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    Zápis č. 4/2014  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 30.6.2014 

                                                 v Bratislave 
 

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

                      Dr. Gallo 

 

Prizvaní:   pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing. T. Šereda, Čolovičková,  

Ospravedlnený:  Grman 

     

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.  V dňoch 22. – 25.5.2014 sa uskutočnil v hale Transpetrolu v Senci tradičný turnaj Slovak                           

Junior Open za účasti stovky hráčov z 12 krajín. Menšiu konkurenciu zapríčinila kolízia termínu, 

keď ITTF zaradila do kalendára na rovnaký dátum aj podobný turnaj v Chorvátsku. Slovenské 

juniorské talenty opäť raz nepresvedčili. Jediná štvrťfinálová účasť v dievčenskej štvorhe príliš 

veľký optimizmus pred júlovými ME mládeže nevzbudzuje. Radosť nám urobilo iba družstvo 

kadetiek, ktoré zdolalo „áčko“, „béčko“ SR ako aj české juniorské trio. 

2.2.  Slovenský olympijský výbor na svojom rokovaní 29.5.2014 rozhodol o ukončení                       

spoločnej kandidatúry Jasnej s Krakowom na ZOH 2022. Dôvodom je negatívny výsledok 

referenda obyvateľov poľského kandidujúceho mesta. 

2.3. V maďarskom Dunakiliti sa zišlo 3.6.2014 medzinárodné vedenie Superligy, ktoré sa zaoberalo 

najmä prípravou nového ročníka. Za SSTZ sa na porade zúčastnili pp. Kríž, Hamran a Vaniak. Na 

sezónu 2014/2015, ktorá sa začne už 2. septembra,  ešte nie je definitivně schválená listina 

účastníkov. Jednotlivé krajiny nahlásili zatiaľ tieto počty štartujúcich tímov: Maďarsko 3 mužské a 

3 ženské družstvá; Slovensko 2 a 2; ČR 2 a 1; Rakúsko 3 a 3; vyjadrenie Slovinska a Chorvátska 

zatiaľ chýbalo. Zaujímavosťou je vypísanie medzinárodnej súťaže o nové logo Superligy. Víťaz 

získa odmenu 300 €. 

2.4. Dňa 5.6.2014 zasadal VV Slovenského združenia telesnej kultúry, ktorý rokoval o splatení 1,5 

mil. € dlhu za prehraté súdne spory o pozemky vo Vysokých Tatrách. Zatiaľ sú dva scenáre: buď sa 

Dom športu odpredá, alebo sa vytvorí obchodná spoločnosť, do ktorej vstúpi nový partner a uhradí 

dlh hroziaci exekúciou majetku SZTK. 

2.5. Štáb OH v Rio de Janeiro 2016 mal svoje prvé rokovanie 15.6.2014 na SOV. Boli na ňom 

prezentované pripravované podmienky pre takmer 11 000 športovcov a 13 000 novinárov a ďalší 

doprovod. Od slovenských športovcov sa očakáva vyššia účasť ako na OH v Londýne. Stolný tenis 

by sa mal 5. – 21.8.2016 v Riu prezentovať 3 – členným družstvom mužov a aspoň jednou ženou. 

Športovci, ktorí získajú právo štartu na OH 2016, dostanú od MŠVVaŠ SR podporu na záverečnú 

prípravu. Všetky správy o odstúpení Ria od organizácie OH sú nepravdivé – iba výmysel 

bulvárnych periodík! 

2.6. Po prvý raz sa zišiel aj Štáb Európskych hier 2015, ktoré budú mať svoju historickú premiéru 

10. – 28.6.2015 v azerbajdžanskom Baku. Očakáva sa účasť 6340 športovcov, ktorí budú bojovať 

nielen o medaily, ale niektorí aj o účasť na OH v Riu. Predstaví sa 19 olympijských a 5 
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neolympijských športov. Stolný tenis je naplánovaný na 13. – 19.6.2015. Od SSTZ očakáva SOV, 

že sa do Baku kvalifikuje aspoň družstvo mužov a jedna hráčka. Rozhodujúci krok k tejto méte 

môžu urobiť naši reprezentanti už na septembrových ME družstiev v Lisabone. 

2.7. Dňa 17.6.2014 sa uskutočnilo rokovanie so Š. Kobesom o uvoľnení hráča Bai He  na ME 

družstiev v septembri v Lisabone. Došlo k dohode a keďže Bai He už splnil aj tvrdé požiadavky na 

štart stolného tenistu za inú než materskú krajinu, môže v prípade nominácie po prvý raz nastúpiť 

oficiálne v slovenskom reprezentačnom drese. Na budúci rok bude mať všetky podmienky na štart 

za SR splnené aj Wang Jang. Obaja môžu bojovať aj o olympijské miestenky. 

2.8. Na základe vypísanej výzvy MŠVVaŠ SR na Ocenenie úspešných športovcov, resp. 

dlhoročných významných trénerov a funkcionárov, navrhol SSTZ na Cenu prof. Stráňaia – Martu 

Brúderovú, ktorá oslávi 70. narodeniny. Zo všetkých športov bude ocenených celkovo iba 5 

navrhnutých osobností v troch kategóriách. 

 
 

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

 

Uznesenia splnené : 

 
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 
Uznesenie 447: Spracovať rebríček mládežníckych kategórií novým systémom. Po naplnení databáz 

porovnať s existujúcim rebríčkom. 
Z: mládežnícka komisia  a Ing.Rzavský         T: 30.6.2014 

 

- Spracovanie rebríčkov novým spôsobom neprinieslo očakávané výrazné zlepšenie kvality 

rebríčkov spracovávaných podľa doterajšej metodiky, výsledky podľa nového systému budú 

ešte prekonzultované v komisii mládeže 
 

Uznesenia trvajúce : 

 
 

Úloha:  Dr. Brúderová požiadala o zverejnenie zoznamov rozhodcov A a B licencie. 

 Z: Dr.Vaniak                                                   T: 31.7.2014 

 

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: Ing. Hamran a pracovná skupina                                         T: 30.9.2014 

 

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

turnajoch 

Predseda komisie podal písomné vyjadrenie a požiadal o predĺženie termínu na spracovanie kritérií. 

VV SSTZ schválil doplnenie úlohy o vypracovanie písomného  prehlásenie pre rodičov alebo klub, 

ktorí  vysielajú hráčov ako samoplatcov. Obsahom prehlásenia je záväzok na plné zabezpečenie 

stravy, dopravy , zodpovedného dozoru a zodpovednosti za prípadné spôsobené škody. 

 

 Z:  Grman a KŠR                                    T: 30.8.2014 
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Úloha: Zverejniť výzvu na stránke SSTZ s požiadavkou na oznámenie IČO jednotlivých klubov 

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

Z: Ing.Šereda                      T: 31.12.2014   

 

 

Úloha: V spolupráci s dozornou radou pripraviť vykonávaciu smernicu k zákonu o organizovaní 

športových podujatí  - na podmienky SSTZ  
Z: Dr. Gal lo, Ing. Hamran, sekretariát a dozorná rada       T: 30. 9.2014  
 

 

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

 

4.1. Príprava pred MEJ, Račková Dolina, 16.-20.6.2014 

Juniori: Péter, Valúch, Kalužný, Kopányi 

Kadeti: Špánik, Oráč, Wiltschka, Peko, Zelinka, Diko 

Juniorky: Furková, Kršiaková, Haringová, Puchovanová, Horváthová, Ivanová  

Kadetky: Labošová, Kukuľková, Uríková, Grigelová, Belopotočanová, Šinkarová  

Tréneri: Grman, Valúch, Mackovič, Jahoda 

Kondičný tréner: A. Novosad 

Masér: I. Duriš 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.2. Príprava pred ME mládeže, Senec, 23.-27.6.2014 

Juniori: Péter, Valúch, Kalužný, Kopányi 

Kadeti: Špánik, Oráč, Wiltschka, Peko 

Juniorky: Furková, Kršiaková, Haringová, Puchovanová  

Kadetky: Labošová, Kukuľková, Uríková, Grigelová  

Tréneri: Grman, Valúch, Mackovič, Jahoda 

Kondičný tréner: A.  Novosad 

Masér: I. Duriš, sparing: Dragaš, Baženov, Tušlová, Turček 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.3. Príprava pred ME mládeže, Senec, 30.6.-4.7.2014 

Juniori: Péter, Valúch, Kalužný, Kopányi 

Kadeti: Špánik, Oráč, Wiltschka, Peko 

Juniorky: Furková, Kršiaková, Haringová, Puchovanová  

Kadetky: Labošová, Kukuľková, Uríková, Grigelová  

Tréneri: Grman, Valúch, Mackovič, Jahoda 

Kondičný tréner: A. Novosad 

Masér: I. Duriš 

Sparing: Balážová, Pištej, Šereda, Tušlová 

Všetci na náklady SSTZ 

4.4. Príprava pred ME mládeže, Senec, 7.-10.7.2014 

Juniori: Péter, Valúch, Kalužný, Kopányi 

Kadeti: Špánik, Oráč, Wiltschka, Peko 

Juniorky: Furková, Kršiaková, Haringová, Puchovanová  

Kadetky: Labošová, Kukuľková, Uríková, Grigelová  

Tréneri: Grman, Valúch, Mackovič, Jahoda 

Masér: I.  Duriš 

Sparing: Balážová, Pištej, Šereda, Tušlová 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.4. EUROMINICHAMPS, 22.-24.8.2014, Schiltigheim, Francúzsko 
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Chlapci: Diko, Ivančo, Klajber, Delinčák (na náklady SSTZ) 

Dievčatá: Peková, Slobodníková (na náklady SSTZ) 

Dzelinská, Divinská, Lacenová, Kapusta (na vlastné náklady) 

Tréneri: budú určení dodatočne, 1 na náklady SSTZ, 1 na náklady organizátorov 

Doprava: SSTZ poskytne 1 mikrobus 

Poistenie na náklady SSTZ 

 

4.5. ITTF WT Czech Open, 27.-31.8.2014, Olomouc, Česko 

Muži: Pištej, Šereda, Bai He, Wang, Keinath (na náklady SSTZ) 

Ženy: Balážová, Ódorová  (na náklady SSTZ), Truksová , Jurková ( na vlastné náklady) 

 

 

4.6. ETTU / ITTF – EUROPE, EUROTALENTS PROJECT, Talent Identification & Selection 

Do programu budú zapojení hráči Peková Zuzana a Dalibor Diko 

 

4.7 Nominácia na ME družstiev v Portugalsku, 24.-28.9.2014 

Muži : Pištej, Šereda, Keinath, Bai He, tréner Miko 

Ženy: Balážová, Ódorová, Jurková, Truksová, trénerka Popová 

Všetci na náklady SSTZ 

Delegáti na kongres a poradu ETTU : Dr.Kríž, Ing.Hamran  - pobyt na náklady organizátora, 

cestovné a poistenie na náklady SSTZ 

 

 

 Nominácie rozhodcov:   

 

 
4.8 ME  mládeže EYC  -  11.-20.7.2014, Riva del Garda (ITA) 

GOLÁŇ  – ZHR , TANCER , CHAMULA  

  
4.9 ME družstiev dospelých -  24.-28.9.2014  Lisabon (POR)  

POPELLÁR ,  SABO,  ŽARNOVICKÝ   

 

4.10 CZECH  OPEN  GAC ITTF  WT – 27.-31.8.2014,  Olomouc  (CZE) 

ČERŇAN, POPELLÁR,  ŠEDIVEC ,  TANCER , P. ŠAGÁT ,  HLUBINA,  TARNEK , 

THOMASOVÁ , NÉMETH,  JUREK, GAJDOŠ. ZLIECHOVEC  

 

 

K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

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

 

  

 K bodu 6.  Hodnotenie M SR všetkých mládežníckych kategórií    –  tréneri RD mládeže 

 

- Organizácia všetkých  M SR mládeže podľa hodnotenia delegátov bola na dobrej úrovni 

- Pozitívom bol priamy prenos formou internet  streamingu 

- Tréneri predložili písomné hodnotenie – VV SSTZ zobral na vedomie s pripomienkami 

k veľmi strohému a málo hovoriacemu hodnoteniu (chýbala odborná časť hodnotenia!) 
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Uznesenie 456 : Komisia športovej reprezentácie pripraví pre trénerov jednotný vzor, 

v ktorom bude  povinná osnova hodnotenia hráčov, so zameraním na individuálne  

hodnotenie  hráča s možnosťou využitia v materskom klube 

Z: p. Grman a KŠR      T: 30.8.2014 

 

Úloha: doplniť do  budúcoročného rozpisu  súťaží v kategórii družstiev upozornenie na 

povinnosť jednotného oblečenia pre hráčov z toho istého družstva  (T. Šereda) 

 

 

 

K bodu 7.Vyhodnotenie ITTF GJC v Senci  -  Dr.Kríž, Ing. Hamran 

 

- Organizačne sa turnaj uskutočnil bez problémov 

-  menší počet hráčov , ako v minulosti 

- termínový konflikt s turnajom WT v Chorvátsku 

- veľmi kvalitná mimoeurópska účasť – Japonsko, Taipei, India 

- prvýkrát bol použitý internetový live-streaming 

- nepresvedčivá výkonnosť slovenských juniorov a junioriek 

  

 

K bodu 8.  Stav príprav RD mládeže na MEJ 2014  - p. Čolovičková   

 

- ústna informácia 

- príprava bola rozložená do niekoľkých blokov, ktoré sú podrobne popísané v bode 4 . 

- ešte je potrebné pripraviť a distribuovať materiál pre hráčov - oblečenie 

- Ing.Hamran bol nominovaný na MEmládeže  ako delegát mládežníckej komisie ETTU, na 

náklady organizátora 

- Dr.Kríž sa zúčastní zasadnutia exekutívy ETTU (pobyt je na náklady organizátora, 

cestovné hradí SSTZ) 

 

Úloha: Spracovať plán činnosti RD mládeže na 2.polrok 2014 , ktorý bude podkladom pre návrh 

rozpočtu jeho financovania 

 

T: 10.7.2014        Z: pp. Grman, Čolovičková  

 

K bodu 9. Informácie o príprave Superligy na sezónu 2014-2015 

 

Predložený písomný materiál – VV SSTZ zobral na vedomie 

 

K bodu 10. Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Dr.Brúderová 

   

10.1 Informácia o ukončení 1. ročníka bakalárskeho štúdia – do 25.8.2014 

            -  Doc. Tománek – preveriť preplácanie cestovného lektorom 

    

10.2  predložený písomný  materiál – zoznam záujemcov o 2. kvalifikačný stupeň trénerského   

         vzdelávania   - 18  osôb 

         - všeobecná časť bude podľa možnosti rozdelená na dve  skupiny – Bratislava a Prešov 

         - špecializovaná časť môže začať bez ohľadu na termín všeobecnej časti 

 

10.3 Komisia pripravuje zverejnenie archívu na internete – knihy , časopisy, odb. články, ako  

         pomôcku pre trénerov. 
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10.4 Je potrebné pripraviť podklady  pre MŠVVaŠ SR na obnovenie akreditácie SSTZ na 

vzdelávanie, pretože terajšia bude končiť v tomto roku (2009-2014). 

10.5. Seminár trénerov je naplánovaný na október 2014. Komisia pripravuje aj prednášku 

kondičného trénera na tomto seminári.  

 

K bodu 11. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 2/2014 – Dr.Vaniak   

 

- Ústna informácia  

- Upresnenie osôb, ktorý budú mať v nasledujúcom polroku životné jubileum 

- Písomný materiál bude predložený na ďalšom rokovaní VV SSTZ 

- Obsah bude koordinovaný s p. Lučaničom 

 

K bodu 12.  Návrh zasadnutí na 2. polrok 2014   

 

- Predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 

- Po dohode s predsedom dozornej rady Dr.Gallom, spoločné rokovanie VV SSTZ 

a dozornej rady sa uskutoční v decembri 2014 

 

 

K bodu 13. Rôzne   

 

13.1 Na návrh Dr.Kríža  VV SSTZ schválil od 1.8.2014 zloženie prípravného výboru ME mládeže 

2015 : Dr.Kríž, Ing.Hamran, Tichý. 

Organizačný výbor ME mládeže  v plnom zložení bude pracovať od 2.1. 2015. 

 

13.2 Mimoriadna konferencia Vsl STZ zvolila nového predsedu – Dr.Hajduka,   6-členný výkonný 

výbor a 3 – člennú kontrolnú komisiu. 

 

Delegáti konferencie poďakovali Dr.Brúderovej za jej dlhoročnú prácu a zvolili ju za čestnú členku 

Vsl STZ. 

  

13.3 Predložený písomný materiál komisie mládeže: 

 

a/ Predpis pre usporiadanie SPM navrhuje upraviť v nasledovnom: 

turnajov mládeže sa môžu zúčastniť len registrovaní hráči, pričom všetky príslušné podklady na 

registráciu hráča musia byť doručené na sekretariát SSTZ najneskôr 3 dni pred konaním podujatia, 

t.j. ak sa turnaj koná cez víkend (sobota, alebo nedeľa), najneskôr v stredu musí byť hráč 

registrovaný na SSTZ a zapísaný do databázy registrovaných hráčov 

 

b/ Predpis pre usporiadanie SPM 21 navrhuje upraviť v nasledovnom: 

     na turnaji sa môže zúčastniť prvých 24 juniorov a 24 junioriek aktuálneho SR rebríčka. 

 

c/ Predpis pre usporiadanie SPM 21 navrhuje upraviť v nasledovnom: 

   celkovému  víťazovi SPM 21 zaplatí SSTZ štart na jednom ITTF turnaji v príslušnej vekovej 

kategórii. VV SSTZ schválil udeľovanie medailí aj vo štvorhre v kategórii SPM 21. 

 

d/ Pravidlá pre tvorbu rebríčkov mládeže v ročníku 2014/2015 navrhuje upraviť nasledovne: 

   maximálna hodnota zahraničných turnajov kategórie (I) sa znižuje na 400 bodov ( v prípade, že 

v semifinále sú len hráči zo Slovenska) vo všetkých kategóriách, pričom platí redukcia bodovej 

hodnoty turnaja ako pre ostatné medzinárodné turnaje. 
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e/ Pravidlá na započítavanie krajských bodovacích turnajov (nie MK) v ročníku 2014/2015 navrhuje 

upraviť nasledovne: 

na krajských, resp. regionálnych bodovacích turnajoch mládeže sa môžu zúčastniť aj hráči 

iných krajov (regiónov)  -  ak kraj (región), ktorý turnaj usporiada, s tým súhlasí. 

 

f/ Pravidlá pre započítavanie krajských (regionálnych) bodovacích turnajov vrátane MK (MREG) 

v ročníku 2014/2015 navrhuje upraviť nasledovne: 

 

výsledky krajských (regionálnych) podujatí sa započítajú len ak sú splnené nasledovné 

podmienky: 

 

 dodržia sa všetky náležitosti predpisu pre započítavanie takýchto turnajov do SR  rebríčkov 

 formát zaslaných výsledkov bude nasledovný: 

 jediná akceptovateľná forma je excel 

 všetky výsledky musia mať uvedené konečné poradie hráčov  

 výsledky okrem konečného poradia musia obsahovať výsledky všetkých stupňov turnaja  

 štruktúra konečných výsledkov musí byť nasledovná : 

 

umiestnenie priezvisko, meno rok narodenia klub 

- Priezvisko a meno musí byť napísané tak, ako je uvedené v databáze hráčov ( aj v prípade 

chybnej diakritiky v databáze). Opravu mena v databáze je možné urobiť len nahlásením 

na sekretariát SSTZ 

 

- VV SSTZ schvaľuje navrhované úpravy 

 

13.4 Ing.Šereda – informoval o novej forme svetového rebríčka a odstránení nejasností pri prebraní 

bodov z rebríčka ITTF 

- informoval aj o zavedení novej kategórie A+ v našich rebríčkoch – víťaz dostáva hodnotu vo 

výške 1200 bodov 

 

13.5 Dr.Vaniak – je potrebné vyškoliť 30-40 hlavných rozhodcov pre potreby našich súťaží. Termín 

školenia – september 2014. Financovanie -  ubytovanie, strava a školiaca miestnosť na náklady 

SSTZ 

 

13.6 Dr.Vaniak – informoval o potrebe vytlačiť nové obaly na rozhodcovské  preukazy 

 

13.7 Ing.Šereda – žiaden z klubov neuviedol pre budúcu sezónu do prihlášky, že bude hrať s plast. 

loptičkou.  

 

13.8. SAUŠ – požaduje nahlásiť potenciálnych kandidátov na účasť na letnej univerziáde v Kórei. 

VV SSTZ  navrhuje prihlásiť Balážovú (na náklady SAUŠ) 

 

13.9  VV SSTZ schválil materiálnu podporu pre 60. ročník  Pohára dukelských hrdinov – loptičky 

a vecné ceny. 

 

11.4. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 10.9.2014. 

 

 

Bratislava 7.7.2014  

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


