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    Zápis č. 8/2013  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 16.9.2013 

                                                 v Bratislava 
 

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Dr. Brúderová, Grman, Doc. Alexy,  Ing.Čelko, Dr.Vaniak, Ing.Reho,  

                      Dr. Gallo    

Ospravedlnení:      ---- 

Prizvaní:   pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing.Šereda, p. Čolovičková, Ing.Goláň, Pirnik 

     

Program: uvedený v pozvánke 

 

K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž ) 

 

Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal  členov VV SSTZ, sekretariát SSTZ a osobitne hostí Ing. Goláňa 

a p. Pirnika. Odovzdal Ing. Goláňovi certifikát o čestnom členstve v SSTZ a p. Pirnikovi plaketu 

SSTZ ako poďakovanie za prácu vo VV SSTZ počas dvoch volebných období. 

 

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

2.1. Európska únia prostredníctvom svojej expertnej skupiny pre dobré riadenie športu (SR      

       v nej zastupuje Z. Kríž) spracovala rozsiahly materiál – Zásady  boja proti     

       ovplyvňovaniu výsledkov (match fixing). V koordinácii s policajnými zložkami  

       členských krajín sa už robia závažné opatrenia  na odhaľovanie takejto trestnej činnosti   

       (naposledy v uplynulý týždeň na futbale v ČR a SR). V podozrení sú predovšetkým  

       niektorí futbalisti,ale aj zástupcovia iných športov, vrátane stolného tenisu. Je nutné, aby  

       predovšetkým tréneri všetkých reprezentačných družstiev SR vystríhali našich stolných  

       tenistov pred  činnosťou, ktorá by bola v rozpore so zákonom a mohla by okamžite  

       ukončiť ich športovú  kariéru a poškodiť dobré meno SSTZ i celej SR. 

       
Uznesenie 450: Upozorniť hráčov , aby sa nezapájali do nelegálnych stávok a ovplyvňovania výsledkov. 

 

 Z: komisia šport. reprezentácie, tréneri RD     T: 30.10.2013 

 

       Dr. Gallo – navrhol, aby v prípade podozrenia z nelegálneho stávkovania, bola uvedená 

skutočnosť oznámená disciplinárnej komisii, poťažne priamo orgánom činným v trestnom konaní 

 

2.2. V dňoch 7.8. a 11.9.2013 sa konali zasadnutia VV SZTK, ktoré riešili nepriaznivú  

       ekonomickú situáciu v SZTK.  Plánovaný odpredaj Domu športu, z ktorého mali byť 

       uhradené záväzky SZTK, sa zatiaľ nemôže realizovať, lebo  na základe súdneho  

       rozhodnutia má SZTK pozastavenú možnosť nakladať so svojím majetkom (vzhľadom na   

       prehratý súdny spor o pozemky vo Vysokých Tatrách).        

 

2.3. Dňa 14.8.2013 rokoval VV KŠZ SR, ktorý o.i. konštatoval nespokojnosť so súčasným  

       vzorcom na výpočet dotácií pre športové zväzy. Na rok 2014 bude navrhovať jeho úpravu  

       predovšetkým v znížení váhy tzv. popularity športu, ako aj spôsobu jej výpočtu. Súčasný  

      vzorec  zvýhodňuje najmä hokej, futbal a tenis na úkor ostatných športov. 

 

2.4. V júli 2013 doterajší prezident ETTU Stefano Bosi e-mailom oznámil svoju rezignáciu na  

       post šéfa Európskej stolnotenisovej únie, najmä ako dôsledok neúspechu vo voľbách na  

       funkciu prezidenta ITTF. Bosi tak reagoval aj na tvrdú kritiku Nemeckého  



2 

       stolnotenisového zväzu a zväzov severských krajín za zlú ekonomickú situáciu ETTU  

      a výhrady k riadeniu tejto organizácie. Na kongrese ETTU 5.10.2013 počas ME vo  

      Schwechate sa uskutoční voľba nového prezidenta ETTU. Jediným kandidátom je  

      prezident Holandskej stolnotenisovej federácie a doterajší viceprezident ETTU Ronald  

      Kramer. SSTZ podporí jeho voľbu, bude však proti tomu, aby sa opakovali voľby celej  

      exekutívy ETTU. 

 

2.6 Doc.Alexy – Informoval o požiadavke na na stretnutie predstaviteľov klubov, ktoré pracujú 

s mládežou. Hlavnou témou by mala byť diskusia o pripravovanej novelizácii smernice o ÚTM 

 

2.8  Ing.Hamran informoval o pozvaní MKST Nová Dubnica na oslavu 15. výročia  založenia 

klubu, ktoré sa uskutoční 20.9.2013 . Za VV SSTZ sa zúčastnia Ing.Čelko, Dr.Vaniak, Ing.Hamran. 

 

2.9 V termíne 24.-25.9.2013 sa uskutoční otváracia konferencia o nórskych fondoch v Košiciach 

a Michalovciach, kde budú dané úvodné informácie o možnostiach cezhraničnej spolupráce 

s ukrajinskými partnermi . Za SSTZ sa účastina Dr.Brúderová, Ing.Reho a Ing.Hamran. 

 

Úloha: Osloviť ukrajinských partnerov a zistiť kontaktné adresy na potenciálnych partnerov. 

Z: sekretariát SSTZ 

 

2.10 Ing.Hamran informoval o hlásení výsledkov kontroly rakiet, kde počas turnaja WT v Japonsku, 

hráčovi Keinathovi zistili nekorektnú raketu – problém s rovinnosťou poťahu.  
 

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

 

Uznesenia splnené :    

 
Uznesenie 449: Pripraviť novelizáciu smernice o ÚTM. 
 

 Z: komisia mládeže a komisia šport. reprezentácie  T: 30.5.2013 

 
Uznesenie 448:Upraviť systém turnajov SPM, aby hráči nemuseli odohrať neúmerné množstvo zápasov za 

jeden deň. 
 

      Z: komisia mládeže      T: 30.6.2013 

 
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 

 

Uznesenia trvajúce : 

 
Uznesenie 447: Spracovať rebríček mládežníckych kategórií novým systémom. 
 

 Z: mládežnícka komisia          T: 31.12.2013 

 
 

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

 

4.1. Dunajský Pohár, 19.-20.10.2013, dievčatá – Bratislava, chlapci – Budapešť 

U21 A: Truksová, Jurková 

U21 B: Kalužná, Selická 
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Juniorky A: Kršiaková, Horváthová 

Juniorky B: Furková, Haringová 

Kadetky A: Belopotočanová, Kukuľková 

Kadetky B: Labošová, Puchovanová 

Tréneri: Popová, Grman, Čolovičková, Jahoda 

U21: Slováčik, Karas, (náhr. Ježo, Rezetka) 

Juniori: Valúch, Péter 

Kadeti: Špánik, Zelinka 

Tréneri: Valúch, Mackovič 

Všetci štartujú na náklady SSTZ 

 

4.2. Príprava pred Slovak Cadet Open, Bratislava, 28.-31.10.2013 

Chlapci:  

SVK A: Špánik, Zelinka, Ševec 

SVK B: Reho, Peko, Wiltschka 

SVK C: Kysel, Diko, Petrík, D. Mikuš  

Dievčatá: 

SVK A: Belopotočanová, Kukuľková, Uríková 

SVK B: Labošová, Puchovanová, Grigelová 

SVK C: Peková, Šinkárová, Terezková, J. Dzelinská  

Tréneri: Jahoda, Mackovič 

V rámci prípravy budú otestovaní jednotliví hráči 

 

4.3. Slovak Cadet Open, Bratislava, 1.-3.11.2013 

Chlapci:  

SVK A: Špánik, Zelinka, Ševec 

SVK B: Reho, Peko, Wiltschka 

SVK C: Kysel, Diko, Petrík 

Jednotlivci: D. Mikuš  

Dievčatá: 

SVK A: Belopotočanová, Kukuľková, Uríková 

SVK B: Labošová, Puchovanová, Grigelová 

SVK C: Peková, Šinkárová, Terezková 

Jednotlivci: J. Dzelinská  

Tréneri: Grman, Čolovičková, Filaga, Popová + Mackovič, Jahoda  

Všetci štartujú na náklady SSTZ 

 

4.4. Spoločný treningový kemp s Írskom, Bratislava, 4.-6.11.2013 

Počty Íri upresnia, k ním budú prizvané naše hráčky, prípadne stolní tenisti výkonnostne adekvátni 

k úrovni Írov. 

 

4.5. Hungarian Open, Szombathely, 6.-10.11.2013 

Juniori: Valúch, Péter, Turček resp. Kalužný (na náklady SSTZ) 

Juniorky: Jurková Kršiaková, Horváthová (na náklady SSTZ) 

Kadeti:  Špánik, Zelinka (na náklady SSTZ) 

Kadetky: Belopotočanová, Kukuľková (na náklady SSTZ) 

Tréneri: Grman, Valúch, Jahoda, Mackovič (na náklady SSTZ) 

Poistenie na náklady SSTZ 

 

4.6. Kontrolný turnaj mužov a žien, Bratislava, 17.-18.9.2013 

Muži: Pištej, Šereda, Keinath, Bardoň, Lelkeš, Novota, Figeľ, Ježo, Mucha, Valúch, Kalužný, 

Vlačuška 
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Ženy: Balážová, Hudecová, Daubnerová, Kalužná , Jurková, Truksová, Dzelinská, Kršiaková, 

Horváthová 

Tréneri: Miko, Popová 

 

Úloha: pripraviť stanovisko k listu p.Hlošeka k neúčasti Illáša na kontrolnom turnaji 

Z: sekretariát a tréner RD mužov 

 

4.7. Zápas Superligy, 24.9.2013, Bratislava, Topoľčany 

U21 chlapci: Novota, Valúch, Slováčik, náhr. Turček, tréner Valúch 

U21 dievčatá: Jurková, Truksová, Kalužná, tréner Kutiš 

 

4.8. Serbian Open, Vrňačka Banja, 3.-6.10.2013 

Juniori: Kopányi, Turček, Brat 

Kadeti: Špánik, Ševec, Peko 

Kadetky: Kukuľková, Labošová, Grigelová 

Turnaj je na vlastné náklady, poistenie na náklady SSTZ 

 

4.9. Croatia Open, Varaždin, 11.-15.9.2013 

Juniori: Kalužný, Turček, Kopányi, Brat (na vlastné náklady) 

Kadeti: Špánik, Zelinka (na náklady SSTZ) 

  Oráč, Reho (na vlastné náklady) 

Kadetky: Belopotočanová, Labošová (na náklady SSTZ) 

 Grigelová, Uríková (na vlastné náklady) 

Tréneri: Grman, Kudrec 

Poistenie na náklady SSTZ 

 

4.10. WT Česko, Olomouc, 21.-15.8.2013 

Ženy: Balážová, Jurková (na náklady SSTZ) 

          Cisáriková (na vlastné náklady) 

Muži: Pištej, Šereda (na náklady SSTZ) 

          Kobes, Bai He, Novota, Valúch (na vlastné náklady) 

 

4.11. Satellite Tour, 15.-22.8.2013, Havířov, Hluk Topoľčany 

Chlapci SVK: Péter, Zelinka, Diko D. (v Topoľčanoch ho nahradil Cyprich S.) 

Dievčatá SVK: Furková, Belopotočanová, Terezková (v Hluku a Topoľčanoch ju nahradila 

Divinská) 

Tréneri: Čolovičková, Kudrec 

Slovenská reprezentácia štartovala na náklady organizátorov. Doprava a poistenie na náklady SSTZ 

 

4.12. Oprava termínu kontrolného turnaja.  

KT kadetov a kadetiek: 15.-16.10.2013, Bratislava 

KT juniorov a junioriek: 22.-23.10.2013, Topoľčany 

 

Úloha : zverejniť zmenu v kalendári SSTZ (výrazne)  Z: Šereda 

 

4.13.  Zápasy Superligy, 10.9.2013, Bratislava, Schwechat 

U21 chlapci: Novota, Ježo, Péter, tréner: Jančí 

U21 dievčatá: Jurková, Truksová, Kalužná, tréner: Kutiš 
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4.14 ME Schwechat, 4.-13.10.2013 

Elektronické hlasovanie: 

Muži: Keinath, Šereda, Pištej, Novota, Bardoň - na náklady SSTZ, náhradník Lelkeš 

Ženy: Balážová, Daubnerová, Jurková, Truksová, Horváthová -  na náklady SSTZ,  

náhradníčky – Kalužná, Hudecová 

Delegáti na kongres: Dr.Kríž – predseda komisie veteránov,  Ing.Hamran – na  náklady 

organizátora 

 

4.15 WT Bielorusko – Novota, na vlastné náklady 

 

4.16 Stiga Masters Minimes, Belgicko, 19.-20.10.2013 

        Diko, Peková – pobyt na náklady organizátora, cestovné a poistné na náklady SSTZ 

 

4.17 Tréneri mládeže predložia návrh na využitie prostriedkov z registrácie na podporu najmladšej 

mládeže. 

 

4.18 Majstrovstvá sveta juniorov, 1.-8.12.2013, Rabat, Maroko (elektronické hlasovanie) 

E. Jurková (na náklady SSTZ) - priamo nominovaná ITTF 

P. Vlačuška (na vlastné náklady, v prípade, že dostane príležitosť) - 8. náhradník  

Tréner:  Grman (na náklady SSTZ) 

 

K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

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

  

 K bodu 6.  Prerokovanie smernice  o ÚTM   – Ing.Hamran 

 

- predložený a pripomienkovaný písomný materiál         

- VV SSTZ skonštatoval, že je potrebné získať viac aktuálnych  pripomienok k upravenej  

smernici a rozhodol o jej opätovnom zverejnení na stránke SSTZ - s termínom do 

30.9.2013 

 

Uznesenie č.451 : Spracovať návrh systému súťaženia a hodnotenia kategórie do 21 rokov  

           Z:komisia mládeže     T: 15.10.2013 

 

 VV SSTZ  rozhodol , že financovanie útvarov talentovanej mládeže (CTM, vybrané kluby 

a individuálna príprava) do konca roku 2013 bude realizované podľa doteraz platnej smernice,  ako 

bolo aj v prvom polroku 2013. 

 

 K bodu 7. Príprava RD SR na ME vo Schwechate      –  Grman, tréneri RD        

 

- v termíne 28.-29.9.2013 ešte prebiehajú ligové súťaže 

- záverečná príprava sa uskutoční v dňoch 1.-3.10.2013 

- zraz pre mimobratislavských hráčov je 30.9.2013 o 19.00 v hale v Bratislave 

- predpokladaný odchod na ME do Schwechatu je mikrobusmi 3.10.2013 o 14.00 hod. 

 

K bodu 8. Stav príprav Slovak Cadet Open 2013 -  Ing.Hamran 
 

- príprava podujatia prebieha podľa stanoveného harmonogramu 

- ubytovanie bude v hoteloch Barónka a PRIM 

- stravovanie, druhá hracia hala a tréningová hala budú na Gymnáziu na Hubeného ul. 
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K bodu 9. Stav príprav Superligy a ligových súťaží  2013/14  - Ing.Čelko, Ing.Šereda 

 

- ústna informácia o začiatku ligových súťaží 

- oproti minulému súť. ročníku sa do extraligy neprihlásili družstvá Stropkova 

a Štiavnických Baní (obhajca titulu) 

- do Superligy boli zaradené reprezentačné družstvá  mužov a žien Slovenska do 21 rokov 

 

Uznesenie č.452 : Uskutočniť kontrolu nových hracích hál a vydať certifikáty pre haly , ktoré 

spĺňajú požadované podmienky 

           Z:ŠTK       T: 25.9.2013 

 
K bodu 10. Návrh organizácie Dunajského pohára 2013 v Bratislave  - Tichý , Čolovičková  

 

- turnaj sa uskutoční v stolnotenisovej hale 

- ubytovanie je zabezpečené v hoteli JUNIOR 

- stravovanie na Strednej polygrafickej školu 

 

K bodu 11. Predbežné hodnotenie MEJ Ostrava 2013 - Grman   

 

- všetci tréneri predložili písomné hodnotenie v rámci jednotlivých kategórií 

- KŠR na jej ďalšom zasadnutí zhodnotí predložené materiály a navrhne opatrenia smerom 

k ďalšej sezóne 

- hodnotenie MEJ v Ostrave bude predmetom rokovania ďalšieho VV SSTZ 

 

K bodu 12. Výberové konanie na trénerov mládeže – Dr.Kríž 

 

- dňa 16.9.2013 pred VV SSTZ sa uskutočnili výberové konania na trénerov mládeže 

- osobných pohovorov sa zúčastnili všetci prihlásení kandidáti na trénerov mládežníckych 

reprezentácií 

- výberová komisia pracovala v zložení : Dr.Kríž, Ing.Čelko, Grman, Doc.Alexy, 

Ing.Hamran 

- komisia predložila návrh VV SSTZ, ktorý predložený návrh schválil nasledovne: 

      juniori -  prihlásení:   Valúch a Mackovič, schválený  Valúch  

      juniorky – prihlásený: Grman, schválený Grman 

           kadeti  - prihlásení : Kudrec, Mackovič, Jahoda, Grigel, Rzavský, schválený  

                                                       Mackovič                                                                    

          kadetky - prihlásení : Kasanová, Mackovič, Jahoda, Buczacki, vybraný Jahoda 

S uvedenými trénermi budú podpísané dohody na obdobie sezón 2013/14, 2014/15.   

 

K bodu 13. Rôzne   

 

13.1 Dr. Brúderová  predložila návrh vzdelávacích aktivít SSTZ, odborný seminár trénerov   

        A a B licencií sa uskutoční 15.11.2013 – VV SSTZ schvaľuje 

 

13.2 Dr. Brúderová predložila zoznam lektorov schválených akreditačnou komisiou, zároveň  

predložila  návrh na  doplnenie lektorov – VV SSTZ schvaľuje 

 

13.3 Dr. Brúderová  predložila návrh na uznanie trénerskej licencie B pre Dalibora Jahodu, ktorý  

trénerské vzdelanie získal v Českej republike, na základe porovnania českých učebných osnov   
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so slovenskými - VV SSTZ predložený návrh schválil  

 

13.4 Dr.Brúderová predložila zoznam absolventov D licencie. Školenie sa uskutočnilo  

v Ružomberku - VV SSTZ berie na vedomie  

 

13.5 VV SSTZ prerokoval prípad M. Bystričanovej, ktorá ukončila štúdium 1. kval. st. trénerského 

vzdelania, ale nesplnila podmienku ukončenia úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. 

Vzhľadom na tento fakt (nebol známy pred začiatkom štúdia)  jej licenčný diplom D licencie bude 

odovzdaný až po splnení tejto podmienky. 

 

13.6 Hráč Bai He splnil požadovanú podmienku ETTU o 5 ročnom pobyte na území Slovenska 

a udelení štátneho občianstva SR, ktorá ho oprávňuje reprezentovať Slovensko na európskych 

podujatiach od termínu 21.10.2013. Počas ME vo Schwechate  je potrebné predložiť potrebné 

doklady na sekretariát ETTU. Bai He bude môcť štartovať už na najbližšej kvalifikácii družstiev na 

ME. 

 

13.7 VV SSTZ prerokoval žiadosť p.Ivanovej o opätovnú registráciu jej dcéry Lucie Ivanovej na 

Slovensku. VV SSTZ berie na vedomie žiadosť o registráciu. Aj so súhlasom materského klubu ju 

postúpil na ŠTK. 

Zároveň prípad postúpil  na disciplinárnu komisiu, nakoľko hráčka po odregistrovaní sa hrala súťaž  

v Českej republike - bez súhlasu klubu a SSTZ. 

 

13.8 VV SSTZ prerokoval list p.Skalu zo Stavoimpexu Holič, v ktorom  spochybnil uznesenie 

konferencie SSTZ o zmenách v Súbore predpisov. VV SSTZ konštatoval, že uplatnenie zmien 

v Súbore predpisov je v poriadku a registrácia hráčov a ich zaraďovanie na súpisky pre novú sezónu 

bola urobená v súlade s novelizáciou Súboru predpisov. 

 

13.9 VV SSTZ prerokoval žiadosť o dotáciu klubu Stavoimpex Holič na podporu mládeže vo výške 

3000 €. VV SSTZ konštatoval, že  podporu na mládež prideľuje na základe smernice o zriaďovaní 

a podpore útvarov talentovanej mládeže. Podpora nebola schválená, nakoľko klub nesplnil 

podmienky stanovené touto smernicou. Sekretariát písomne odpovie p. Skalovi. 

 

13.10 Žiadosť ŠOG Nitra o prešetrenie schválenia prestupu hráčky Furkovej – VV SSTZ 

konštatoval, že neboli porušené platné predpisy a prestup zostáva v platnosti. 

 

13.11 KST Viktória Trnava – sťažnosť na nomináciu hráčov na GJC v Chorvátsku – VV SSTZ 

preveril situáciu pri nominácii hráčov a konštatoval, že dôvodom bolo neprihlásenie hráčov klubom 

v stanovenom termíne a zároveň stará  informácia na stránke SSTZ o hráčoch zaradených do RD. 

V budúcnosti bude  zverejnená informácia o nomináciách ešte pred zaslaním konečnej prihlášky na 

turnaj. Informovať písomne KST Viktória Trnava. 

 

13.12 Metalfin Galanta – žiadosť o výklad článku súboru predpisov pod č. 4.3.7.7.5.1. o zaraďovaní 

hráčov na súpisku. 

- VV SSTZ vyložil článok nasledovne: Udelenie trestu hráčovi, s výnimkou zrušenia jeho 

registrácie, nebráni zaradeniu hráča na súpisku, resp. jeho zotrvaniu na súpiske, ak mu bol trest 

udelený počas sezóny. 

 

13.13 Dr. Brúderová požiadala o vytvorenie samostatnej položky pre metodicko-vzdelávaciu 

komisiu na internetovej stránke SSTZ. Realizuje p. Šereda. 
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13.14 VV SSTZ urobil výklad pravidla čl. 4.3.7.7.5.10.: Hráč, hráčka môže byť zaradený 

maximálne na 3 súpiskách dospelých sumárne ( aj v prípade uplatnenia mimoriadneho hosťovania 

žien).   

 

13.15 Termín nasledujúceho zasadnutia VV SSTZ je stanovený na 21.10.2013 o 9.30 hod. 

v Bratislave,  v zasadačke SSTZ. 

 

 

Bratislava  19.9.2013  

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

 

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 

 


