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Zápis č. 3/2016 
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 19.4.2016 v Bratislave 
 

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

                      Dr.Vaniak   

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

 

Program: uvedený v pozvánke 

 

K bodu 1 - Otvorenie - ( Dr.Kríž ) 

 

Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal  členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ a v druhej časti aj 

trénerov reprezentácie SR.  

 

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

 
2.1.  V dňoch 28.2. – 6.3.2016 sa konali v Kuala Lumpur 53. majstrovstvá sveta v stolnom tenise – 

v súťaži družstiev. Slovenské tímy, v ktorých štartovali 4 muži  a 4 ženy nesplnili očakávanie. 

V celkovom hodnotení obsadili zhodne 33. miesto, čo je najslabší výsledok v histórii samostatného 

Slovenského stolnotenisového zväzu. Hodnotenie MS bude predmetom rokovania VV SSTZ 

v samostatnom bode. 

2.2.  Na predmestí Kuala Lumpur, kde sa svetový šampionát hral v náhradnej, nevyhovujúcej hale – 

Malawati (pôvodná moderná musela ísť neplánovane do rekonštrukcie), sa konalo viacero 

významných rokovaní. V hoteli Dorsett Grand Subang sa zišiel kongres Medzinárodnej 

stolnotenisovej federácie (ITTF). Jeho 124 delegátov, ktorí mali vďaka povereniu na zastupovanie 

(proxy) 142 hlasov, zhodnotilo uplynulé ročné obdobie, v ktorom svetový stolný tenis úspešne 

prezentoval svojich 5 rozvojových programov. Kongres  rozhodol o dočasnej  suspendácii 

Kuvajtského stolnotenisového zväzu – vzhľadom na neprípustné zasahovanie štátu do činnosti tejto 

organizácie. Na kongrese sa prezentovali postupom príprav organizátori olympijského 

stolnotenisového turnaja v Rio de Janeiro 2016 a usporiadatelia MS 2017 v Düsseldorfe a MS 2018 

v Halmstadte. Kongres odsúhlasil za usporiadateľa MS 2019 Budapešť, ktorá nemala 

protikandidáta. Z návrhu na zmeny pravidiel, resp. predpisov, neprešlo zvýšenie hrúbky rakety na 

4,25 mm, zvýšenie sieťky o 1 cm, ale ani zrušenie opakovaného servisu po kontakte loptičky so 

sieťkou, Kongres ohromili funkcionári zo Šanghaja, ktorí prezentovali Svetové múzeum stolného 

tenisu. S výstavnou plochou vyše 10 000 m
2 

bude po dokončení dôstojným stánkom tohto športu. 

Prezident ITTF Thomas Weikert ocenil 6 predstaviteľov svetového stolného tenisu najvyšším 

stolnotenisovým vyznamenaním Award of Merid ITTF, medzi nimi aj predsedu SSTZ Zdenka 

Kríža. Kongres potvrdil za členov mediálnej komisie Antona Hamrana, za členku komisie 

športovcov Alenu Kánovú a za člena paradivízie Juraja Štefáka.  

     Rada riaditeľov ITTF sa zaoberala najmä budúcnosťou svetových stolnotenisových 

šampionátov. Po dlhej diskusii smerujúcej k zníženiu počtu účastníkov na MS z terajších 96 na 64 

alebo menej, bola ustanovená pracovná skupina, ktorá pripraví návrh pre budúce rokovanie 

v Düsseldorfe. Rada riaditeľov potvrdila dejisko MS juniorov 2016 v Kapskom meste a rozhodla, 

že MSJ 2017  budú v talianskom Riva del Garda. MS telesne oslabených stolných tenistov – súťaže 

družstiev – sa budú hrať v r. 2017 v Bratislave na štadióne O. Nepelu. 

     Neformálny kongres ETTU diskutoval najmä o budúcnosti európskeho stolného tenisu, 

o intenzívnej práci s mládežou, ktorá by mala zastaviť zvyšujúci sa rozdiel vo výkonnosti ázijských 

a európskych hráčov. Rozhodol tiež o praktickom otestovaní návrhov Ruskej stolnotenisovej 

federácie, ktoré by mali zatraktívniť stolný tenis (hrať aj dvojhry iba na tri víťazné sety, posledný 
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set hrať len do 7 bodov a zrušiť rozdiel dvoch loptičiek potrebných na víťazstvo v každom sete). 

Kongres rozhodol, že ME mládeže 2017 budú v portugalskom meste Gondomar. 

 

2.3.  V Kuala Lumpur sa zišiel na svojej výročnej schôdzi aj Swaythling Club International, 

združenie bývalých majstrov sveta, resp. kontinentov a úspešných trénerov a rozhodcov, ako aj 

popredných funkcionárov stolného tenisu. SCI, ktorý zodpovedá za organizáciu MS veteránov, 

konštatoval enormný záujem o účasť na tomto podujatí. Na tohtoročné MS veteránov v španielskom 

Alicante (23. – 29.5.2016) sa prihlásil rekordný počet vyše 4600 pretekárov z 80 krajín. Na 165 

hracích stoloch (v rezerve je 60 tréningových) odohrajú neuveriteľných vyše 25 000 súbojov! 

 

2.4. Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v Bratislave boli poslednou šancou splniť kritériá na 

účasť našich hráčov na OH kvalifikáciu, ktorá bola z bezpečnostných dôvodov preložená na 

poslednú chvíľu z Istanbulu do Halmstadtu. Keďže domáci šampionát nepriniesol v dvojhre mužov 

v zmysle vypísaných kritérií žiadne výrazné prekvapenie, tréner Jarolím Miko nenavrhol žiadnu 

úpravu pôvodne schválenej nominácie. K vynútenej zmene v nominácii však nakoniec predsa len 

došlo. Zo zdravotných a rodinných dôvodov sa na poslednú chvíľu ospravedlnil Peter Šereda, 

namiesto ktorého cestoval náhradník Bai He. Na olympijskej kvalifikácii sa z dôvodu PN 

nezúčastnil pôvodne schválený predseda SSTZ Zdenko Kríž. Rozhodnutie o zmene miesta 

šampionátu, okrem množstva organizačných problémov, priniesol SSTZ aj stratu vyše 6 000 € 

(prepadnutie nestornovateľných leteniek do Istanbulu, drahšie cestovné do Halmstadtu). 

 

2.5.  Dňa 13.4.2016 schválila vláda SR „Programové vyhlásenie vlády SR“, ktoré načrtáva o.i. aj 

hlavné zámery štátu v oblasti športu na najbližšie štvorročné obdobie. Dokument, na ktorom sa 

v oponentskej skupine pre oblasť športu podieľal aj predseda SSTZ, by mohol po jeho naplnení 

priniesť viac finančných prostriedkov do oblasti športu, ale aj napomôcť  rozvoju mládežníckeho 

športu a skvalitniť podmienky pre slovenskú reprezentáciu, najmä v olympijských športoch. 

 

2.6.  V priebehu marca a apríla 2016 sa zrealizovalo  podpísanie nájomnej zmluvy s MV SR 

a následné potvrdenie zmluvy MF SR  na pozemky využívané SSTZ ( hala, ubytovňa a priľahlý 

pozemok) na obdobie ďalších piatich rokov od 1.4.2016. Po rokovaniach zostala nakoniec pôvodná 

suma ako SSTZ platil za predchádzajúce obdobie.  

 

2.7.  Dňa 11.3.2015 sa uskutočnil  v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Rači ďalší 

ročník turnaja osobností. Turnaj bol spoluorganizovaný s MÚ MČ Rača a ŠK Mostex Rača. Bol 

dobrou propagáciou stolného tenisu medzi sponzormi a podporovateľmi stolného tenisu. 

 

 2.8.  Dňa 8.3.2016 sa uskutočnilo spoločné rokovanie zástupcov Slovenska, Maďarska  a Rakúska 

v maďarskom Lipóte o Dunajskom pohári na rok 2016. Za KŠZ sa zúčastnil Dr.Kríž, za SSTZ  

Ing.Hamran.  Tohto roku sa bude turnaj konať v termíne 1.-2.10.2016, organizátormi budú 

v kategórii  chlapcov Maďarsko a v kategórii dievčat Slovensko. 

 

2.9. Vo Viedni  sa uskutočnila 16.3.2016  porada medzinárodného vedenia Superligy. Za SSTZ sa 

jej zúčastnili A. Hamran a J. Vaniak.  Súťaž prebieha bez závažnejších problémov. Ďalšia porada sa 

uskutoční 18.5.2016 v Senci. 

 

2.10.  SSTZ podpísalo reklamnú zmluvu s fy Right Power na M SR mužov a žien. Firma zaplatila 

sumu 1000€ a venovala vecné ceny pre medailistov domácich súťaží. 

 

2.11.  V priebehu  apríla sa uskutočnilo stretnutie so zástupkyňou firmy Union Soft Mgr. 

Koreňovou, ktorá ponúkla zväzu zabezpečenie informačného systému. K dohode nedošlo. 
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2.12.  V priebehu mesiaca apríl bolo zrealizované  nové rýchle internetové pripojenie do haly, ktoré 

bude postačujúce aj pre kvalitné streamingové prenosy. Zároveň bude využívané aj na bežnú 

internetovú komunikáciu na sekretariáte zväzu. Po odskúšaní bude následne zrušené existujúce 

internetové pripojenie s Telekomom. 

 

2.13 Ing.Hamran a Ing. Čelko sa zúčastnili ako delegáti SSTZ  na 20. M SR novinárov v stolnom 

tenise v Považskej  Bystrici. Podujatie bolo zorganizované tradične na vysokej úrovni. Poďakovanie 

patrí mestu Považská Bystrica a p. Podmaníkovi. 

 

2.14 VV SSTZ  schválil elektronickým hlasovaním per´rollam  metodické usmernenie - aj 

s prílohami pre predkladanie ročných tréningových plánov. 

 

2.15  VV SSTZ  schválil elektronickým hlasovaním per´rollam návrh na školenie hl. rozhodcov 

v termíne 1.5.2016. 

 

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

 

Uznesenia splnené : 

 

Úloha: Zaradiť Dijanu Holokovú do rebríčka žien SSTZ 

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

 

Úloha : Menovať hlavných rozhodcov na všetky M SR. 

Z: Dr.Vaniak        T: 30.3.2016 

 

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 

       

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, ktorý bol posunutý 

na 30.10.2016. 

Z: Ing. Hamran a pracovná skupina                                            T: 30.10.2016 

 

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 

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 
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-  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 

 
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 

  

30.4.2016 tréneri ÚTM, tréneri 

ostatných sledovaných 

hráčov  

3 Vykonať oponentúry tréningových plánov  15.5.2016 Grman, Novotná, 

Mihočko 

4 Spracovať systém na odmeňovanie trénerov RD 

a klubových trénerov za dosiahnuté výsledky 

 

15.6.2016 Alexy 

 

 

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:15.6.2016 

 

 

VV SSTZ schválil zaslanie záloh na financovanie činnosti ÚTM vo výške 70% z plánovanej 

polročnej dotácie klubom, ktoré predložili ročný tréningový plán v zmysle schváleného 

usmernenia.  

Zvyšných 30% z plánovanej polročnej dotácie klubom bude zaslaných po uskutočnení 

oponentúr ročných tréningových  plánov. 

 

Z: Ing.Suchý, Čolovičková 

 

K bodu 4 - Návrh nominácií RD -  p. Grman   

 

4.1. Výcvikový tábor junioriek, 3.-5.4.2016, Ružomberok 

Kukuľková – ospravedlnená, Grigelová, Puchovanová, Belopotočanová, Horváthová, Furková, 

Čermáková, Uríková 

Tréner: Jahoda 
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Všetci na náklady SSTZ 

 

4.2. Výcvikový tábor kadeti a kadetky, 5.-8.4.2016, Košice 

Kadeti: Kysel, Fečo, Ivančo, Klajber, Cyprich, Pach  

Kadetky: Labošová, Šinkárová, Terezková, Peková, Dzelinská, Divinská  

Tréneri: Solár, Kudrec 

Všetci na náklady SSTZ 

Diko, Pindura, Cyprich boli nominovaní – ospravedlnili sa.  

4.3. Výcvikový tábor minikadetov, 11.-15.4.2016, Topoľčany  

Chlapci: Šutiak, Arpáš, Kubiatko, Uherík, Palúšek, Gašparík, Goldír, Kapusta  

Dievčatá: Bilkovičová, Bitóová, Wiltschková, Šinkárová, Štulerová, Činčúrová, Illášová, 

Chorvátová  

Tréneri: Kudrec, Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.4. Kontrolný turnaj kadetov a kadetiek, 21.4.2016, Topoľčany 

Kadeti: Diko, Kysel, Pindura, Cyprich, Fečo, Ivančo, Klajber, Delinčák 

Kadetky: Labošová, Šinkárová, Terezková, Peková, Dzelinská, Divinská, Slobodníková, Lacenová 

Tréneri: Kudrec, Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.5. WT Polish Open, 20.-24.4.2016, Warsawa 

Muži: Wang – na náklady SSTZ, Rezetka, Novota, Tutura, Keinath, Valúch, Bai He – na vlastné 

náklady 

Ženy: Odorová – na náklady SSTZ, Jurková – na vlastné náklady 

Odhlásení: Kopányi, Pištej, Šereda, Balážová – uhradia administratívny poplatok 

 

4.6. Žiadosť o zrušenie kontrolného turnaja juniorov a junioriek od trénerov reprezentačných 

družstiev, z dôvodu preplneného kalendára, neúčasti dvoch reprezentantiek zo zdravotných 

dôvodov. 

VV SSTZ – z dôvodu troch ďalších podujatí žiadosť schvaľuje 

 

4.7. Slovak Junior Open, 19.-22.5.2016, Senec 

Juniori: Špánik, Peko, Zelinka, Reho, Kaššay, Pavolka, Ševec,  Diko, Pindura, Cyprich, Klajber, 

Brat – iba na jednotlivcov 

Juniorky: Kukuľková, Grigelová, Puchovanová, Belopotočanová, Uríková, Furková, Horváthová, 

Čermáková, Labošová, Šinkárová, Terezková, Peková 

Tréneri: Grigel, Jahoda, Solár, Kudrec, Čolovičková, Popová 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.8. Príprava pred Slovak Junior Open, 15.-18.5.2016, Senec 

Juniori: Špánik, Peko, Zelinka, Reho, Kaššay, Pavolka, Ševec, Brat, Diko, Pindura, Cyprich, 

Klajber 

Juniorky: Kukuľková, Grigelová, Puchovanová, Belopotočanová, Uríková, Furková, Horváthová, 

Čermáková, Labošová, Šinkárová, Terezková, Peková 

Tréneri: Grigel, Jahoda, Solár, Kudrec, Čolovičková,  

Všetci na náklady SSTZ 

 

Nominácia rozhodcov: 

 

4.9. ITTF WT Poľsko, Varšava – Hlubina, Tancer Tarnek. 
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K bodu 5 - Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

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

 

 

K bodu 6 -  Hodnotenie M SR mužov a žien pre rok 2016 -  ŠTK, Ing.Čelko 

 

Ing. Miko  - tohtoročný šampionát nepriniesol žiadne prekvapujúce výsledky. Favoriti potvrdili 

svoje postavenie. Víťaz dvojhry mužov Ľubomír Pištej opäť dokázal, že domáci šampionát je pre 

neho veľkou motiváciou a zaslúžene si vybojoval ďalší majstrovský titul. Kvalita súťaže utrpela 

neúčasťou hráčov Keinatha a najmä obhajcu majstrovského titulu Wang Janga. Z mladšej generácie 

hráčov sa nedokázal nikto výraznejšie presadiť, čo by pre nich mala byť veľká výzva pre budúce 

obdobie.  

 

Prof. Alexy  ako hlavný rozhodca M SR  mal niekoľko výhrad k uskutočnenému podujatia: 

- hrací povrch  Taraflex bol na niekoľkých miestach  odlepený, čo mohlo spôsobiť  zranenie 

hráčov 

- na začiatku podujatia nebola pripravená štátna hymna  

- organizačný pracovník p.Becáni  odmietol urobiť požadované a potrebné  úpravy hracej 

plochy a vulgárne sa správal voči rozhodcom podujatia 

- nebola zabezpečená usporiadateľská služba 

- výkon niektorých rozhodcov pri stoloch bol veľmi slabý, nedodržiavali základné pravidlá 

ST 

 

Dr.Vaniak  - navrhol pre budúcnosť pozývať mladších rozhodcov  

 

Úloha : VV SSTZ schválil pre budúce ročníky M SR objednanie profesionálnej bezpečnostnej 

služby na zabezpečenie bezproblémového chodu M SR a prípadný zákrok voči divákom, ktorí 

narušia chod M SR 

 

VV SSTZ schválil uloženie disciplinárneho postihu – písomného upozornenia na porušenie 

povinností zamestnanca  -  v zmysle par. 63 , ods.1 písm. e / Zákonníka práce p.Becánimu za 

neplnenie si svojich pracovných povinností a neslušného - vulgárneho správania sa počas  

M SR. 

 

K bodu 7.    Informácia o priebehu ligových súťaží 2015/2016   - ŠTK, Ing.Čelko    

 

- Predložený písomný materiál: 

 

Extraliga mužov:  

 
1.miesto: SK Vydrany  

2.miesto: ŠKST Feromax Bratislava  
3.miesto: Hont. Trsťany / Dudince 

 

Vypadávajú: STK Stará Ľubovňa, MŠK K.N.Mesto 

Do Extraligy mužov postupujú STK Košice /Čaňa a STK Rybník 
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Extraliga žien:  

 
1. SSTE Dunajská Streda  

2. KST Viktória Trnava  
3. ŠKST Topoľčany 

 

Vypadáva Doprastav Zvolen. 

Do Extraligy žien 2016/17 postupuje Trnávka Bratislava. 

 

VV SSTZ schválil jednomyseľne, po prerokovaní s klubmi, zmenu kvalifikácie postupu do 1. 

ligy – odohrá sa jedno stretnutie medzi Ivankou pri Dunaji a Novou Dubnicou. Organizátor 

stretnutia Ivanka p.D. upresní termín, čas a miesto stretnutia. 

 

K bodu 8 –Hodnotenie kvalifikácie na OH v Halmstade – tréneri RD     

 

8.1 Popová -  zúčastnili sa 3 hráčky : Balážová, Ódorová, Jurková 

Balážová – hrala veľmi dobre, vyhrala skupinu, porazila dobré hráčky. Prehrala vo finálovom 

zápase s Li Jia ( AUT). V druhom turnaji pokračovala v dobrom výkone, nakoniec prehrala 

s Pavlovičovou (BLR) a priamo nepostúpila. 

Ódorová – podala dobrý výkon v skupine, v hlavnej súťaži porazila Štrbíkovú (CZE) 

a Bilenkovú (UKR), prehrala vo finále  s Petrissou Soljou  (GER) 

V druhom turnaji prehrala s Ameliou Soljou (AUT) a priamo nepostúpila. 

Jurková – postúpila zo skupiny, v hlavnom turnaji po slušnom výkone prehrala s Li Fen. Podala 

zlepšený výkon s porovnaním s MS v Malajzii. 

8.2 Miko - bol to tradične veľmi ťažký turnaj, hráči na tomto turnaji musia podávať enormné 

výkony. Pištej a Bai reálne mali malú šancu prebojovať sa na OH.  

Všetci traja hráči postúpili zo základných skupín, Pištej v druhom a treťom turnaji nevyhral 

zápas, Bai porazil niekoľkých dobrých hráčov, čo by sa malo pozitívne odraziť na jeho 

rebríčkovom umiestnení. 

Wang dlhodobo podáva dobré výkony, vo finálovom zápase prehral so Šibajevom (RUS) 

a priamo na OH nepostúpil. Počas turnaja neprehral so slabším súperom, mal by sa posunúť vo 

svetovom rebríčku. 

 

Priamy postup si nevybojoval žiaden hráč, ale vzhľadom na dobré výkony majú reálnu šancu na 

postup z rebríčka Wang a Balážová. Výsledok bude jasný po Polish Open, po zverejnení 

svetových rebríčkov v máji. 

 

K bodu 9 – Hodnotenie MS v Malajzii – tréneri RD 

 

Ing. Miko - muži: Záverečná príprava prebiehala v hale SSTZ na Černockého ul. v Bratislave. 

Trvala iba dva dni. Mala vylaďovací charakter (kombinácie s podaním, tréningové sety 

a zápasy, regenerácia).  

Na MS Slovensko reprezentovali hráči: Pištej, Šereda, Keinath, Valúch.  

 

Výsledky skupinová časť (2.divízia): 

SVK – Švajčiarsko 3/1,  SVK – Vietnam 3/0,  SVK – Turecko 1/3 , SVK – Nigéria 1/3 
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SVK – India  0/3,  družstvo obsadilo v skupine tretie miesto. 

Výsledky druhý stupeň:  SVK – Belgicko 2/3 

Družstvo odohralo 6 stretnutí so skóre 2 výhry a 4 prehry. Celkovo družstvo SVK obsadilo 33. 

miesto. 

Hodnotenie jednotlivcov v súťaži družstiev: 

Pištej  4/6,  Šereda  1/6,  Keinath 2/0, Valúch 3/1 

 

Ľ. Pištej: Turnaj sa mu vôbec nevydaril. Ako náš prvý hráč nedosiahol ani 50% úspešnosť. Robil 

veľa nevynútených chýb, striedal lepšie a horšie momenty. V koncovkách setov bol nervózny a hral 

nedôrazne. 

P. Šereda:  Počas celého turnaja vyhral iba jeden zápas. Ak chce byť aj v budúcnosti platným 

hráčom družstva, musí si doriešiť svoje zdravotné problémy. 

T. Keinath:   Odohral iba dva zápasy, v ktorých podal spoľahlivé výkony. V stretnutí s Nigériou sa 

zranil, nemohol pokračovať v turnaji, čo ovplyvnilo výsledky družstva. 

A. Valúch:  Jeho hra mala vzostupnú tendenciu, hral bojovne a takticky disciplinovane. Jeho výkon 

bol v porovnaní s ME v Jekaterinburgu výrazne lepší. Aj v budúcnosti by mal dostávať šance na 

medzinárodnej scéne. 

Záver:  Iba 33.  miesto nás zaraďuje medzi priemerné družstvá  druhej divízie. Tento turnaj 

potvrdil, že konkurencia sa neustále zvyšuje a rozrastá sa. Naše družstvo výkonnostne stagnuje. 

Vystúpenie z hľadiska výsledkov považujem za najhoršie za posledné roky, je potrebné skvalitnenie 

individuálnej prípravy. Pozitívom môže byť od septembra 2016 zaradenie Wanga do tímu. 

 

Popová – ženy:  

 

Družstvo nastúpilo bez zranenej Ódorovej . Bez nej sme nemali šancu na postup. Balážová v prvých 

troch zápasoch pomohla vyhrať a boli sme mimo ohrozenia na vypadnutie z II. divízie. 

V skupine sme skončili na treťom mieste s troma výhrami a zostali v druhej divízii. 

Kvôli zdravotným problémom v posledných stretnutiach Balážová nehrala a dostali možnosť mladé 

hráčky. Príjemne prekvapila juniorka Kukuľková. V každom zápase bodovala,  hrala rozumne, 

takticky a zapadla do kolektívu. Do budúcnosti musí  pracovať na pohybe, zlepšiť servis a otvárať 

útok,  nečakať na chybu súpera.  Mala bilanciu 4/3 . 

 

Kadetka Labošová nebodovala, no ukázala kvalitu,  dokáže hrať s dospelými, v zápasoch vie 

prekvapiť, zahrať neštandardtne, v prvom rade musí zlepsiť disciplínu, rýchlosť, pohyb a poctivo 

trénovať. 

 

Jurková z bilanciou 2/6 mala najťažšiu pozíciu, vždy začínala proti jednotke súperov. Veľmi 

doležité bolo to,  že dokázala vyhrať dva zápasy za stavu 2:2 s Litvou a Mexikom. Očakávam od 

nej skusenejší  výkon a dospelú hru. 

 

Som rada,  že v tíme sa vytvorila konkurencia medzi mladými hráčkami, čo prospeje celému tímu, 

33. miesto je však neuspokojujúce. 

 

K bodu 10 – Stav príprav RD mládeže na MEJ 2016 v Záhrebe  – Grman 

 

Príprava pred MEJ v jednotlivých blokoch 

1.blok  - 13.-17.6.2016 Senec – juniori, juniorky, kadeti, kadetky 

2.blok – 20.-25.6.2016 Nitra – juniori 

3.blok – 27.6.-1.7.2016 Topoľčany –kadeti, kadetky 
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3.blok - 27.6.-1.7.2016 Senec – juniori, juniorky 

4.blok – 4.-7.7.2016 Senec – juniori, juniorky, kadeti, kadetky 

 

K bodu 11 -  Príprava M SR mládeže 2016 – Ing.Čelko, Ing.Šereda 

 

Predložený písomný materiál, VV SSTZ po diskusii schválil  

 

 

1.  Majstrovstvá SR družstiev – starší  žiaci 17.4.2016 

 Usporiadateľ:   MSK Čadca 

 Delegát: SSTZ: Ing Anton Hamran 

Hl. rozhodca:  Ing. Pavel Petráš 

 

2.  Majstrovstvá SR družstiev – staršie  žiačky 17.4.2016 

 Usporiadateľ:   MSK Čadca 

 Delegát: SSTZ: Ing Anton Hamran 

Hl. rozhodca:  Ing. Pavel Petráš 

 

3.  Majstrovstvá SR družstiev – mladší žiaci 1.5.2016 

 Usporiadateľ: STO Valaliky 

 Delegát SSTZ : Ing. Erich Reho 

 Hl. rozhodca: Jozef Kacvinský 

 

4.  Majstrovstvá SR družstiev – mladšie žiačky 1.5.2016 

 Usporiadateľ: MSK Čadca 

 Delegát SSTZ: Ing. Erich Reho 

Hl. rozhodca:  Jozef Kacvinský 

 

5. Majstrovstvá SR jednotlivcov – staršie žiactvo  7.-8.5.2016 

 Usporiadateľ :  STO Valaliky 

 Delegát SSTZ : Ing. Erich Reho 

 Hl. rozhodca:   Jozef Kacvinský            zástupca: (dodatočne) + 12 rozhodcov 

 

6. Majstrovstvá SR jednotlivcov – dorast  14.-15.5.2016 

 Usporiadateľ :  1.PPC MŠK Fortuna Kežmarok 

 Delegát SSTZ : Ing. Róbert Čelko 

 Hl. rozhodca: Ing. Erich Reho zástupca: (dodatočne)  + 12 rozhodcov 

 

7. Majstrovstvá SR jednotlivcov – mladšie žiactvo  4.-5.6. 2016 

 Usporiadateľ :  MSK Čadca 

 Delegát SSTZ :  Dr. Ján Vaniak 

 Hl. rozhodca: Ing. Pavel Petráš   zástupca: (dodatočne)  + 12 rozhodcov 

 

8. Majstrovstvá SR jednotlivcov – najmladšie žiactvo  18.-19.6.2016 

 Usporiadateľ : STO Valaliky 

 Delegát SSTZ : RNDr. Marta Brúderová 

 Hl. rozhodca: Jozef Kacvinský  zástupca: (dodatočne)  + 12 rozhodcov 

 

9. Majstrovstvá SR družstiev – dorastenci  11.6.2016 

 Usporiadateľ: STK Košice - Čaňa 

 Delegát SSTZ :   

 Hl. rozhodca:  Ing.Reho + 6  rozhodcov  



10 

 

10. Majstrovstvá SR družstiev – dorastenky  11.6.2016 

 Usporiadateľ: KST Viktória Trnava 

 Delegát SSTZ :   

 Hl. rozhodca: (dodatočne) +  6  rozhodcov  

 

 

VV SSTZ schválil úpravu rozpočtu  dotácie na  jednotlivé podujatia. 

 

K bodu 12 -  Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Dr. Brúderová  

 

12.1   V Košiciach sa uskutočnil  8.4.2016  seminár trénerov A,B,C,D licencií . Zúčastnili sa ho 

35 osôb :   A - 1,  B – 12 , C-  5, D- 5 , stará C – 15 osôb 

Z predĺženia licencií sa vybralo 80 €. 

 

12.2   Bola vydaná vyhláška MŠ SR k zákonu o športe - k vydávaniu trénerských licencií. 

12.3  JUDr.Fink – advokát – ponúkol svoje služby pre preškolovaní trénerov vo veci nového   

      zákona o športe. VV SSTZ schvaľuje jeho doplnenie medzi lektorov 

 

12.4   Návrh na doplnenie ekonomickej smernice SSTZ v bode 10/1 o doplnenie sankcie za 

       porušenie smerní ETTU a SSTZ vo výške 10 €.  

 

12.5    Časopis Tischtennis, ktorý vydáva Nemecký stolnotenisový zväz,  bol objednaný na SSTZ   

a je k dispozícii na preklady. Bude ich zabezpečovať p.Vidová. Preklady sa budú  využívať ako  

metodické príspevky na školenia trénerov 

 

12.6  V dňoch 7.-8.5.2016 sa bude konať výučba špecializácie bakalárskeho vzdelávania  na 

SSTZ, štátnice sa uskutočnia koncom júna 2016 na FTVŠ v Bratislave. 

 

Úloha:  Nahlásiť na FTVŠ skúšobnú komisiu za SSTZ na bakalárske štátnice: Miko, Koprda, 

Sýkora, Brúderová   

Z: Hamran, Brúderová 

 

K bodu 13 -  Príprava konferencie SSTZ – Dr. Kríž , Ing.Hamran 

 

- Predložené písomné materiály – VV SSTZ schvaľuje 

- Mimoriadna celoslovenská konferencia sa bude konať 25.6.2016 v kongresovej hale hotela 

NIVY v Bratislave, so začiatkom o 10.00 hod. 

- 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. 

- Nahlásiť delegátov z krajov najneskôr do 20.5.2016 

 

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

 

Ing.Hamran – informoval o stave prihlášok  ku dňu 19.4.2016, ktorý bol zároveň dňom 

uzávierky. Je prihlásených 96 hráčov.  

Všetky ostatné  veci ohľadom organizácie postupujú štandardne, objednávky na dodávky 

materiálu boli vystavené. 
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K bodu 15 -  Rôzne   

 

15.1. VV SSTZ schválil na základe návrhu komisie mládeže úpravu v pravidlách  tvorby rebríčkov 

v súťažiach mládeže: 
 

 bod 1/ URČENIE BODOVEJ HODNOTY, odsek c/ a d/ sa nahrádza celý textom: 

 c/ Ak  sa hráč počas  hodnotiaceho obdobia nezúčastnil  aspoň na troch  športových  podujatiach,  

zostávajúce  prázdne  miesta  sa pri výpočte  priemeru doplnia nasledovne :  

- ak má hráč dve bodové hodnoty z podujatí, tretia sa doplní ako polovica tej hodnoty po zostarnutí, 

ktorá je menšia.  

 

- ak má hráč len jednu bodovú hodnotu, druhá sa doplní ako polovica jej hodnoty po zostarnutí a tretia 

sa doplní ako štvrtina jej hodnoty po zostarnutí    
  

d/ Zaradenie do rebríčka mládeže v ľubovoľnej kategórii vrátane mládeže do 21 rokov je podmienené  

účasťou  hráča  aspoň   na  jednom  hodnotenom  športovom  podujatí  v hodnotiacom období  v danej  

vekovej kategórii.  

  
Ďalej v prílohe č.1  Výpočet kategórie medzinárodných turnajov A+, A, B, C, D, E znie bod a. nasledovne: 

 

a. Výpočet kategórie turnaja sa určí podľa počtu a poradia hráčov, ktorí sú uvedení vo svetovom 

rebríčku vrátene tých, ktorí neboli aktívni počas posledných štyroch mesiacov. V prvej polovici sezóny 

"do31.12." sa bude počítať podľa redukovaných rebríčkov.  
Ak sa na turnaji konanom do 31.12. zúčastní hráč, ktorý po 31.12. v danej kategórii konči z titulu veku, za 
účelom hodnotenia kategórie turnaja sa mu na danom turnaji pridelí poradie podľa neredukovaného 
rebríčka 

 

 Nové pravidlá tvorby rebríčkov vstúpia do platnosti k 1.8.2016 a k tomuto dátumu sa spolu s vylúčením 

hráčov končiacich vo vekovej kategórii prepočítajú rebríčky mládeže podľa týchto pravidiel. 

 

15.2 VV SSTZ prerokoval predložené materiály kandidátov na trénera kategórie mužov do 21 

rokov. Na základe výzvy prejavili záujem a predložili podklady  J.Truksa a R.Valuch. Po diskusii 

a hlasovaní bol schválený J. Truksa ako tréner tejto kategórie ( hlasovanie 4-2-1). 

VV SSTZ zároveň zmenil svoje rozhodnutie poveriť vedením tejto kategórie trénerov junioriek 

a juniorov  a poveril sekretariát prerokovať s V. Popovou možnosť riadiť kategóriu žien do 21 

rokov. 

 

15.3 Na základe  povinností vyplývajúcich z nového zákona o športe VV SSTZ a schválených  

zmien  na sekretariáte SSTZ,  VV SSTZ schválil vznik   novej pozície -  sekretár pre  informačný 

systém SSTZ -  na plný úväzok - s predpokladaným nástupom nového pracovníka od 1.6.2016. 

VV SSTZ na túto pozíciu schválil Jakuba Cibulu a poveril sekretariát urobením všetkých úkonov 

vyplývajúcich z tohto rozhodnutia. 

 

15.4  Fy Sport Lovers s.r.o. zastúpená Ľ. Pištejom, požiadala o prenájom priestorov na 

medziposchodí  pri vstupe do haly. VV SSTZ poveril sekretariát rokovaním o cene a v prípade 

dohody zrealizovaním nájomnej zmluvy cca od 1.8.2016. 

 

15.5   P. Gunár požiadal o možnosť umiestnenia automatu na výdaj nápojov a drobného 

občerstvenia vo vestibule  športovej  haly. VV SSTZ odsúhlasil umiestnenie automatu na 3 mesiace 
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zdarma ( skúšobnej doby na rentabilitu) a v prípade ďalšieho prevádzkovania zrealizovať nájomnú 

zmluvu na prevádzkovanie automatu za úhradu. 

 

15.6 MŠVVaŠ  SR  požiadalo SSTZ o dodanie zoznamu športovcov, ktorí v minulom období boli 

držiteľom čestných štátnych ocení ( Majster športu, Zaslúžilý majster športu, ...). Sekretariát sa 

písomne obráti so žiadosťou o informácie na bývalých úspešných hráčov, resp. trénerov (Grofová, 

Kollárovits, Kasalová, Bosá, Mihočko atď.).  

 

15.7 Hlavné  mesto SR Bratislava zaslalo faktúru za daň z nehnuteľností vo výške 9107,55€. 

 

15.8 VV SSTZ schválil delegátov na VZ KŠZ v zložení: Ing,Hamran, Dr. Vaniak, Ing.Suchý, 

Ing.Šereda. 

 

15.9  VV SSTZ prerokoval odvolanie oddielu TJ Tatran Šaľa voči rozhodnutiu VV OSTZ Šaľa 

ohľadom neoprávneného štartu p. Rusznáka G. v stretnutí Tatran Šaľa – Mix Šaľa zo dňa 

26.2.2016.  

 VV SSTZ ponecháva v platnosti rozhodnutie OSTZ Šaľa a zamieta odvolanie Tatrana Šaľa. 

VV SSTZ je názoru, že hráč Rusznák nastúpil v stretnutí oprávnene pretože mal odohraných 28 

zápasov (čo podľa rozpisu OSTZ Šaľa ho oprávňovalo nastúpiť na stretnutie).  

V stretnutí Močenok C – Šaľa Mix A  nastúpili štyria hráči, ktorí odohrali obe štvorhry, 

potom ako je uvedené v zápise pán Dicér už ďalej nepokračoval v zápasoch jednotlivcov, kde mu 

boli zapísané prehry W.O. (v poznámke domácich to je uvedené). 

V rozpise OSTZ Šaľa je uvedené: „Do rebríčka sa budú zarátavať aj w.o. body (vzdanie, 

zranenie). W.O. sa nezapisuje iba v prípade, ak na duel príde družstvo s napr. troma hráčmi 

(5wo).“  

Z tohoto dôvodu VV SSTZ uznáva, že p. Rusznákovi sa započíta aj zápas, ktorý vyhral 

W.O. proti oddielu Močenok C, tým pádom odohral 28 zápasov, čo ho oprávňovalo hrať proti 

oddielu Tatran Šaľa.  

 

15.10. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 2.6.2016 v Bratislave. 

 

 

 

 

 

Bratislava 22.4.2016  

 

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 

 

 


