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    Zápis č. 1/2014  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 27.1.2014 

                                                 v Bratislave 
 

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

 

Prizvaní:   pp.  Ing.Hamran, Tichý, Ing. T. Šereda, p. Čolovičková, JUDr.Gallo 

Ospravedlnený: Dr.Vaniak, 

     

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 v r. 2014 a zaželal všetkým dobré zdravie a úspešný nadchádzajúci rok. 

 

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

 

2.1. V závere roka 2013, dňa 20.12. sa konalo v novom SND v Bratislave vyhlásenie  

       najlepších športovcov SR za rok 2013. V súťaži jednotlivcov získal prvenstvo  cyklista  

       Peter Sagan. V ankete slovenských športových novinárov sa strieborní medailisti  z ME  

       v stolnotenisovej zmiešanej štvorhre Ľubomír Pištej, Barbora Balážová umiestnili na 29.  

       mieste. 

 

2.2  Prvým stolnotenisovým podujatím v roku 2014 (4.1) bol tradičný turnaj v Gemerskej   

       Polome za účasti popredných slovenských hráčov a vedenia SSTZ. Prvenstvo si vybojoval  

       Peter Šereda po finálovom víťazstve nad svojim bratom Tomášom. 

 

2.3. Dňa 17.1.2014 pri rokovaní predsedu SSTZ s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu  

       SR Dušanom Čaplovičom  prisľúbil minister podporu projektu debarierizácie Národného  

       stolnotenisového centra v Bratislave-Krasňanoch, ako aj jedného z najvýznamnejších  

       športových podujatí v r. 2015 na Slovensku – ME juniorov a kadetov v stolnom tenise. 

 

2.4. Vzhľadom na skutočnosť, že ešte stále nedošlo k dohode o kľúči na rozdelenie dotácií pre  

       športové zväzy v roku 2014,  zaslalo MŠVVaŠ SR na jednotlivé zväzy iba časť zálohy na I.  

       polrok 2014. SSTZ dostane 23 000 € na štátnu reprezentáciu a rozvoj odvetví a 39 500 €  

       na športovo-talentovanú mládež. 

 

2.5. Dňa 22.1.2014 zasadalo v Senci Grémium Dunajského pohára, ktoré o.i. zhodnotilo  

       uplynulý rok v súťažiach. Medzi najlepšie zorganizované súťaže patrili turnaje v stolnom  

       tenise v Bratislave a v Budapešti. Celkové prvenstvo, aj vďaka dobrým výsledkom našich  

       stolných tenistov, si vybojovalo Slovensko – 22 b. pred Maďarskom – 21 b. a Rakúskom –  

      17 b. Jarná porada súťaží o Dunajský pohár sa uskutoční 2.4.2014 v Sant Martene (Rak.). 

 

2.6 ITTF po viac ako troch rokoch potvrdila pravosť dokladov Wang Yanga a opravila dátum jeho  

      narodenia n a 24.9.1994. Týmto sa preukázalo, že SSTZ nepochybil pri nomináciách na MEJ   

      a reprezentačné družstvo juniorov bol neoprávnene poškodené na MEJ v Kazani v roku 2011. 

 

2.7 VV SSTZ vzal na vedomie udelenie štátneho občianstva SR hráčke Júlii Dzelinskej. 
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2.8 VV SSTZ schválil elektronickým hlasovaním propozície M SR dospelých, ktoré už boli  

      zverejnené na stránke SSTZ. 

 

 
 

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

 

Uznesenia splnené :     neboli žiadne 

 

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: 28.2.2014 

 

 

 

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 

 

Úloha :  Zverejniť na stránke SSTZ požiadavku na zasielanie pripomienok k disciplinárnemu 

poriadku. 

 

Z: Ing Šereda            T: 5.2.2014  

 

 

 

Úloha :  návrh na doplnenie lektorského zboru zaslať na akreditačnú komisiu MŠVVaŠ SR                                                                                                 

             T:15.2.2014 

 
 

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

 

 

4.1. Európska kvalifikácia na OH mládeže, 9.-11.2.2014, Hodonín 

       Kalužný, tréner: Valúch  

 

4.2. J&C Open, Česko,  12.-16.2.2014, Hodonín 

Juniori:  Valúch , Péter , Kopányi  (na náklady SSTZ)  

  Kalužný , Turček, Vlačuška, Brat, Bučko  (na vlastné náklady),  

 náhr. Pavolka, Kaššay  

Juniorky: Kršiaková,  Furková,  Haringová  (na náklady SSTZ)  

 Horváthová,  Ivanová,  Vancáková   (na vlastné náklady)  

Kadeti:  Špánik,  Peko  (na náklady SSTZ)  
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 Zelinka,  Reho,  Oráč,  Ševec  (na vlastné náklady)  

Kadetky:  Labošová ,  Kukuľková  (na náklady SSTZ)  

 Uríková , Grigelová,  Puchovanová,  Peková . (na vlastné náklady)  

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

 Dzelinský – na vlastné náklady 

 

Poistenie na náklady SSTZ 

 

4.3.Výcvikový tábor kadetiek, Ružomberok, 20.-23.1.2014 

Kadetky:  Kukuľková, Labošová, Grigelová, Puchovanová, Šinkárová, Peková 

 Ospravedlnené:  Belopotočanová, Uríková 

Tréner:  Jahoda 

 

4.4. World Tour, Hungarian Open, Szombathely, 29.1.-1.2.2014 

Muži:  Pištej (na náklady SSTZ) 

 Novota, Rezetka, Illáš, Wang (na vlastné náklady) 

Ženy:  Balážová (na náklady SSTZ) 

 Ódorová (na vlastné náklady) 

 

Úloha: prerokovať s Ódorovou záujem štart za RD SR a spôsob jej prihlasovania na turnaje  

             ITTF WT  

 

Z: Popová, Ing.Hamran       T: 31.1.2014 

 

4.5. Kontrolný turnaj kadetov, Topoľčany, 4.-5.2.2014 

Kadeti:  Špánik, Peko, Ševec, Oráč, Zelinka, Reho, Mikuš, Wiltschka, Kysel, Diko, Tréner: 

 Mackovič 

 

4.6  KŠR navrhla na návrh trénerov zrušenie druhých  mládežníckych KT z dôvodu: 

Juniori – uskutočnil sa nominačný KT na kvalifikáciu na OHM 

Juniorky a kadetky – dostatočné množstvo výsledkov z iných podujatí  a dlhodobých súťaží  

 

Uznesenie č.454: KŠR pripraví návrh na kritériá nominácií a financovania účasti  hráčov na 

turnajoch 

 

 Z: KŠR, Grman                                 T: 20.3.2014 

 

 

Uznesenie č.455: VV SSTZ schvaľuje požiadavku zasielať písomné materiály na rokovanie VV 

SSTZ minimálne 24 hod. pred rokovaním 

 

 Z: členovia VV SSTZ, sekretariát                         T: priebežne 

 

 Nominácie rozhodcov:   

 

4.7 HUNGARY  OPEN, ITTF  World Tour, 29.1-1.2.2014, Szombathely (HUN): 

Popellár,  Chamula,  Žarnovický, Šedivec,  Jurek, Pištej, Pištejová, Petríková, Kudrec, Čičmancová 

 

4.8 Youth European Olympic Qualification, 9.-12.2.2014, Hodonín (CZE) 

Goláň - ZHR 

Tancer,  P. Šagát 
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4.9 CZECH Junior & Cacet Open, 13.-16.2.2014,  Hodonín 

Goláň - ZHR 

Tancer,  P. Šagát, Jurek,  Zliechovec,  

 

4.10 ITALIAN Junior & Cadet TT International Open 2014, 12.-16.3.2014, Lignano Sabbiadoro 

(ITA) 

Popellár, Chamula, Šedivec, Žarnovický 

 

4.11 World Team Table Tennis Championships 2014, 28.4.-5.5.2014  Tokio (JAP) 

Bystričan 

 

 

K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

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

  

 K bodu 6.  Príprava M SR mužov a žien    – Ing.Čelko 

 

- Predložený písomný materiál – propozície M SR 

- VV SSTZ schválil predložený materiál 

 

 K bodu 7. Úprava rozpočtu  SSTZ  na rok 2014      –  Tichý       

 

- Predložený písomný materiál – čerpanie rozpočtu 2013 

- V bode 2.4 bola predložená informácia o stave financií na rok 2014 

VV SSTZ berie na vedomie predložený materiál 

          -    definitívnu úpravu urobí po zverejnení záväzného rozpočtu z MŠVVaŠ SR 
 

K bodu 8.  Stav príprav Slovak Junior Open 2014 -  Dr. Kríž a Ing.Hamran 
 

- ústna informácia predsedu a generálneho sekretára 

- je potrebné preveriť možnosť zriadenie rýchlej internetovej linky v športovej hale za 

účelom internetových prenosov z turnaja 

- nahlásiť na ITTF návrh na hlavného rozhodcu a jeho zástupcov 

- rezervovať potrebnú kapacitu na ubytovanie 

- preveriť možnosť prípravného tréningového tábora pred turnajom 

 

K bodu 9. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 1/2014  -  Dr.Vaniak 

 

Predložený písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje s doplnkami 

 

K bodu 10. Vyhodnotenie ÚTM za rok 2013 – Grman, Tichý   

 

- Predložený písomný materiál –  čerpanie financií za rok 2013 

- Požadované doklady boli predložené všetkými ÚTM 

- Boli uskutočnené 4 kontroly v ÚTM 

- Ing.Reho – požiadal o vysvetlenie prerozdelenia dotácií na 2.polrok 2013, p.Tichý 

informoval, že sa postupovalo podľa v tom čase platnej smernice, kde boli zarátané 

výsledky podľa rebríčka k 1.8.2012 
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K bodu 11. Návrh na prípravu RD SR na MEJ  2014 v Taliansku  - Grman   

 

- KŠR koordinuje prípravu s trénermi jednotlivých kategórií 

- Návrh na účasť na turnajoch:  

o ITTF GJC Česko – všetky kategórie 

o ITTF GJC Francúzsko – juniori, juniorky, kadeti 

o ITTF GJC Taliansko – všetky kategórie 

o ITTF GJC Slovensko - všetky kategórie 

o ITTF GJC Španielsko – zrušiť 

o ITTF GJC Poľsko – na vlastné náklady 

- Prerokovať možnosť spoločnej prípravy pred MEJ v Taliansku ( cca 3 dni) 

- Preveriť možnosť zabezpečenia kondičnej prípravy pre všetky kategórie v termíne  

1.-7.6.2014 ( V.Tatry) 

- Uskutočniť previerky hráčov u športového lekára – ergonometria 

- VV SSTZ schválil počty na MEJ : 4+4+3+3 a 4 tréneri, 4 samoplatcovia 

 

K bodu 12. Návrh na prípravu RD SR na MS 2014 v Tokiu  - Grman   

 

- Pištej, Šereda, Bai He trénujú vo zväzovom centre v Bratislave 

- Ostatní sa pripravujú vo svojich kluboch 

- Je potrebné predložiť tréningové plány s návrhom prípravy 

- KŠR konštatovala malú aktivitu trénerov reprezentácie SR 

- MS v Tokiu budú finančne veľmi náročné, SSTZ preto nominuje iba obmedzené počty 

účastníkov 3 + 3 + 2 

 

 

K bodu 13. Rôzne   

 

13.1 Dr.Brúderová požiadala o preverenie záujmu  Ukrajinského stolnotenisového zväzu o účasť na 

spoločnom projekte, pretože uzávierka  podávania spoločných projektov  je do konca marca 2014 

 

13.2  Preveriť možnosť vysielania  stolnotenisových podujatí na tel. kanáloch Sport 1 a Sport 2. 

 

13.3  JUDr.Gallo – na základe uznesenia dozornej rady požaduje vydokumentovanie majetkovo - 

právnych vzťahov SSTZ. 

 

13.4 VV SSTZ schválil ustanovenie prípravného výboru MEJ 2015 v zložení: Dr.Kríž, Ing.Hamran, 

Tichý od 1.7.2014. Okamžite je potrebné rokovať so zástupcami STARZ  a hotelmi, kde treba 

rezervovať kapacity na MEJ, ktoré sa uskutočnia v termíne 10.-19.7.2015. 

 

13.5. Rokovať so zástupcami NŠC a zabezpečiť úpravu údajov  na ich stránke – počet klubov 

a hráčov SSTZ. 

 

Úloha: Zverejniť výzvu na stráne SSTZ s požiadavkou na oznámenie IČO jednotlivých klubov 

stolného tenisu, bez ktorého  nie je možné ich zaradenie   na stránku NŠC. 

 

Z: Ing.Šereda        T: 3.2.2014   

 

13.6. Informácia o dotáciách pre ÚTM na rok 2014. Dotácie na 1.polrok budú vypočítané podľa 

novej smernice , bude použitý rebríček k 1.1.2014. Prestupy a hosťovania ktoré sa uskutočnili v 
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prestupovom období 1.1.2014 – 15.1.2014 sa do výpočtu bodov ÚTM premietnu až v druhom 

polroku 2014.  

- VV SSTZ urobil výklad článku  3.3.1 prestupového poriadku ( prestup – hosťovanie). V jednom 

prestupovom termíne je možné uskutočniť prestup a zároveň povoliť  hosťovanie do iného klubu. 

CTM, ktoré existovali v roku 2013 a chcú využiť prechodné ustanovenie smernice o zriaďovaní 

ÚTM podľa čl. 2.3. smernice o zaradení hráčov z iných klubov na 1. polrok 2014 za účelom 

zachovania a financovania CTM musia splniť nasledovné podmienky : 

            -    Môžu požiadať o zaradenie len takého hráča, ktorý bol v roku 2013 zaradený do CTM pri 

klube, ktorý o takéto zaradenie v zmysle prechodného ustanovenia podľa čl. 2.3. smernice žiada. 

Akýkoľvek iný presun hráčov medzi bývalými CTM, alebo získanie hráča z iného klubu nie je 

možný 

Okrem toho musí klub, ktorý chce takéhoto hráča opätovne zaradiť  predložiť: 

                    -    Súhlas rodiča a materského klubu s takýmto zaradením do príslušného klubu  na obdobie  

1.1.2014 - 30.6.2014 

Všetky kluby, ktoré chcú zaradiť do výpočtu svojej bodovej hodnoty hráča, ktorý má v danom 

klube štatút hosťovania,  sú povinné predložiť písomnú dohodu medzi materským klubom a klubom 

ktorý o zaradenie do CTM alebo UTM žiada o tom, že materský klub so zaradením súhlasí. 

 Uvedené náležitosti musia kluby, ktorých sa to týka a ktoré chcú využiť prechodné ustanovenie 

podľa článku 2.3. smernice,  alebo zaradiť hráča, ktorý je na hosťovaní, predložiť najneskôr do 

10.2.2014 na sekretariát SSTZ 

ÚTM - kluby, ktoré chcú získať štatút CTM, musia písomne predložiť žiadosť na sekretariát SSTZ 

so všetkými náležitosťami: 

  - Deklarovať splnenie podmienky podľa čl. 5.1. smernice 2/2013 

- Deklarovať splnenie podmienky podľa čl. 5.2. smernice 2/2013 

- Deklarovať splnenie podmienky podľa čl. 5.3. smernice 2/2013 a to menovitým zoznamom 

hráčov, ich rebríčkového postavenia v danej kategórii a uvedením klubovej príslušnosti (uvádza sa 

materský klub). V prípade, že ide o hráča, ktorý nie je členom klubu, musí klub doložiť písomný 

súhlas rodiča a materského klubu ak ide o hráča podľa prechodného ustanovenia čl. 2.3.smernice. 

Ak ide o hráča, ktorý je v klube na hosťovaní, v takom prípade je klub, ktorý o zaradenie takéhoto 

hráča žiada, povinný predložiť písomnú dohodu medzi materským klubom a klubom ktorý 

o zaradenie do CTM žiada o tom, že materský klub so zaradením súhlasí.   

- Deklarovať splnenie podmienky podľa čl. 5.4. smernice 2/2013 

- Deklarovať splnenie podmienky podľa čl. 5.5. smernice 2/2013 

  - Klub predloží tréningové plány 

 Termín predloženia žiadostí : 28.2.2014 

13.7. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 17.3.2014. 

 

Bratislava  30.1.2014  

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 
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