Zápis č. 2/2013
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 1.3.2013
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, p. Čolovičková,
Prizvaní:
pp. Tichý, 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 .
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. V dňoch 28. – 29.1.2013 v Starej Ľubovni a v Stropkove odohrali slovenské
reprezentačné
družstvá mužov, resp. žien ďalšie kolo Európskej stolnotenisovej ligy,
ktorá je kvalifikáciou na ME družstiev 2013 vo Schwechate. Muži prehrali 1:3 s Českou
republikou a ženy takisto 1:3 s Tureckom. Oba naše tímy tak definitívne stratili šancu na
postup do elitnej európskej dvanástky a na jeseň budú bojovať iba o 13. – 24. miesto.
Poďakovanie patrí organizátorom kvalifikačného súboja v Starej Ľubovni a v Stropkove za
výborné podmienky, ktoré pripravili všetkým družstvám a za vynikajúcu atmosféru, akú
diváci vytvorili v športových halách počas obidvoch súbojov.
2.2. Začiatkom februára 2013 dostal SSTZ, podobne ako všetky členské zväzy ETTU,
otvorený list Nemeckej stolnotenisovej federácie s kritickými pripomienkami k práci vedenia
ETTU a najmä prezidenta S. Bosiho. List je pravdepodobne pokračovaním volebného súboja
na kongrese v dánskom Herningu a poukazuje najmä na ekonomické problémy, v ktorých sa
ocitlo ETTU, ale aj väčšina členských krajín v Európe. Je vážne ohrozená organizácia
viacerých významných podujatí a pravdepodobne dôjde aj k zrušeniu turnaja TOP 12. List
bude predmetom rokovania kongresu ETTU v máji v Paríži, dovtedy sa SSTZ k jeho obsahu
nebude vyjadrovať.
2.3. Dňa 15.2.2013 sa uskutočnil v Galante už 13. ročník Turnaja osobností, ktorý tradične
organizuje SSTZ v spolupráci s ŠK RAČA. Na športovo-spoločenskom podujatí štartovalo
takmer 50 osobností, najmä z radov sponzorských firiem, regionálnych poslancov, starostov,
ale aj diplomatického zboru. Poďakovanie patrí mestu Galanta za vytvorenie dobrých hracích
podmienok a priateľskú atmosféru na vyhodnotení turnaja.
2.4. Dňa 19.2.2013 MŠVVaŠ SR menovalo II. expertnú skupinu,, ktorá má pripraviť
alternatívny návrh financovania športových zväzov v druhom polroku 2013 a v ďalšom
období. Jej členom je aj predseda SSTZ Z. Kríž.
2.5. Po konzultáciách s predsedom Swaythiling clubu Slovakia Vl. Mihočkom st. sa výročná
schôdza SCI na Slovensku uskutoční pri príležitosti majstrovstiev SR dospelých dňa 2.3.2013
o 11.00 hod. v Slovenskom stolnotenisovom centre v Bratislave.
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2.6 Mgr.Bajzík – hráčka Diana Holoková získala slovenské občianstvo a v budúcnosti môže
reprezentovať Slovensko.
2.7 Ing.Hamran – informoval o návšteve svetového športového veľtrhu ISPO v Mníchove, kde
rokoval so zástupcami stolnotenisových firiem o možnostiach budúcej spolupráce.
2.8 Ing.Hamran – informácia o pripravovaných tréningových táboroch EUROKIDS
a tréningového tábora anglického kadetského tímu v Bratislave.
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia 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

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

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Ing.Miko, Dr.Vaniak
4.1. ITTF Junior, Cadet Open, Lignano, 27.2.-3.3.2013
Juniori:
Vlačuška (1), Valúch (3), Rezetka (2) (na náklady SSTZ)
Pavolka (4), Žaťko (8) (na vlastné náklady)
Juniorky: Truksová (2), Jurková (1), Kršiaková (6) (na náklady SSTZ)
Kadeti: Kaššay (1), Brat (2) (na náklady SSTZ)
Špánik (4) , Diko (3), Harabin (7) (na vlastné náklady)
Kadetky: Furková (1), Horváthová (3) (na náklady SSTZ)
Puchovanová (6) (na vlastné náklady)
Tréneri: Kutiš, Grman, Čolovičková, Kudrec (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
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4.2. Výcvikový tábor minikadetov, Malacky, 11.-14.3.2013
Minikadeti: Peko, Oráč, Bučko
Miniminikadeti: Černák, Trubáčik
Minikadetky: Kukuľková, Belopotočanová
Miniminikadetky: Divinská
Tréneri: Kudrec
4.3. Medzinárodné majstrovstvá SR minikadetov, Malacky, 15.-17.3.2013
Minikadeti: Peko (1), Oráč (2), Bučko (3)
Miniminikadeti: Diko (1), Černák (2), Trubáčik (3)
Minikadetky: Labošová (1), Kukuľková (3), Belopotočanová (2)
Miniminikadetky: Peková (1), Dzelinská (2), Divinská (3)
Tréneri: Čolovičková, Kudrec
Všetci štartujú na náklady SSTZ
4.4. Eurokids, Bratislava, 9.-14.3.2013
Chlapci: Kysel, Diko, Cyprich
Dievčatá: Labošová, Peková, Dzelinská
Tréneri: Čolovičková, Solár
4.5. ITTF Junior, Cadet Open, Metz, 6.-10.3.2013
Juniori: Rezetka (2), Kalužný (6), Žatko (8)
Juniorky: Truksová (2)
Kadeti: Brat (2), Pavolka (5), Špánik (4)
Hráči štartujú na vlastné náklady
4.6. Zápas Európskej kvalifikácie – muži, 12.3.2013, Rumunsko
Muži: Pištej, Šereda, Figeľ, (Novota)
Tréner: Miko Jarolím
Všetci štartujú na náklady SSTZ
4.7. Zápas Európskej kvalifikácie – ženy, 12.3.2013, Luxembursko
Ženy: Balážová, Truksová, Jurková, (Hudecová)
Trénerka: Popová Valentína
Všetci štartujú na náklady SSTZ
Dodatočné schválenie:
ITTF Junior, Cadet Open, Hodonín, 13.2.-17.2.2013
Tréneri: Kutiš, Grman (na náklady SSTZ)
ITTF WT Rakúsko, Wels, 23.-27.1.2013
Balážová (na náklady SSTZ)
4.8 VV SSTZ z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti trénerky RD junioriek p.Adámkovej
poveril do konca sezóny vrátane ME mládeže vedením družstva junioriek Milana Grmana.
4.9. Nominácia na MS v Paríži - elektronické hlasovanie po M SR
muži:
Šereda Peter, Ľubomír Pištej - na náklady SSTZ
Novota Samuel, Figeľ Jakub - na 50 % náklady SSTZ
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Keinath Thomas - na vlastné náklady
Lelkeš Zoltán - náhradník , v prípade štartu na vlastné náklady
Jarolím Miko - tréner - na náklady SSTZ
ženy:
Balážová Barbora, Jurková Eva, Truksová Lucia - na náklady SSTZ
Hudecová Soňa - na vlastné náklady
Popová Valentina - trénerka - na náklady SSTZ
Nominácie rozhodcov :
4.10 Semifinále pohára ETTU ženy
22.3.2013, Tarnobrzeg (POL) : Jaroslav NOVOTNÝ, Miroslav GÁBOR
4.11 Finále ECL – muži
9.3.2013, Budaörs (HUN) : Boris RAČKO , Matej HAMRAN
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok

K bodu 6. Stav príprav RD SR na MS v Paríži a kvalifikačné stretnutia na ME 2013 –
Ing.Miko
- hráči sa pripravujú vo svojich kluboch podľa pokynov trénerov
- väčšina hráčov sa pripravuje aj spoločne v stolnotenisovej herni v Bratislave, kde

majú zabezpečenú aj regeneráciu
-

prerokovanie nominácie na MS v Paríži

K bodu 7. Úprava rozpočtu SSTZ na r. 2013, informácia o podaných projektoch na
MŠVVaŠ SR
- Ing.Hamran, Tichý
-

-

predložený písomný materiál
VV SSTZ schválil predložený rozpočet na 1. polrok 2013- bez pripomienok

K bodu 8. Príprava M SR mužov a žien, príprava M SR mládeže 2013

Mgr.Bajzík,

Ing.Šereda

-

predložený písomný materiál – propozície boli doplnené o organizačný výbor M SR
skúsenosť s novým hracím systémom je rozpačitá. Prihlásilo sa síce 43 mužov , ale
len 19 žien. Neprišiel očakávaný zvýšený počet hráčov v predpokladanom počte.
V tomto ročníku bol zvýšený divácky záujem o toto podujatie, čo je pozitívne

VV SSTZ schválil organizátorov M SR mládeže:
MSK Čadca – najmladšie žiactvo, mladšie žiactvo
STK Pezinok – staršie žiactvo (Viničné)
STMK Stropkov - dorast
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K bodu 9. Zabezpečenie prípravy RD mládeže na ME mládeže 2013 v Ostrave - tréneri RD
-

V rámci záverečnej prípravy sa hráči zúčastnia na dvoch turnajoch ITTF GJC
v Poľsku a na Slovensku v Senci
Absolvujú výcvikový tábor v Senci pre ITTF GJC Slovak Junior Open v termíne
27.-29.5.2013
Záverečná príprava na MEJ sa uskutoční v Senci v 4 cykloch : 17.-22.6., 24.-29.6,1.6.7., a 8.-11.7.2013

K bodu 10. Stav príprav Slovak Junior Open 2013 v Senci
-

– Ing.Hamran

Predložený písomný materiál – návrh propozícií, ktoré musí schváliť a distribuovať
ITTF
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
Očakávaná účasť 20 – 25 krajín

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

predložené písomné materiály – VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami
schválené rozdelenie finančných prostriedkov zverejniť na internete
uvedené finančné prostriedky sú len na 1. polrok 2013 , prostriedky na ÚTM budú na 2.
polrok rozdelené až podľa novej smernice a v závislosti od výšky prostriedkov pridelených
MŠVVaŠ

K bodu 12. Príprava celoslovenskej konferencie a krajských konferencií - VV SSTZ
-

predložené písomné materiály : Organizačné zabezpečenie
konferencie a Návrh rokovacieho a volebného poriadku
VV SSTZ schválil predložené materiály s pripomienkami

celoslovenskej

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

Predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie, podľa potreby bude
obsah časopisu flexibilne doplnený

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
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K bodu 14. Rozpracovanie koncepcie štátnej politiky v oblasti športu - Dr.Kríž, Ing.Hamran

-

predložený písomný materiál – Hlavné úlohy Slovenského stolnotenisového zväzu
na obdobie 2013- 2016 s výhľadom do roku 2020
VV SSTZ schvaľuje predložený materiál s doplnkami

K bodu 15. Informácie z metodicko vzdelávacej komisie
-

-

- Dr.Brúderová

RNDr.Brúderová informovala o otvorení bakalárskeho štúdia špecializácie stolný
tenis, na FTVŠ v Bratislave - predbežne je prihlásených 24 záujemcov, z ktorých 12
spĺňa doteraz stanovené podmienky
ďalšie aktivity komisie na rok 2013:
školenie trénerov na 3. kvalifikačný stupeň – začiatok 14.2.2013
seminár trénerov v Košiciach – 8.3.2013
školenie trénerov na 1. kvalifikačný stupeň v Bratislave – začiatok 15.3.2013
školenie trénerov na 1. kvalifikačný stupeň v Ružomberku – začiatok 25.5.2013
seminár trénerov licencie A, B – november 2013

K bodu 16. Rôzne
16.1 VV SSTZ schválil aktualizáciu Smernice 1/13 „Odmeny a náhrady rozhodcom stolného
tenisu“. Smernica nadobúda účinnosť dňom 1.3.2013. Bude zverejnená na internete.
16.2 VV SSTZ prerokoval list p. Kopányiovej vo veci udelenia výnimky pre štart hráča
Kopányiho na MM Malta Open. VV SSTZ mimoriadne súhlasí s udelením výnimky a povolil
štart hráčovi.
16.3 VV SSTZ prerokoval sťažnosť p.Belopotočana . Stanovisko VV SSTZ bude zverejnené
až po preskúmaní okolností a vypočutí ostatných zúčastnených osôb.
16.4 Ing.Alexy – kritika vyhlásenia majstrovských súťaží družstiev mládeže v krajoch
Trnava a Banská Bystrica.
16.5 VV SSTZ schválil mesačný paušál na telefón vo výške 10€ pre Dr.Brúderovú koordinátora vzdelávacích aktivít SSTZ s účinnosťou od 1.3.2013 – do ukončenia
bakalárskeho štúdia na FTVŠ.
16.6 VV SSTZ schválil návrh na udelenie vyznamenania SOV pre Ing.Hamrana – udelenie
Plakety SOV pri príležitosti jeho životného jubilea – 55. narodenín.
16.7 Ing.Čelko informoval :
- o odpustení zvyšku trestu hráčovi Bratovi - s podmienečným odkladom do 8.5.2013
- o udelení trestu hráčovi Keinathovi napomenutím a zároveň zaplatením prepadnutej
letenky na stretnutie kvalifikáce s Bulharskom.
16.8. VV SSTZ dodatočne elektronickým hlasovaním schválil:
1/ súhlas s kompenzáciou bodov ( SPM Valaliky) pre účastníkov EUROKIDS
zdôvodnenie:
na VV SSTZ z dňa 1.3.2013 bolo schválené, že najmladším žiakom, ktorí sa zúčastňujú
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tréningového tábora EUROKIDS sa nebudú kompenzovať body za neúčasť na SPM NŽ vo
Valalikoch, ktorý sa uskutoční 8.3.2013.
Situácia sa zmenila, nakoľko hráči musia byť prítomní od prvého dňa na Eurokids, kedže sa
prvý deň hrá kontrolný turnaj. Vzniká tým kolízia a je problém s dopravou hráčov z východu
do Bratislavy.
2/ schválenie organizátora M SR družstiev mladších žiakov a žiačok - Ružomberok
ŠKST Ružomberok žiadal o schválenie usporiadanie M SR družstiev ml. žiactva
v predstihu, z dôvodu že dané majstrovstvá chce organizovať v športovej hale Koniareň
(potrebuje halu objednať vopred), pričom v piatok pred M SR sa bude konať v športovej hale
o 19:00 exhibícia Orlowski – Panský.
3/ zmena nominácie:
Nastala zmena v nominácií na medzinárodné majstrovstvá minikadetov v Malackách. Zranila
sa hráčka DIVINSKÁ Natália(NŽ-3) a nahradí ju TAKÁČOVÁ Sofia (NŽ-4).

16.9 Ďalšie rokovanie VV SSTZ bude pravdepodobne dňa 15.4.2013 v Bratislave.

Bratislava 8.3.2012

Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil:

PhDr. Zdenko KRÍŽ
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