Zápis č. 10/2013
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 16.12.2013
v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Dr. Brúderová, Grman, Doc. Alexy, Ing.Čelko, Dr.Vaniak, Ing.Reho,
Prizvaní:

pp. Dr. Gallo, Ing. M. Šereda, Bystričan, Zelman, Dubec, Vozár, Ing.Hamran, Tichý,
Ing. T. Šereda, p. Čolovičková
Ospravedlnení: Ing.Šulko, Cerovský
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ, dozornej rady a členov sekretariátu SSTZ na
prvom spoločnom stretnutí od VZ SSTZ.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. V dňoch 1. – 3.11.2013 sa konali v Slovenskom národnom stolnotenisovom centre
v Bratislave - Krasňanoch 17. medzinárodné majstrovstvá SR v kategórii kadetov.
„Slovak Cadet Open“ bol aj tohto roku súčasťou Svetového pohára ITTF a za
účasti talentov zo 17 krajín (vrátane Kanady) mal vysokú športovú úroveň. Potešiteľným
faktom je, že po 3 – ročnej absencii sa v štvorhre dievčat objavili na bronzovom
stupienku aj slovenské talenty Labošová s Belopotočanovou.
2.2. Dňa 15.11.2013 sa uskutočnil tradičný seminár Slovenských trénerov na predĺženie
licencií a prenos najnovších poznatkov z ME dospelých a mládeže. Pozitívom seminára
bol bohatý obsah a negatívom slabá účasť trénerov, ktorí prejavili minimálny záujem aj
o júlové ME mládeže vo Schwechate. Je to aktuálna téma pre komisiu športovej
reprezentácie ako aj komisiu mládeže.
2.3. SSTZ odovzdal v stanovenom termíne s priložením všetkých požadovaných dokladov
29.11.2013 projekty na r. 2014 na MŠVVaŠ SR. Sú zamerané na štátnu športovú
reprezentáciu, talentovanú mládež, rozvoj športového odvetvia a dokončenie
rekonštrukcie haly v Krasňanoch (debarierizácia). Podľa predbežných informácií by
malo byť v rozpočte pre šport na r. 2014 viac peňazí, ale po odrátaní dotácie na výstavbu
národného futbalového štadióna v Bratislave ich bude v skutočnosti reálne pre zväzy
menej. SSTZ očakáva pokles dotácie o 5 – 10 % oproti vlaňajšku. Prvé prostriedky by
mohol zväz dostať v priebehu februára 2013.
2.4. Dňa 6.12.2013 SSTZ podpísal kontrakt s VÚB o obnovení možnosti čerpať kontokorentný
účet v r. 2014 a takisto sa registroval u notárky ako potenciálny prijímateľ
2 % asignovanej dane v r. 2014.
2.5. V hale Multiversum vo Schwechate sa konala dňa 11.12.2013 porada vedenia
medzinárodnej Superligy za účasti predsedu a generálneho sekretára SSTZ. Účastníci
konštatovali bezproblémový priebeh základnej časti a osobitne ocenili zaradenie
reprezentačných družstiev do 21 rokov. V závere vyžrebovali druhú časť súťaže a určili
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termín ďalšej schôdze na 25.3.2014 vo Svätom Jure.
2.6. V dňoch 11. – 13.12.2013 sa po trojročnej prestávke konalo zasadnutie exekutívy ETTU
v Bratislave. Nového prezidenta ETTU Holanďana Ronalda Kramera a predsedu SSTZ
Zdenka Kríža prijal novozvolený člen exekutívy Európskych olympijských výborov
a prezident SOV František Chmelár za účasti generálneho sekretára SOV Jozefa Libu.
V ďalšej časti exekutíva prerokovala v hoteli Barónka bohatý program a osobne sa
zúčastnila prehliadky zimného štadióna O. Nepelu. Zástupcovia SSTZ prezentovali
kandidatúru Bratislavy na usporiadanie ME mládeže 2015 v Bratislave. Exekutíva ETTU
akceptovala projekt SSTZ podporený MŠVVaŠ SR bez výhrad a tak sa európske talenty
počas júla 2015 už po 6. raz stretnú na Slovensku (predtým 1981, 1992 a 1997
v Topoľčanoch a 2000 a 2007 v Bratislave). Usporiadanie MEJ bude súčasťou osláv 90.
výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska. Úspechom pre naše farby je
aj rozhodnutie o rozšírení elitnej kategórie na ME družstiev v r. 2014 v Lisabone z 12 na
16, čo v praxi znamená, že mužský slovenský tím, ktorý skončil naposledy na 15. mieste
postúpi medzi elitu. Plusom je, že v našom kolektíve bude môcť po prvý raz nastúpiť na ME
aj Číňan Bai He, ktorý naplnil podmienky na povolenie štartu za SR.
2.7. Dňa 20.12.2013 sa uskutoční v novom Slovenskom národnom divadle v Bratislave
vyhlásenie tradičnej ankety o najúspešnejšieho športovca roka. Hlavnými favoritmi sú
cyklista Peter Sagan a slovenskí hokejisti štartujúci v NHL. Strieborní medailisti z ME
mixov v Buzau Ľubomír Pištej a Barbora Balážová predbežne kandidujú na umiestnenie
v tretej desiatke kandidátov na ocenenie.
2.8. Návrh Pavla Baláža z Topoľčian na zabezpečenie sponzorstva niektorej z bánk
pôsobiacich na Slovensku sa napriek veľkej snahe SSTZ nepodarilo v r. 2013 realizovať.
Banky požadovali prechod účtov členov SSTZ do ich portfólia, čo zväz nedokáže
garantovať. Doterajšie úspechy slovenských stolných tenistov sú pre banky nepostačujúce
(zameriavajú sa na olympijské disciplíny) nezamietli, však v budúcnosti prípadnú
podporu niektorého významného stolnotenisového podujatia na Slovensku.
2.9 VV SSTZ prerokoval list Ľ. Pišteja so žiadosťou o stanovisko k jeho požiadavkám na prípravu
a štarty. VV SSTZ konštatoval, že uvedené požiadavka musí byť vždy najprv prerokovaná
s reprezentačným trénerom a v KŠR . VV SSTZ postúpil list KŠR na prerokovanie.
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :

neboli

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

Z: mládežnícka komisia a Ing.Rzavský

T: 31.3.2014

Úloha: Dr. Brúderová požiadala o zverejnenie zoznamov rozhodcov A a B licencie.
Z: Dr.Vaniak
T: 31.12.2013
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K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Grman, Dr.Vaniak
4.1. Slovenský kvalifikačný turnaj pre účasť na olympijskom kvalifikačnom turnaji v Hodoníne, 9.11.2.2014
Dátum: 7.-8.1.2014
Miesto: Bratislava
Podmienky turnaja: hrať sa bude na dve kolá, na 4 víťazné sety zo siedmich, postupuje iba víťaz.
Nominovaní hráči: Péter I., Valúch A., Turček P., Kalužný S., Kopányi T., Vlačuška P.
Tréner: Valúch Róbert
Vzhľadom na slabšiu výkonnosť junioriek SSTZ nenominuje na OH kvalifikáciu nikoho.
4.2. VV SSTZ schválil elektronickým hlasovaním súhlas so štartom hráčok – najmladších žiačok Kováčovej zo SPST Dolný Kubín a Ferenčíkovej z MSTK Tvrdošín v iných krajoch na bodovacích
turnajoch
4.3 VV SSTZ schválil spoločnú prípravu RD mužov a žien s RD Ukrajiny pred WT v Maďarsku.
KŠR upresní termíny a športovo-technické zabezpečenie.
4.4 V termíne 27.12.2013 -5.1.2014 sa uskutoční spoločná príprava juniorov a junioriek Slovenska
a Švédska v Topoľčanoch.
Nominovaní: Péter, Kalužný Kopányi, Kršiaková, Furková , Horváthová.
4.4 Nominácie rozhodcov: neboli predložené
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok

K bodu 6. Stanovisko dozornej rady – JUDr.Gallo
-

-

Predseda dozornej rady informoval o prvom zasadnutí dozornej rady. Prerokovali
možnosti úprav stanov a súboru predpisov. Konštatovali, že voľba predsedu dozornej
rady by mala byť bližšie upresnená aj v stanovách SSTZ.
Je potrebné aktualizovať disciplinárny poriadok
Dozorná rada bude podľa potreby vykonávať kontrolu plnenia uznesení konferencie,
VV SSTZ a hospodárenia SSTZ

Uznesenie č.453: VV SSTZ ustanovil pracovnú skupinu na prípravu nového disciplinárneho
poriadku SSTZ v zložení : Dr.Gallo, Ing.Hamran, Dr.Hajduk, Dr.Vaniak,
Ing.Šereda, Ing.Čelko
Z: pracovná skupina a Ing. Hamran
T: 31.3.2014
K bodu 7. Predbežné hodnotenie MSJ v Maroku

– Grman

- tréner predložil písomné hodnotenie, ktoré bude zverejnené aj v časopise Slovenský

stolný tenis č. 2/2013
- MSJ sa zúčastnili 192 hráčov z 39 krajín
- Jurková bola jediná hráčka zo Slovenska, jej výkony nestačili na postup medzi najlepších
- V súťaži družstiev sa na tretích miestach umiestnili družstvá juniorov z Poľska a junioriek
z Rumunska. Všetky ostatné medailové umiestnenia získali družstvá z Ázie
- V individuálnych disciplínach vybojovali 3. miesto Mutti a Rakovac v mixe
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K bodu 8. Hodnotenie Slovak Cadet Open 2013 - Dr. Kríž a Ing.Hamran
-

ústna informácia predsedu a generálneho sekretára
podujatie prebehlo bez zásadnejších problémov, zúčastnených bolo 17 krajín
pozitívom bola medaila pre Slovensko - po dlhšom čase
v porovnaní s minulým rokom bola nižšia účasť z dôvodu konania viacerých kadetských
podujatí v tom istom termíne

K bodu 9. Informácia o priebehu Superligy a ligových súťaží 2013/14
Dr.Vaniak, Ing. Hamran
-

-

- Ing.Šereda,

Ing.Hamran informoval o zasadnutí riadiaceho výboru Superligy, ktoré bolo vo
Schwechate. Uskutočnilo sa žrebovanie druhého stupňa Suprligy, ktoré už bolo
zverejnené
Dr.Vaniak informoval o požiadavkách niektorých klubov Extraligy o nominovaní troch
rozhodcov na stretnutia Extraligy ( hlavný a dvaja k stolom)
V r. 2014 budú aj v SR uskutočnené merania rakiet prístrojom na kontrolu lepidiel
Prvá časť Extraligy bola odohratá bez problémov a druhá časť už bola vyžrebovaná

K bodu 10. Návrh na prípravu RD SR na MEJ 2014 - Grman
-

Predložený písomný materiál – plán podujatí minikadetov na rok 2014, zabezpečenie
v celkovej hodnote 11500€
VV SSTZ schvaľuje

Úloha – zverejniť plán na stránke SSTZ
-

-

všetci tréneri predložili písomné návrhy na prípravu v rámci jednotlivých kategórií
KŠR na jej ďalšom zasadnutí zhodnotí predložené materiály a navrhne opatrenia smerom
k ďalšej časti sezóny aj vzhľadom na finančné zabezpečenie (malo by byť známe
začiatkom februára)
7.1.2014 sa uskutoční rokovanie KŠR
Je predpoklad účasti na 3 – 5 turnajoch
Pred MEJ v Taliansku sa uskutoční v Lago di Garda spoločná príprava spolu s
družstvomTalianska

K bodu 11. Návrh na prípravu RD SR na MS 2014 v Tokiu - Grman
-

KŠR prerokuje prípravu hráčov na svojom januárovom zasadnutí
MS v Tokiu budú finančne veľmi náročné, SSTZ preto nominuje iba obmedzené počty
účastníkov

K bodu 12. Návrh projektov na rok 2014 na MŠVVaŠ SR – Tichý
-

Predložené písomné materiály – projekty boli zaslané v riadnom termíne na ministerstvo
VV SSTZ berie predložené materiály na vedomie
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K bodu 13. Návrh zasadnutí VV SSTZ na 1. polrok 2014 – Ing.Hamran
-

Predložený písomný materiál
VV SSTZ schvaľuje predložený materiál

K bodu 14. Návrh obsahu časopisu Slovenský stolný tenis 1/2014 – Dr.Vaniak
-

Predložený písomný materiál
VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami a doplnkami predložený materiál

K bodu 15. Informácie z trénersko – metodickej komisie – Dr.Brúderová
- Predložený písomný materiál - návrh na doplnenie lektorov
- VV SSTZ schvaľuje predložený materiál
Úloha – uvedený návrh je potrebné zaslať na akreditačnú komisiu MŠVVaŠ SR do 15.1.2014
- Seminár trénerov A a B licencie sa konal v nevhodnom termíne (preložené zápasy),
nakoľko nie všetci reprezentační tréneri sa ho mohli zúčastniť. Bol preto problém
vyhodnotiť ich činnosť.
- Uskutočnilo sa aj školenie trénerov D licencie
- Komisia navrhla individuálne udelenie trénerskej licencie D Mgr. Bakaiovej
a Ing.Barniakovi, nakoľko splnili požadované kritériá
- VV SSTZ schvaľuje udelenie licencií
-

VV SSTZ schválil doplnenie trénersko – metodickej komisie o Mgr.Petra Šagáta
Informácia o začatí bakalárskeho štúdia, prvý semester začalo 13 študentov. V letnom
semestri absolvujú dva trojdňové bloky.

K bodu 16. Rôzne
16.1 Informácia podujatiach SAŠŠ, v budúcom roku s uskutočnia MS stredných škôl.
16.2 Akademické majstrovstvá SR sa uskutočnia 26.2.2014 v priestoroch Žilinskej univerzity
16.3 Ing. Alexy – podľa smernice sa turnaje SPM do 21 rokov uskutočnia v Bratislave v termínoch:
23.3.2014, 10.5.2014 a 7.6.2014.

Bratislava 23.12.2013
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil:

PhDr. Zdenko KRÍŽ
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