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Zápis č. 2/2016 
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 23.2.2016 v Bratislave 
 

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

Prizvaní:  pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing. Šereda, Čolovičková , Ing.Suchý, Ing.Miko  

Ospravedlnení: Dr.Gallo, Dr.Vaniak   

Program: uvedený v pozvánke 

 

K bodu 1 - Otvorenie - ( Dr.Kríž ) 

 

Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal  členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ  a predstavil Ing. 

Jakuba Suchého, nového ekonóma SSTZ. Členovia VV SSTZ si minútou ticha uctili pamiatku 

zosnulého čestného člena zväzu, bývalého úspešného trénera Milana Macha. 

 

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

 
2.1.  Dňa 20.1.2016  sa konala na MŠVVaŠ SR porada športových subjektov zameraná na 

implementáciu nového zákona o športe do praxe. Autori zákona sa pokúsili vysvetliť viaceré 

nejasnosti v paragrafovom znení zákona, ktoré umožňujú rôzny výklad. Keďže zákon nerieši všetky 

dôležité oblasti športového života, budú k nemu v najbližšom období schválené vládne vyhlášky: 

k vzdelávaniu odborníkov v športe, k určeniu vstupných veličín do vzorca na výpočet dotácií pre 

športové zväzy a k strediskám vrcholového športu. Predseda SSTZ, bol ako generálny sekretár KŠZ 

SR nominovaný do prvých dvoch pracovných skupín na spracovanie vyhlášok. 

2.2.  Dňa 20.1.2016 sa na sekretariáte SSTZ uskutočnilo výberové konanie na post ekonóma zväzu. 

Výberová komisia v zložení Z. Kríž, A. Hamran a J. Tichý spomedzi 5 uchádzačov, ktorí sa 

písomne prihlásili a predložili požadované dokumenty, vybrala za nového ekonóma Ing. Jakuba 

Suchého (49 r.), ktorý nastúpil na nový post 1.2.2016 na dobu neurčitú s trojmesačnou skúšobnou 

dobou. 

2.3.  V zmysle schváleného rozpočtu SSTZ na r. 2016 a najmä v súvislosti s enormným nárastom 

úloh pre sekretariát SSTZ vyplývajúcich z aplikácie nového zákona o športe, došlo k navýšeniu 

miezd časti profesionálnych pracovníkov SSTZ - v priemere o 8%. 

2.4. V budove SOV zasadal 26.1.2016 štáb k OH 2016 v Rio de Janeiro (zúčastnili sa za SSTZ pp. 

Kríž a Hamran). Boli podané najmä aktuálne informácie z Brazílie, spôsob logistického 

zabezpečenia slovenskej výpravy, ktorá bude mať cca 50 športovcov (kvalifikačný proces nebol 

ešte ukončený). Každý nominovaný športovec, pokiaľ nebol doteraz zaradený medzi 

podporovaných pretekárov, získa 5 000 € bonus na záverečnú prípravu na OH. SOV zo stolného 

tenisu ráta predbežne s dvoma pretekármi a 2 trénermi. Najreálnejšiu šancu na postup má zatiaľ 

Wang Yang. 

2.5.  Dňa 4.2.2016 sa stretol predseda SSTZ a generálny sekretár zväzu so slovenskou 

reprezentantkou Evou Ódorovou, ktorá po návšteve SPORTMEDU a prehliadke u MUDr. Deleja 

oznámila, že zo zdravotných dôvodov (zranené rameno a problémy s chrbticou) sa nebude môcť 

zúčastniť na MS v Kuala Lumpur. Po doliečení sa chce zamerať na aprílovú olympijskú 

kvalifikáciu v Istanbule. 

2.6.  Na základe informácie o odstúpení E. Ódorovej od účasti na MS v Malajzii a na návrh trénerky 

slovenskej reprezentácie V. Popovej bola per rollam členmi VV SSTZ doplnená do nominácie 

talentovaná Tatiana Kukuľková. 

2.7. Dňa 12.2.2016 sa generálny sekretár SSTZ stretol počas turnaja Czech Open juniorov a kadetov 

v Hodoníne s českou trénerkou M. Novotnou. Prerokoval s ňou formy a metódy spolupráce pri 

zavádzaní najnovšej stolnotenisovej metodiky do praxe, pri jej stretnutiach a konzultáciách 

s reprezentačnými trénermi slovenských národných družstiev a vybraných klubov. M. Novotná 
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navštívi aj kluby, kde sa pripravujú mladí slovenskí reprezentanti a prekonzultuje s klubovými 

trénermi skvalitnenie ich ďalšej prípravy. 

 

2.8. Ing. Reho predložil písomnú správu zo stolnotenisovej súťaže z Univerziády. VV SSTZ zobral 

na vedomie. 

 

2.9.Ing. Hamran informoval o prebiehajúcich rokovaniach s MV SR o prenájme pozemkov pod 

halou a ubytovňou SSTZ. 

 

2.10. Ing. Hamran informoval o pripravovanom 16. ročníku turnaja osobností, ktorý SSTZ 

organizuje spoločne s MÚ  MČ Bratislava Rača a ŠK Mostex Rača. Turnaj sa uskutoční 11.3.2016 

v stolnotenisovej hale v Rači a spoločenská časť s vyhlásením výsledkov v Nemeckom kultúrnom 

dome v Rači. 

 

2.11. V tomto roku sa uskutočnia skúšky na medzinárodných rozhodcov ITTF. Administrátorom  je 

Ing.Hamran a prihlásených je 5 kandidátov. 

 

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

 

 

Uznesenia splnené : 

 

  

Úloha: Predložiť nominačné kritériá na ME mládeže 2016 

Z: KŠR         T: 20.2.2016 

 

Úloha: Zverejniť výzvy na organizátorov jednotlivých  M SR jednotlivcov a družstiev na sezónu 

20105/16 

Z: ŠTK         T: 10.2.2016 

 

Úloha: Pripraviť smernicu  o zmene systému prípravy talentovanej mládeže . 

Z: komisia mládeže, KŠR        T: 10.2.2016 

       

Uznesenia trvajúce : 

 

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. 

Neskôr VV SSTZ odložil plnenie uznesenia, vzhľadom na prípravu nového zákona o športe, 

ktorého súčasťou mal byť aj univerzálny disciplinárny poriadok. V konečnej verzii zákona o športe 

však tento paragraf vyškrtli a tak je príprava disciplinárneho (nového) poriadku SSTZ opäť 

aktuálna. VV SSTZ stanovil nový termín na predloženie návrhu na 31.3.2016. 

Z: Ing. Hamran a pracovná skupina                                            T: 31.5.2016 

 

Uznesenie č. 463 

VV SSTZ  požaduje dodržiavať písomné prihlasovanie sa na turnaje WT a WJC  samoplatcov 

s tým, že kto nepredloží požadovaný formulár ( viď uznesenie VV SSTZ č. 454) na turnaje, nebude 

oficiálne na turnaj prihlásený. 

Z: KŠR, Čolovičková        T: priebežne 

 

Uznesenie č. 468 
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VV SSTZ schválil doplnenie smernice o účasti na medzinárodných podujatiach o termíny uzávierky  

na prihlasovanie: 

- konečný termín na prihlásenie na sekretariát je 5 dní pred oficiálnym termínom prihlásenia 

do on line systému ITTF 

-  konečný termín na prihlásenie do on line systému ITTF je 2 dni pred oficiálnym termínom 

prihlásenia  

- Po tomto termíne je ešte možné v závažných prípadoch urobiť prípadné zmeny 

 

Z: p. Čolovičková         T: priebežne 

 

 

Uznesenie č. 469 

V prípade vážneho porušenia disciplíny hráčom počas reprezentačných podujatí, výcvikových 

táborov, kontrolných turnajov a pod. má právo tréner , alebo iná zodpovedná osoba poverená 

VV SSTZ (vedúci výpravy, predseda KŠR,  ..) okamžite vylúčiť hráča z daného podujatia. 

Hráč na vlastné náklady, náklady  klubu  alebo rodičov odcestuje z miesta podujatia . 

V prípade neplnoletého hráča,  jeho dopravu z miesta podujatia zabezpečuje jeho zákonný 

zástupca alebo materský klub na vlastné náklady. Priestupok bude následne postúpený na 

doriešenie disciplinárnej komisii  SSTZ.   

 

Z: KŠR, tréneri RD         T: priebežne 

 

 

K bodu 4 - Návrh nominácií RD -  p. Grman   

 

4.1. Výcvikový tábor junioriek, 22.-25.2.2016, Topoľčany 

Kukuľková, Grigelová, Puchovanová, Belopotočanová, Horváthová, Furková, Čermáková, Uríková 

Tréner: Jahoda 

 

4.2. Výcvikový tábor minikadeti, 7.-10.3.2016, Bratislava 

Chlapci: Klajber, Ivančo, Pach, Goldír, Kubala, Belopotočan  

Dievčatá: Slobodíková, Lacenová, Illášová, Činčúrová, Bilkovičová, Wiltschková  

Tréneri: Čolovičková, Popová 

4.3. Slovak Minicadet Open 2016, 11.-13.3.2016, Malacky  

Chlapci: Klajber, Ivančo, Pach, Goldír, Kubala, Belopotočan  

Dievčatá: Slobodíková, Lacenová, Illášová, Činčúrová, Bilkovičová, Wiltschková  

Tréneri: Čolovičková, Popová 

 

4.4. J/C Italian Open,, 9.-13.3.2016, Lignano 

Juniorky: Puchovanová, Grigelová, Horváthová - na náklady SSTZ 

Juniori: Brat, Špánik, Peko - na náklady SSTZ, Reho, Zelinka – na vlastné náklady 

Kadeti: Delinčák, Diko – na náklady SSTZ, Fečo – na vlastné náklady 

Kadetky: Šinkárová, Terezková – na náklady SSTZ, Dzelinská, Peková – na vlastné náklady 

Tréneri: Jahoda, Grigel, Solár, Kudrec 

Pôvodne bola nominovaná za juniorky Kukuľková, ale vzhľadom, že sa zúčastňuje MS 

v Malajzii, bola nahradená Horváthovou. Pokuta za odhlásenie hráčky je na náklady SSTZ. 

Poistenie na náklady SSTZ 
 

4.5. WT Katar, 23.-27.3.2016, Doha 

Na náklady SSTZ: Wang, Odorová 

Na vlastné náklady: Bai, Kobes 
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4.6. WT Kuwait, 16.-20.3.2016, Kuwait City 

Na náklady SSTZ: Wang, Balážová 
 

4.7. Turnaj Olympic Hopes , Szombathely v novembri 2016 , schválené počty 3+3+2, 

VV SSTZ schválil účasť slovenskej reprezentácie na tomto turnaji 

4.8.  Nominácia na MS v Malajzii, 28.2.-6.3.2015  - elektronické hlasovanie „per rollam“ 

- vzhľadom na zdravotné problémy Ódorovej  VV SSTZ schválil väčšinou hlasov účasť 

náhradníčky Kukuľkovej 

 

4.9 VV SSTZ schválil nomináciu širšieho kádra RD najmladšieho žiactva na rok 2016 

Mini kadetky: 

2004- Adriana Illášová-ŠKST Topoľčany 

2004-Dominika Chorvátová-STK Rybník 

2005-Ema Činčurová-ŠKST Topoľčany 

2005-Sára Bilkovičová-MSK Malacky 

2005-Eliška Štulerová-Nová Baňa/Podlužany 

2005-Monika Šinkárová-ŠKST Michalovce 

2006-Dominika Wiltschková-Gasto Metalfin Galanta 

2007-Michaela Bitóová-STK Košice-Čaňa 

 

Mini kadeti: 

2004-Michal Kapusta-MSK Čadca 

2005-Jakub Goldír-MSK Čadca 

2005-Nicolas Kubala-KST Viktória Trnava 

2005-Jakub Gašparík-ŠKST Topoľčany 

2006-Samuel Palušek-STK Košice-Čaňa 

2006-Kristián Uherík-ŠKST Topoľčany 

2006-Samuel Kubiatko-MSK Čadca 

2007-Samuel Arpáš-ŠKST Topoľčany 

 

4.10 VV SSTZ schválil nomináciu širšieho kádra RD kadetov 

 

Kadetky: 

Labošová, Šinkárová, Peková, Terezková, Divinská, Dzelinská 

Kadeti: 

Pinďura, Diko, Kyseľ, Klajber, Cyprich, Ivančo, Pach, Delinčák 

 

4.11  VV SSTZ vzhľadom na zaradenie do programu ME aj kategóriu do 21 rokov odporučil KŠR 

navrhnúť  káder RD  do 21 rokov v zložení 6 mužov a 4 ženy. 

 

Úloha: Vybrať káder RD  do 21 rokov v zložení 6 mužov a 4 ženy. RD do 21 rokov budú 

priradené k juniorským výberom pod vedením juniorských trénerov 

 

Z: KŠR, Ing. Grigel, Jahoda       T: 30.5.2016 

 

 

K bodu 5 - Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

- Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok. 
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K bodu 6 -  Príprava M SR mužov a žien pre rok 2016 -  ŠTK, Ing. Šereda 

 

- Propozície boli zverejnené 

Termín M SR je stanovený na 18.-20.3.2016 v Bratislave. Hrací systém zostáva nezmenený - ako 

v minulom roku.  

 

Úloha: Zaradiť Dijanu Holokovú do rebríčka žien SSTZ 

Z: ŠTK        Z: Ing.Čelko, Ing.Šereda 

 

 

K bodu 7.    Stav príprav na MS mužov a žien 2016   - tréneri RD    

 

Ing.Miko -  muži sa stretnú 23.2 v hale SSTZ na krátkom 2 dňovom sústredení v zostave Pištej,  

             Šereda, Valúch, Keinath sa pripravuje individuálne v Nemecku. 

- Nominácia bola ovplyvnená úzkym okruhom možných reprezentantov – Wang a Bai ešte 

nemôžu hrať a Bardoň nereflektuje na účasť na MS 

- Umiestnenie do 30. miesta bude úspechom 

 

O príprave ženského tímu informoval p. Grman.  

Balážová trénuje individuálne v Nemecku. Jurková, Kukuľková a Labošová sa budú 

pripravovať pod vedením trénerky Popovej pred MS v Bratislave. 

 

OH kvalifikácie – hrá sa zmeneným spôsobom oproti minulým rokom, kvalifikáciu musia 

hrať všetci hráči 

 

K bodu 8 –Stav príprav RD mládeže SR na ME mládeže 2016 – tréneri RD     

 

8.1 VV SSTZ schválil počty na ME mládeže  na náklady SSTZ, výprava pocestuje v maximálnych 

počtoch hráčov a trénerov 5 juniorov, 5 junioriek, 4 kadeti, 4 kadetky a 4 tréneri. Ostatní 

členovia výpravy  budú nominovaní dodatočne. 

Na súťaž družstiev pocestujú výbery v počtoch 4+4+3+3. Na súťaže jednotlivcov pocestujú 

ďalší štyria hráči  - po jednom do každej vekovej kategórie. 

 

8.2 VV SSTZ schválil dodatok k nominačným kritériám k účasti na zahraničných štartoch. 

Doteraz platilo pravidlo, že hráč umiestnený na 1.mieste slovenského rebríčka je 

automaticky nominovaný  na náklady SSTZ  na turnaje okruhu ITTF World Junior Circuit, 

alebo MEJ . Uvedené pravidlo  platilo  pre všetky mládežnícke kategórie. Na základe návrhu  

KŠR  Výkonný výbor SSTZ toto pravidlo upravil nasledovne: 

 

V prípade že: 

- hráč má dlhodobý pokles formy,  

- hráč je dlhodobo zranený, 

-  hráč  netrénuje pravidelne  podľa tréningového plánu, 

- hráč hrubým spôsobom porušil životosprávu reprezentanta,  

-  hráč iným spôsobom poškodil SSTZ,  

 na návrh príslušného reprezentačného trénera a po schválení  v KŠR hráč nebude 

nominovaný na štart. 
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8.3 Nominačné kritériá na ME mládeže 2016 – na základe návrhu trénerov jednotlivých kategórií 

VV SSTZ schválil nasledovné kritériá  - s pripomienkami 

 

Juniori : 

Nominačné kritéria na MEJ : 

 1. Poradie vo svetovom rebríčku –koef. závažnosti 1,3 

       2. Poradie v slovenskom rebríčku  - 1,25 

 3. Poradie určené trénerom  -1,2 

 4. Poradie na M SR -1,15 

 5. Kondičná pripravenosť 1,10 

 6. Hráč, ktorý v danej sezóne  končí vekovú  kategóriu bude nominovaný len za predpokladu , 

že v tabuľke zostavenej na základe kritérií 1-5 bude umiestnený na prvých  troch miestach 

 

Juniorky: 

25 % Slovenský rebríček (výsledky na SPM, kontrolné turnaje, M SR) 

30 % ITTF rebríček/výsledky na ITTF Junior a Cadet Open turnajoch 

20 % fyzická pripravenosť hráčov/testovanie hráčov/ 

25 % názor reprezentačného trénera (charakterové a vôľové vlastnosti hráčov, team working, 

ochota hráča pracovať pre reprezentačné družstvo) 

 

Bodové hodnoty: 

1. 12 bodov 

2. 10 bodov 

3.  8 bodov 

4.  6 bodov 

5.  4 body 

6.  3 body 

7.  2 body 

8.  1 bod 

 

Kadeti : 

- aktuálny ITTF rebríček, sa neberie do úvahy, nakoľko  t.č. tam žiadny slovenský hráč nie je 

zaradený 

- 50% - aktuálny slovenský rebríček 

- 25% - posúdenie a názor trénera RD kadetiek (tréningový proces, , účasť a výsledky na 

medzinárodných  turnajoch, reprezentačné sústredenia, momentálna forma, ochota a chuť 

hráča reprezentovať, prístup k plneniu si reprezentačných povinnosti, disciplína. 

-    10% - poradie na M SR 

-    15% - fyzická a kondičná pripravenosť 

 

Kadetky: 

- 40%  - aktuálny ITTF rebríček 

- 30% - aktuálny slovenský rebríček 

- 30% - posúdenie a názor trénera RD kadetiek (tréningový proces, hodiny zaťaženia, účasť 

a výsledky na medzinárodných  turnajoch, momentálna forma, ochota a chuť hráča 

reprezentovať, plniť si reprezentačné povinnosti, disciplína) 
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Prvé tri hráčky na základe plnenia nominačných kritérií a jedna hráčka na základe návrhu trénera 

RD kadetiek. 

 

Poznámka: Na výpočet nominačných kritérií bude použitý nasadzovací rebríček, ktorý bude na 

tento účel vydaný k termínu 1.6.2016 ( bude v ňom zapracované aj starnutie výsledkov 

k 1.7.2016) 

 

8.4 Plán prípravy pred ME mládeže: 

 

16.-18.5.2016 Príprava pred  Slovak Junior Open Senec 

19.-22.5.2016 Slovak Junior Open   Senec 

12.-16.6.2016 Kondičná príprava   Senec 

27.6. - 1.7.2016  Príprava na ME mládeže   juniori v  Senci, kadeti v  Topoľčanoch 

4.-6.7.2016 Príprava na ME mládeže  Senec 

      7.7.2016               Odchod na ME mládeže do Záhrebu 

 

- VV SSTZ upravený plán schvaľuje  

 

K bodu 9 – Príprava M SR mládeže na rok  2016 - Ing.Čelko, Ing.Šereda 

 

Predložený písomný materiál VV SSTZ po diskusii schválil.  

 

M SR jednotlivcov 

Oddiel Kategória  termín Delegát 

 

MŠK PPC Fortuna Kežmarok dorast 14.-15.5.2016 Ing.Čelko 

STO Valaliky Staršie žiactvo 7.-8-5.2016 Ing.Reho 

MSK Čadca Mladšie žiactvo 4.-5.6.2016 Dr.Vaniak 

STO Valaliky Najmladšie žiactvo 18.-19.6.2016 Dr.Brúderová 

 

M SR družstiev 

Oddiel Kategória  termín Delegát 

 

MSK Čadca Staršie žiactvo 17.4.2016 Ing.Hamran 

STO Valaliky Mladšie žiactvo 1.5.2016 Ing.Reho 

 

 

Úloha : Menovať hlavných rozhodcov na všetky M SR. 

Z: Dr.Vaniak        T: 30.3.2016 

 

 

K bodu 10 – Štruktúra ÚTM na rok  2016 a návrh finančného zabezpečenia  –Ing.Suchý, 

Tichý 

 

- Žiadosť o štatút CTM požiadali 3 kluby, ŠKST Topoľčany, STK Košice – Čaňa, KST 

Viktória Trnava 

VV SSTZ schválil všetky tri žiadosti – bez pripomienok vzhľadom na fakt, že splnili všetky 

požadované kritériá. 
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- Prerozdelenie finančných prostriedkov na podporované útvary talentovanej mládeže 

         

Konečné poradie klubov 
 

CTM 
  

  
1/2 roč. 

balík   40 000,00 €  

   
A/N Body 

 
Body 

  
por. klub body 

 
CTM % upravené % 

 suma 
príspevku  

1 STK KOŠICE - ČAŇA 7424,974 A 7424,974 25,00 9652,466 27,86% 11 144 € 

2 ŠKST TOPOĽČANY 4539,279 A 4539,2785 15,00 5901,062 17,03% 6 813 € 

3 ŠKST MICHALOVCE 3540,368 N 3540,3675 12,00 3540,368 10,22% 4 087 € 

4 KST VIKTÓRIA TRNAVA 3367,473 A 3367,4727 11,00 4377,715 12,64% 5 054 € 

5 ŠKST RUŽOMBEROK 3075,184 N 3075,1835 10,00 3075,184 8,88% 3 550 € 

6 ŠK ŠOG NITRA 2984,526 N 2984,5259 10,00 2984,526 8,61% 3 446 € 

7 MSTK TVRDOŠÍN 2600,442 N 2600,4416 9,00 2600,442 7,51% 3 002 € 

8 MSK ČADCA 2514,191 N 2514,191 8,00 2514,191 7,26% 2 903 € 

 

- predložený písomný materiál –VV SSTZ po diskusii a úprave schválil.  

  

K bodu 11 -  Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Dr. Brúderová  

 

- predložený písomný materiál –  pozvánka na seminár trénerov A,B,C,D licencií , ktorý sa 

uskutoční v Košiciach dňa 8.4.2016 

- súčasne bežia 4 kurzy vo všetkých kvalifikačných stupňoch 

- 2. kvalifikačný stupeň – 20.3.2016 počas M SR sa zúčastní 6 osôb 

- prerokovať s Mgr.Novosádom možnosť odprednášať tému kondičnej prípravy v rozsahu 8 

hodín 

- objednať časopis Tischtennis, ktorý vydáva Nemecký stolnotenisový zväz a využívať 

metodické príspevky na školenia trénerov 

 

K bodu 12 -  Realizácia zákona NR SR o športe – Dr. Kríž  

 

- MŠVVaŠ  SR pripravuje vzor stanov pre športové zväzy. Po ich vydaní bude potrebné 

spracovať návrh na Stanovy SSTZ, kde budú zapracované nutné zmeny  vyplývajúce 

z nového zákona. 

- Ekonomický úsek zverejňuje ekonomické výsledky zatiaľ v zmysle pokynov MŠVVaŠ 

SR na stránke SSTZ, nakoľko centrálny informačný systém ministerstva zatiaľ nie je 

funkčný .  

 

Na základe  nových povinností vyplývajúcich z nového zákona o športe VV SSTZ schválil 

organizačné zmeny na sekretariáte SSTZ: 

 

-  zrušil funkciu organizačno-technického pracovníka k 30.6.2016, na ktorej je zaradená p. 

Katarína  Kolářová. Pracovníčke budú vyplatené všetky finančné náležitosti ( odchodné, 

odstupné) v zmysle zákona, nakoľko p.Kolářová  dosiahla zároveň aj dôchodkový vek. 
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- VV SSTZ schválil vznik   novej pozície -  sekretár pre  informačný systém SSTZ 

(vyplývajúci z povinností pre športové zväzy z nového zákona o športe) na plný úväzok 

s predpokladaným nástupom nového pracovníka od 1.4.2016 

 

- VV SSTZ  schválil vznik novej pozície – sekretár pre marketing, na polovičný úväzok 

s predpokladaným nástupom nového pracovníka od 1.9.2016, resp. od 1.1.2017, 

v závislosti od finančných možností SSTZ 

 

 

K bodu 13 – Smernica  o zmene systému prípravy výchovy mládeže – prof.Alexy, Grman   

 

- Predložený písomný materiál – VV SSTZ vzal na vedomie 

 

Od 1.3.2016 navrhujeme : 

 

1. Upraviť smernicu pre ÚTM tak, že sa zníži počet podporovaných klubov z 10 na 8 

2. Z celkového objemu finančných prostriedkov určených na prerozdelenie medzi podporované 

kluby vyčleniť časť prostriedkov, z ktorých  bude financovaný nový mechanizmus výchovy 

reprezentantov.  

3. K týmto prostriedkom pridružiť 15000 EUR z registračných poplatkov,  ktoré budú použité 

na prípravu a štarty  mini kadetov.  

4. Vyčleniť časť prostriedkov z celkového objemu  určeného na mládež na ohodnotenie 

trénerov RD a klubových trénerov hráčov zaradených do RD juniorov a kadetov za 

dosiahnuté výsledky na turnajoch,  resp. za významný posun na rebríčkoch ITTF podľa 

presne definovaného predpisu (vzorca), ktorý aj určí pomer udelenej odmeny pre trénera RD 

a klubového  trénera - za konkrétny výsledok (napr. 30:70). 

5. Vytvoriť skupinu 4-5 odborníkov na metodiku, kondičný tréning a špecializovaný tréning, 

ktorá sa bude v úzkej spolupráci s klubovými a reprezentačnými trénermi pravidelne 

zaoberať konkrétnymi úlohami v tréningovom procese jednotlivcov. Organizačne bude táto 

skupina podliehať predsedovi komisie  športovej reprezentácie - ak o tom nerozhodne VV 

SSTZ inak.  

 

 
Harmonogram realizácie zmien: 

 

 Úloha Termín Zodpovedný 

 

1 Stanovenie min. tréningových objemov 

 

5.3.2016 Grman, Mihočko 

2 Predloženie tréningových plánov CTM a vybraných 

klubov, všetkých hráčov zaradených do RD juniorov 

a kadetov, prví 4 hráči z kategórie ml. žiactva 

  

15.3.2016 tréneri ÚTM, tréneri 

ostatných sledovaných 

hráčov  

3 Vykonať oponentúry tréningových plánov  30.3.2016 Grman, Novotná, 

Mihočko 

4 Spracovať systém na odmeňovanie trénerov RD 

a klubových trénerov za dosiahnuté výsledky 

 

15.4.2016 Alexy 

 

 

- VV SSTZ schválil komisiu, ktorá bude vykonávať oponentúru tréningových plánov ÚTM 

a hráčov zaradených do jednotlivých reprezentačných výberov. 

Zloženie komisie: Marta Novotná, Vladimír Mihočko, Milan Grman, Pavol Alexy 
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Uznesenie č. 470: Vypracovať systém na odmeňovanie trénerov za dosiahnuté výsledky a zároveň 

systém kontroly a sankcií pre kluby zaradené do podpory  za nedodržanie stanovených 

podmienok. 

Z: prof.Alexy        T:30.3.2016 

 

K bodu 14 -  Stav príprav WJC 2016 v Senci – Ing.Hamran   

 

- predložený písomný materiál – Prospectus - VV SSTZ zobral na vedomie 

 

 

K bodu 15 -  Rôzne   

 

15.1. VV SSTZ prerokoval možnosť udelenia pokuty na základe videozáznamu. ŠTK vyzve 

písomne Feromax, aby zaslal  informáciu, či na stretnutí 1. ligy s Devínskou N. Vsou boli prítomní 

rozhodcovia. 

 

15.2 VV STZ odsúhlasil zmenu miesta konania SPM zo St.Ľubovne do Košíc. Termín 30.4.2016 

zostáva nezmenený. 

 

15.3 KSTZ Trnava požiadal o výklad článku SP č. 4.3.3.2.7. VV SSTZ vyložil článok nasledovne: 

„Družstvá umiestnené na 2. alebo  na  3. mieste  majú právo  účasti v baráži.“ 

 

15.4 VV SSTZ schválil nové zloženie redakčnej rady časopisu Slovenský stolný tenis. Predseda RR 

– Dr.Kríž, členovia: Mgr.Lučanič, Dr.Vaniak, Kollár, Blažek, Čolovičková, Ing.Hamran. 

 

15.5. Ing.Čelko – požiadal o donomináciu Uríkovej na ITTF WJC do Talianska , namiesto 

odhlásenej Kukuľkovej.   Po odsúhlasení  trénerom junioriek a KŠR,   VV SSTZ zmenu schválil. 

 

15.6. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 19.4.2016 v Bratislave. 

 

15.7  VV SSTZ stanovil termín mimoriadnej konferencie, ktoré bola v zmysle Stanov SSTZ  

zvolaná na  25.6.2016. Miesto konania konferencie (v Bratislave) bude určené dodatočne. Je na 

rozhodnutí jednotlivých KSTZ, či zvolajú krajské, resp. regionálne konferencie, nakoľko v zmysle 

Stanov SSTZ čl.9  bod 2,  môžu byť delegovaní rovnakí delegáti  (vrátane náhradníkov),  ktorí boli 

riadne zvolení na  predchádzajúcu  riadnu celoslovenskú konferenciu SSTZ. 

 

 

 

 

Bratislava 25.2.2016  

 

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 

 

 


