogramov prípravy členov RD mužov a žien, 

ktoré budú hráči predkladať trénerom jednotlivých zložiek z dôvodu lepšej možnosti 

koordinácie spoločnej prípravy hráčov  

- Národné stolnotenisové centrum v Bratislave – Krasňanoch je k dispozícii aj na 

mimoriadne tréningy reprezentácie SK dospelých 

 

 

 K bodu 7. Úprava rozpočtu SSTZ na r. 2013, informácia o podaných  projektoch na 

MŠVVaŠ  SR                            - Ing.Hamran, Tichý  
                                        

- Prerokovanie rozpočtu bolo odložené na ďalšie zasadnutie VV SSTZ z dôvodu, že 

MŠVVaŠ SR zatiaľ iba posudzuje predložené projekty a výsledky oznámi až vo februári 

2013  

 

K bodu 8. Príprava M SR mužov a žien Mgr.Bajzík, Ing.Šereda 
 

- predložený písomný materiál – propozície boli doplnené o organizačný výbor M SR 

- predsedsa OV  – PhDr.Zdenko Kríž 

- podpredseda OV    -  Mgr.Štefan Peko 

- riaditeľ   – Ing.Anton Hamran 

- org. pracovník  - Ing.Tomáš Šereda 

- ekonóm   -Ján Tichý 
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- techn. pracovník  - Stanislav Becáni 

- hl. rozhodca  - Mgr.Matúš Bajzík 

- zástupca hl. rozh.  -Doc.Pavol Alexy, Dr.Ján Vaniak 
 

K bodu 9.  Zabezpečenie prípravy  RD mládeže na MEJ 2013  v Ostrave  - tréneri RD 

 

- predložený písomný rozpis štartov a prípravy všetkých mládežníckych kategórií 

- VV SSTZ schválil predložený materiál s pripomienkami  

  

K bodu 10. Stav príprav Slovak Junior Open  2013 v Senci        – Ing.Hamran 

 

- Slovak Junior Open sa uskutoční v dňoch 30.5.-2.6.2012 v športovej hale 

Transpetrol v Senci 

- Oproti minulému roku budú využité aj iné hotely – Dolphin a Zelený dom z dôvodu 

snahy o skvalitnenie ubytovania a poskytnutia aj 4* hotela 

- Pred turnajom sa uskutoční záverečná príprava RD v Senci (rokovať o cenových 

podmienkach zabezpečenia) 

 

K bodu 11. Hodnotenie činnosti ÚTM a návrh na štruktúry ÚTM na rok 2012/13   - tréneri RD  

 

- predložené písomné materiály –  VV SSTZ berie na vedomie 

- VV SSZT vzhľadom na niektoré nejasnosti o zaradení hráčov do CTM  odložil schválenie 

navrhovaného materiálu na ďalšie rokovanie VV SSTZ a žiada overiť členstvo sporných 

hráčov v kádroch CTM 

 

K bodu 12. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 1/2013 -  Dr.Vaniak  

 

- pre neprítomnosť predkladateľa odložené na ďalšie rokovanie VV SSTZ 

- časopis Slovenský stolný tenis 1/2013 vyjde do konca januára 2013 

 

K bodu 13. Návrh programu zasadnutí VV SSTZ na 1. polrok 2013  - Ing.Hamran   

 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie, podľa potreby bude obsah rokovaní 

flexibilne doplnený 

 

K bodu 14. Informácia o otvorení bakalárskeho trénerského štúdia  na FTVŠ 

                      – RNDr. Brúderová   

 

14.1 - RNDr.Brúderová, Mgr.Sýkora  a Ing.Hamran absolvovali rokovanie s prodekanom  

   FTVŠ Mgr.Tománkom 

- predbežne je prihlásených 18 záujemcov, z ktorých 12 spĺňa doteraz stanovené podmienky  

  na štúdium – byť absolventom štúdia B licencie trénera SSTZ 

- poplatok je stanovený MŠVVaŠ SR na 970€ ročne  

- termín podania prihlášok je do 28.2.2013  

- garant štúdia je Mgr.Vilam Sýkora, absolvent FTVŠ, špecializácia stolný tenis 

- prijímacie pohovory budú v termíne medzi 29.4 až 3.5.2013 

- pre držiteľov licencie C je šanca dorobiť si ešte teoretickú časť B licencie na FTVŠ  

  v termíne od 14.2.2013, čím by splnili požiadavku na možnosť prihlásenia na bakalárske  

  štúdium 

14.2 informácia pre záujemcov o D licenciu – termín školenia je stanovený na marec 2013 
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K bodu 15. Rôzne   

 

15.1 VV SSTZ sa zaoberal listom p.Kaššaya a rozhodol, že kontrolné turnaje kadetov budú 

započítané do rebríčkov 

 

15.2 Nový člen VV SSTZ Ing.Harabin bol kooptovaný do legislatívnej komisie SSTZ, ktorá 

bude mať svoje najbližšie rokovanie dňa 29.1.2013 v Stropkove 

 
Uznesenie 446:  Zverejniťna webovej stránke SSTZ výzvu na predkladanie návrhov na doplnky 

a zmeny súboru predpisov a smerníc smerom ku konferencii SSTZ. Návrhy je odporučené 

predkladať v paragrafovom znení. 

 

 Z: sekretariát  SSTZ       T: 30.3.2013 

 

 15.3 VV SSTZ vyhlasuje výberové konanie na usporiadateľom M SR. Výzvu zverejniť na 

internete, termín podávania prihlášok je do 25.2.2013. 

 

15.4  Ing.Alexy – kritika propozícií na MM minikadetov v Malackách 

 - zvýšenie poplatkov za účasť hráčov a trénerov 

 - obmedzenie počtu slovenských hráčov 

 

Stanovisko VV SSTZ: 

 Je potrebné rokovať s p.Mihočkom o vrátení poplatkov pre slovenských hráčov na 

minuloročnú úroveň a poplatok pre slovenských trénerov zrušiť – prerokuje Ing.Hamran   

Pre budúci ročník musia byť propozície turnaja vopred konzultované a prerokované na VV 

SSTZ, v opačnom prípade bude turnaj vyradený zo slovenského kalendára.  

 

15.5  Ing.Hamran -  Informácia o zmene adresy antidopingovej agentúry Slovenska 

 

15.6  Informácia o liste p. Buczackého – výklad  zverejní ŠTK SSTZ 

 

15.7  Informácia o liste p.Brata, ktorým požiadal o podmienečné skrátenie trestu hráča Brata  

         na polovicu. 

 

15.8  Termíny stretnutí kvalifikácie na ME 2013: 

          muži, SVK –CZE, 28.1.2013, 19.00, Stará Ľubovňa 

          ženy, SVK - TUR, 29.1.2013, 19.00, Stropkov 

 

15.9  VV SSTZ prerokoval opätovne neúčasť Keinatha na stretnutí kvalifikácie ME v stretnutí  

         SVK-BUL v Senci a postúpil na doriešenie disciplinárnej komisii SSTZ. 

 

15.10  Ďalšie rokovanie VV SSTZ bude dňa 1.3.2013 v Bratislave. 
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15.11  VV SSTZ stanovil predbežný dátum na konanie celoslovenskej konferencie na  

           22.6.2012. Na marcové rokovanie predložiť organizačné zabezpečenie príprav  

           celoslovenskej konferencie (sekretariát SSTZ).  

 

 

 

 

Bratislava  18.1.2012  

 

 

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


