Zápis č. 9/2013
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 21.10.2013
v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Dr. Brúderová, Grman, Doc. Alexy, Ing.Čelko, Dr.Vaniak, Ing.Reho,
Prizvaní: pp. JUDr. Gallo, Ing.Hamran, Tichý, Ing.Šereda, p. Čolovičková,
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. Dňa 27.9.2013 sa konalo odložené VZ Slovenského združenia telesnej kultúry. Okrem
správy o činnosti za r. 2012 a schválenia rozpočtu SZTK na r. 2013 sa zaoberalo
najmä zmenou Stanov SZTK a schválením smernice o majetkovo-právnom vysporiadaní
riadneho člena SZTK pri jeho odchode z organizácie. V praxi to znamená, že po
vysporiadaní všetkých záväzkov SZTK (najpesimistickejšia verzia prehratých súdnych
sporov by znamenala vyplatenie 1,3 mil. €) by mohol SFZ vystúpiť zo SZTK a zobrať si 9
budov v regiónoch Slovenska (bývalé OV ČSZTV). VZ SZTK, na ktorom sa medzi 20
delegátmi zúčastnil za KŠZ SR aj predseda SSTZ, rozhodlo o odpredaji hotela Domu
športu, resp. celej budovy, na vykrytie všetkých záväzkov SZTK a zabránenie prípadnej
exekúcie.
2.2. V rakúskom Schwechate sa odohrali v dňoch 5. - 13.10.2013 ME v stolnom tenise
družstiev i jednotlivcov. SR reprezentovalo 5 mužov a 5 žien. V celkovom hodnotení
muži SR obsadili v II. divízii 15. miesto a ženy SR 19. miesto a nepostúpili medzi elitu.
V súťaži jednotlivcov slovenskí reprezentanti odviedli štandardné výkony – nikto výrazne
nesklamal, ale nikto ani pozitívne nepostúpil. ME budú predmetom osobitného
hodnotenia.
2.3. Počas ME dospelých v Rakúsku sa konal 5.10.2013 aj kongres Európskej stolnotenisovej
únie (ETTU). Namiesto odstúpivšieho prezidenta ETTU Taliana S. Bosiho bol zvolený bez
protikandidáta doterajší viceprezident Holanďan Ronald Kramer (rodák z Austálie), keď
získal 39 z 51 hlasov. Zastupujúcim prezidentom sa stal Chorvát Ivo-Goran Munivrana.
Novými členmi exekutívy ETTU sú: M. Ahlertová (Nem.), S. Grefbergová (Fin.), O. Čakir
Tur.), ktorí nahradili trojicu: J.F. Kahn (Fr.), C. Gonderinger (Lux.) a A. Matkovič (Srb.)
– vzdali sa svojich funkcií. Z pôvodného tímu budú ďalšie dva roky pokračovať na
viceprezidentských postoch N. Endal (ČR), R. Markov (Rus.) a D. Kronsellová (Dán.).
Nová exekutíva ETTU vzápätí odsúhlasila afiláciu, tzv. pridruženie, k ITTF. V praxi to
znamená odovzdanie časti právomoci ITTF, ale súčasne aj ročnú dotáciu cca 1 mil. €
v prospech rozvoja európskeho stolného tenisu. Sekretariát ETTU zostane naďalej
v Luxemburgu, ale z postu generálnej sekretárky odstúpi k 31.12.2013 J. Dom (Lux.) a na
jej miesto bude nominovaný nástupca na základe výberového konania. Nová exekutíva
prehodnotila aj zloženie odborných komisií. Slovenskí zástupcovia Z. Kríž a A. Hamran
zostali na rovnakých postoch ako doteraz. Predseda SSTZ je ďalej členom Board of
directors (Rada riaditeľov) ITTF ako reprezentant Európy a súčasne predseda veteránskej
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komisie ETTU a generálny sekretár SSTZ bude pokračovať vo funkcii podpredsedu
komisie mládeže ETTU. Vzhľadom na to, že na organizovanie budúcoročných ME v súťaži
družstiev nebol vopred prihlásený žiadny kandidát, Portugalsko predložilo priamo na
kongrese kandidatúru Lisabonu - bez prezentácie podmienok a žiaľ, aj bez domácich
garancií. Kongres ETTU veľkoryso kandidatúru schválil, ale už na druhý deň portugalské
ministerstvo zodpovedné za šport tento krok spochybnilo a tak sa definitívne o mieste ME
2014 rozhodne až na ďalšom zasadnutí exekutívy ETTU. To pôvodne malo byť
v Luxembursku, ale nové vedenie ETTU dodatočne rozhodlo, že najbližšie zasadnutie
bude mať v decembri 2013 v Bratislave! Na programe bude mať o.i. prezentáciu SSTZ
ako kandidáta na usporiadanie ME juniorov a kadetov 2015 na štadióne O. Nepelu v
Bratislave, rozšírenie elitnej kategórie družstiev z 12 na 16 tímov a povolenie štartu
hráča Bai He za Slovensko od 1.1.2013.
2.4. V bratislavskom hoteli Double tree Hilton oslávil Slovenský paralympijský výbor 20.
výročie svojho založenia. SSTZ zaslal tejto organizácii blahoprajný list a na oslavách sa
zúčastnila delegácia SSTZ na čele s generálnym sekretárom A. Hamranom. Predseda
SSTZ zablahoželal prezidentovi SPV J. Riapošovi, úspešnému paralympijskému stolnému
tenistovi, k jeho vyhláseniu za najlepšieho slovenského paralympionika dvadsaťročia.
SSTZ plánuje na r. 2014 podať spoločný projekt so SPV na debarierizáciu Národného
stolnotenisového centra v Bratislave - Krasňanoch, aby ho v budúcnosti mohli využívať aj
telesne postihnutí stolní tenisti.
2.5. Počas stolnotenisových ME vo Schwechate sa uskutočnilo rokovanie SSTZ
s prezidentom Talianskeho stolnotenisového zväzu F. Scianimanicom o prípadnej
reciprocite a spoločnej príprave na ME mládeže 2014 (Lago di Garda) a ME mládeže
2015 (Bratislava). Obidva zväzy prejavili reálny záujem. Konkrétna dohoda bude
podpísaná po rozhodnutí exekutívy o dejisku ME juniorov a kadetov 2015.
2.6 V priestoroch Národného stolnotenisového centra v Bratislave – Krasňanoch sa
konalo zasadnutie komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Magistrátu Bratislavy. Rokovania
sa zúčastnili Ing. Hamran a Dr. Vaniak. Po krátkej prehliadke haly zástupcovia SSTZ
informovali o zámeroch SSTZ súvisiacich s modernizáciou haly, jej debarierizácie
a podmienkach prenájmu pozemkov pod halou a ubytovňou.
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :
Uznesenie 450: Upozorniť hráčov , aby sa nezapájali do nelegálnych stávok a ovplyvňovania výsledkov.

Z: komisia šport. reprezentácie, tréneri RD

T: 30.10.2013

Uznesenie č.451 : Spracovať návrh systému súťaženia a hodnotenia kategórie do 21 rokov
Z:komisia mládeže
T: 15.10.2013
Uznesenie č.452 : Uskutočniť kontrolu nových hracích hál a vydať certifikáty pre haly , ktoré
spĺňajú požadované podmienky
Z:ŠTK
T: 25.9.2013
Úloha: Osloviť ukrajinských partnerov a zistiť kontaktné adresy na potenciálnych partnerov.
Z: sekretariát SSTZ
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Úloha: pripraviť stanovisko k listu p.Hlošeka k neúčasti Illáša na kontrolnom turnaji
Z: sekretariát a tréner RD mužov
Úloha : zverejniť zmenu v kalendári SSTZ (výrazne)

Z: Šereda

Uznesenia trvajúce :
Uznesenie 447: Spracovať rebríček mládežníckych kategórií novým systémom.

Z: mládežnícka komisia a Ing.Rzavský

T: 31.12.2013

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Ing.Miko, Dr.Vaniak
4.1. Hungarian Open, 6.-10.11.2013, Szombathely
Juniori: Valúch, Péter, Turček, Brat, Kalužný, Pavolka (na vlastné náklady)
Juniorky: Jantošová, Truksová (na vlastné náklady)
Kadeti: Špánik, Zelinka (na náklady SSTZ)
Peko (na vlastné náklady)
Kadetky: Belopotočanová, Kukuľková (na náklady SSTZ)
Labošová, Puchovanová, Grigelová, Uríková (na vlastné náklady)
Tréneri: Valúch (na vlastné náklady), Mackovič (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.2. Kontrolný turnaj juniorov a junioriek, 22.-23.10.2013. Topoľčany
Juniori: Valúch, Péter, Turček, Kalužný, Vlačuška, Kopányi, Brat, Pavolka, Bučko, Rábara
Juniorky: Kršiaková, Belopotočanová, Horváthová, Haringová, Furková, Kukuľková, Cerovská,
Kovácsová náhr.Vancáková
Všetci štartujú na náklady SSTZ
4.3. WT, Polish Open, 6.-10.11.2013, Spala
Muži: Novota, Keinath, Wang (na vlastné náklady)
4.4. WT, German Open, 13.-17.2013, Berlin
Muži: Novota, Keinath, Wang, Kobes, Bai He (na vlastné náklady)
Ženy: Balážová (na náklady SSTZ)
4.5. WT Russian Open, 20.-24.11.2013, Jekaterinburg
Muži: Keinath (na vlastné náklady)
4.6. WT Swedish Open, 27.11.-1.12.2013
Muži: Keinath, Novota (na vlastné náklady)
Ženy: Balážová (na vlastné náklady)
4.7. Stretnutia Superligy
U21 chlapci
SVK – Celldomolk: Novota, Valúch Slováčik
SVK – Stockerau: Slováčik, Karas, Mucha
SVK – Celldomolk: Ježo, Karas, Pavolka
SVK – Slovinsko: Péter, Kalužný, Turček
U21 dievčatá:

29.10.2013
4.11.2013
12.11.2013
19.11.2013
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SVK – SVSS: Jurková, Truksová, Kalužná

5.11.2013

4.8 VV SSTZ prerokoval požiadavky hráčov Šeredu a Pišteja na zabezpečenie ich prípravy
a štartov. VV SSTZ konštatoval , že požiadavky na štart vo Fínsku, USA a kondičnú prípravu na
Novom Zélande sú neprimerané. Hráči si do plánu nezaradili žiaden turnaj zo série World Tour,
napriek tomu že sa hrajú v Európe ( Poľsko, Nemecko, Švédsko). Požiadavky hráčov musia byť
vopred prerokované s trénerom príslušnej kategórie a hráči musia predložiť podrobný plán
prípravy a zaradiť aj štarty v materských kluboch. K požiadavkám sa musí vyjadriť aj KŠR.
VV SSTZ schválil len potrebné zdravotné a fyzioterapeutické zabezpečenie u Dr.Deleja a masáže
v rámci tréningového procesu v hale SSTZ .
Nominácie rozhodcov:
4.9 Junior WT Hungarian Open, Szombathely, 6.-10.11.2013
L. Popellár , B. Račko, M. Bystričan, J. Vaniak, M. Čerňan, P.Šagát, T. Németh, M. Bystričanová,
S.Sládkovič,
4.10 WT Polish Open, Varšava, 6.-10.11.2013
J. Goláň – ZHR
J. Tancer, M. Chamula, J. Novotný, J. Hlubina, A. Tarnek,
4.11 WT, Jekaterinburg, 20.-24.11.2013,
L. Popellár, B. Račko
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 písomný materiál, ktorý bol konzultovaný na stretnutí predstaviteľov klubov
v Ružomberku, komisiou športovej reprezentácie a komisiou mládeže
VV SSTZ predloženú smernicu schválil s pripomienkami . Smernica 1/2013 „Zriaďovacie
a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej prípravy“ nadobudne účinnosť od 1.1.2014.
VV SSTZ schválil s pripomienkami predložený návrh komisie mládeže „Predpis pre
turnaje Slovenského pohára mládeže do 21 rokov“
Obidva materiály budú zverejnené na internetovej stránke SSTZ.

K bodu 7. Predbežné hodnotenie ME vo Schwechate

– Grman, tréneri RD

- tréneri predložili písomné hodnotenie účasti našich reprezentačných tímov na ME vo

Schwechate
- VV SSTZ zobral na vedomie a poveril KŠR, aby sa na svojom najbližšom zasadnutí
zaoberala podrobnejšie predloženými materiálmi a pripravila komplexné hodnotenie ME
s návrhom opatrení na ďalšie rokovanie VV
K bodu 8. Stav príprav Slovak Cadet Open 2013 - Ing.Hamran
-

príprava podujatia prebieha podľa stanoveného harmonogramu
predložená aktuálna štartovná listina
v porovnaní s minulým rokom je oveľa nižšia účasť
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-

Ing.Goláň sa ospravedlnil z funkcie zástupcu hlavného rozhodcu, je potrebné nájsť
adekvátnu náhradu – rozhodcu s licenciou International referee
Vzhľadom na nižší počet účastníkov je potrebné prerokovať s comp. managerom turnaja
p.Bencsikom z Maďarsku možnosť zníženia počtu hracích stolov

K bodu 9. Návrh na zloženie RD na sezónu 2013/14 - Grman
9.1 VV SSTZ na návrh komisie športovej reprezentácie schválil širšie reprezentačné tímy na 1.
polovicu sezóny 2013-2014
Muži: Keinath, Pištej, Šereda, Novota, Bardoň, Bai He, Figeľ, Rezetka (poslední dvaja z U 21)
Tréner: Miko
Ženy: Balážová, Hudecová, Jurková, Daubnerová, Truksová
Trénerka: Popová
Juniori: Valúch, Péter, Turček, Kopányi, Kalužný, Vlačuška, Brat, Bučko
Tréner: Valúch
Juniorky: Haringová, Furková, Kršiaková, Horváthová, Cerovská
Tréner: Grman
Kadeti: Špánik, Zelinka, Reho, Peko, Oráč, Ševec, Diko D., Kysel
Tréner: Mackovič
Kadetky: Belopotočanová, Labošová, Kukuľková, Puchovanová, Uríková, Grigelová, Peková,
Šinkárová
Tréner: Jahoda
9.2 VV SSTZ na návrh komisie športovej reprezentácie schválil nasledovných hráčov, ktorí môžu
v stanovených termínoch využívať stolnotenisovú halu SSTZ na náklady SSTZ s platnosťou od
1.11.2013
Tréningy:
Pondelok - Piatok
1. fáza 10.00 – 12.00
2. fáza 16.00 – 18.00
Uvedení hráči majú možnosť tréningu výlučne v presne uvedený hrací čas.
Reprezentácia - muži:
Keinath, Pištej, Šereda, Novota, Bardoň, Bai He, hráči do 21 rokov – Figeľ, Rezetka
Reprezentácia - ženy:
Balážová, Hudecová, Jurková, Daubnerová, Truksová
Reprezentácia - juniori:
Valúch, Péter, Turček, Kopányi, Kalužný, Vlačuška, Brat, Bučko
Reprezentácia - juniorky:
Haringová, Furková, Kršiaková, Horváthová, Cerovská
Reprezentácia - kadetov:
Špánik, Zelinka, Reho, Peko, Oráč, Ševec, Diko D., Kysel
Reprezentácia - kadetky:
Belopotočanová, Labošová, Kukuľková, Puchovanová, Uríková, Grigelová, Peková, Šinkárová
Poverený tréner zväzového centra – T. Jančí
Sparing: Jaslovský, T. Šereda, Slováčik, Kobes, Lelkeš, Kalužná
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K bodu 10. Hodnotenie výsledkov Dunajského pohára 2013 v Bratislave - Grman , Čolovičková

-

predložený písomný materiál – výsledky turnaja
turnaj v Bratislave sa uskutočnil bez závažnejších problémov, odohral sa v Národnom
stolnotenisovom centre
naša reprezentácia zaznamenala veľmi dobré výsledky, nakoľko Slovensko „B“ zvíťazilo
s počtom bodov 28, Slovenska „A“ skončilo druhé s počtom bodov 27, tretie miesto
Maďarsko – 23 bodov a štvrté miesto Rakúsko - 3 body

K bodu 11. 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
Po uskutočnení kontrolných turnajov v juniorskej a kadetskej kategórii KŠR sa vybraní
hráči zúčastnia ergonometrického vyšetrenia a na kondičných testoch

K bodu 12. Stav prevádzkovania hosp. zariadenia a ekonomiky za rok 2013 – Tichý
-

Predložené písomné materiály
VV SSTZ berie materiály na vedomie
Uvedené materiály budú zverejnené na internetovej stránke SSTZ

K bodu 13. Rôzne
13.1 Dr.Vaniak upozornil na potrebu dodania podkladov do časopisu Slovenský stolný tenis.
Termín dodania 10.12.2013
13.2 Grman – navrhol usporiadať turnaj pre mini a mini-mini
prefinancovať z navýšenia vkladov za registráciu hráčov.

kadetov, ktorý by sa mohol

13.3 VV SSTZ opätovne prerokoval ďalší list klubu Stavoimpex Holič, v ktorom klub kritizoval
systém podpory mládeže SSTZ. VV SSTZ konštatoval, že podporu na mládež prideľuje na
základe smernice o zriaďovaní a podpore útvarov talentovanej mládeže a pri prerozdeľovaní dotácií
postupoval podľa platnej smernice. Sekretariát písomne odpovie p. Skalovi.
13.4 VV SSTZ opätovne prerokoval ďalší list KST Viktória Trnava – sťažnosť na nomináciu
hráčov na GJC v Chorvátsku – VV SSTZ konštatoval, že nomináciu schválila komisia športovej
reprezentácie na návrh trénera p.Kudreca (v tom čase). Zároveň VV SSTZ konštatoval, že nie je
dôvod vyvodzovať žiadne sankčné postihy. Informovať písomne KST Viktória Trnava.
13.5 V Košiciach sa uskutočnila konferencia k Nórskym fondom. Za SSTZ sa zúčastnili: Dr.
Brúderová , Ing. Reho a Ing. Hamran. Projekty budú vyhlásené k 31.12.2013 a garantom bude
Prešovský samosprávny kraj.
13.6 Grman – navrhol zníženie bodovej hodnoty- koeficientu do rebríčkov pre M SR na 5 ,
s účinnosťou od 1.1.2014 .
VV SSTZ uvedený návrh schválil.
13.7 Dr. Brúderová požiadala o zverejnenie zoznamov rozhodcov A a B licencie.
Z: Dr.Vaniak
T: 4.11.2013
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13.8. Termín nasledujúceho zasadnutia VV SSTZ je stanovený na 16.12.2013 spoločne s dozornou
radou SSTZ. Miesto a čas budú upresnené dodatočne.

Bratislava 23.10.2013
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil:

PhDr. Zdenko KRÍŽ
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