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    Zápis č. 5/2014  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 10.9.2014 

                                                 v Bratislave 
 

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

                       

Prizvaní:   pp. Ing.Hamran, Tichý, Čolovičková, Bystričan 

Ospravedlnení:  Dr. Gallo Dr.Vaniak, Ing. T. Šereda 

     

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 11. – 20.7.2014 sa konali v talianskom mestečku Riva del Garda ME mládeže    

v stolnom tenise. Početná slovenská výprava dosiahla iba priemerné výsledky, v súťaži družstev 

možno vysloviť spokojnosť s tímom kadetiek a celkom juniorov. Z jednotlivcov podal najlepší 

výkon A. Valúch.                           

2.2.  V Riva del Garda sa počas európskeho šampionátu mládeže uskutočnilo zasadnutie exekutívy 

ETTU v súvislosti s prípravou kongresu ETTU v septembri v Lisabone. SSTZ pripomienkoval 

predpis o oprávnenosti štartu cudzincov za novú krajinu, aby naturalizovaní Číňania Bai he a Wang 

Yang mohli v budúcnosti reprezentovať SR 

2.3. Dňa 23.7.2014 sa uskutočnilo pri Hustopečiach rokovanie vedenia Superligy (za SSTZ sa 

zúčastnili pp. Kríž, Hamran, Vaniak) a vyžrebovanie nového ročníka. Po viacerých problémoch sa 

nakoniec podarilo za SR zabezpečiť štart 2 mužských a 2 ženských tímov (družstvo chlapcov i 

dievčat do 21 rokov, ženy z Malaciek a muži z Vydran). 

2.4. Dňa 27.8.2014 sa uskutočnilo v Bratislave-Krasňanoch otváranie obálok s ponukami firiem 

zúčastnených na výberovom konaní na rekonštrukciu a debarierizáciu šatní a zhotovenie výťahu 

v Národnom stolnotenisovom centre SR. Celé výberové konanie prebiehalo pod vedením 

certifikovanej odborníčky v zmysle predpisov o verejnom obstarávaní. V súboji troch prihlášených 

zvíťazila firma TUS Kysucký Lieskovec, ktorá investíciu za 79.700 € zrealizuje do konca roka 

2014. 

2.5. V španielskej Almérii sa konali v dňoch 2.–7.9.2014 I. ME veteránov v súťaži stolnotenisových 

družstiev. Jediný slovenský štartujúci tím (Daubnerová, Petreková, Baďurová) obsadil v kategórii 

40 – 49 ročných 3. miesto a získal bronzové medaily. Na prvom stretnutí veteránských družstiev sa 

zišli hráči iba z 11 krajín, keď chýbali reprezentanti tradične silných veteránských krajín – 

Nemecko, Česko a Anglicko. 

2.6. Na inšpekcii príprav ME mládeže 2015 v Bratislave sa zúčastní dňa 13.11.2014 súťažný 

manažér ETTU R. Pleše, ktorý v sprievode členov OV skontroluje športovo-technickú a 

organizačnú pripravenosť SSTZ na v poradí už 6. mládežnícky šampionát Európy v stolnom tenise 

na území Slovenska. 

2.7 Ing.Hamran informoval o služobnej ceste na turnaji Satelit v Topoľčanoch, odovzdaní 

vyznamenania v Starej Ľubovni a účasti na turnaji Dukelských hrdinov v Prešove. 

2.8 Dňa 22.9.2014 sa uskutoční porada generálnych sekretárov v Dome športu, na ktorej sa bude 

diskutovať o zrušení SZTK a odpredaji bratislavského Domu športu, aby mohli byť uhradené dlhy 

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

 

Uznesenia splnené : 

 
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 
 

Uznesenie 456 : Komisia športovej reprezentácie pripraví pre trénerov jednotný vzor, v ktorom 

bude  povinná osnova hodnotenia hráčov, so zameraním na individuálne  hodnotenie  reprezentanta 

SR 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) 

 

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

rozpočtu jeho financovania 

 

Z: pp. Grman, Čolovičková      T: 10.7.2014   
       

Uznesenia čiastočne splnené : 

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

turnajoch 

 
Uznesenia trvajúce : 

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

 Z: Dr.Vaniak                                                   T: 31.10.2014 

 

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: 30.11.2014 

 

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

turnajoch 

- Dopracovať návrh kritérií vo forme smernice v zmysle pripomienok z VV SSTZ. 

 

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: pp. Grman, Ing.Hamran, Dr.Gallo                            T: 30.11.2014 
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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 SSTZ pripraviť vykonávaciu smernicu k zákonu 

o organizovaní športových podujatí  - na podmienky SSTZ  
Z: Dr. Gallo, Ing. Hamran, sekretariát a dozorná rada       T: 30.11.2014  

 

 

Úloha: Vyčísliť príjem z registrácií a pripraviť návrh rozpočtu na financovanie činnosti 

minikadetov a vybranej mládeže. 

Z: Ing.Šereda, Tichý          T: 20.9.2014  
 

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

 

4.1. Eurominichamps, 22.-24.8.2014, Schiltigheim 

Doplnení tréneri: Filaga, Čolovičková  (na náklady SSTZ) 

 

4.2. WT Czech Open, Olomouc 27.-31.8.2014 

Muži:  Bai He, Šereda, Wang, Pištej, Valúch (na nálady SSTZ) 

 Kalužný, Rezetka (na vlastné náklady) 

Ženy:  Balážová, Ódorová (na náklady SSTZ) 

 Jurková, Truksová (na vlastné náklady) 

 

4.3. Satelit tour, 22.-28.8.2014, Havířov, Hluk, Topoľčany: 

Havířov a Hluk:   

Kopányi, Oráč, Ďanovský     tréner: Mackovič 

Uríková, Puchovanová, Terezková  tréner: Jahoda  

Topoľčany: 

Kopányi, Peko, Ďanovský     tréner: Mackovič 

Kršiaková, Šinkárová, Peková  tréner: Jahoda 

Na náklady usporiadateľov, cestovné a poistenie na náklady SSTZ  

 

4.4. Superliga, U21, 2.9.2014, Linz, Stockerau 

Chlapci: Valúch, Péter, Kalužný   tréner: Valúch 

Dievčatá: Truksová, Kršiaková, Horváthová   tréner: Truksa 

Poistenie na náklady SSTZ 

 

4.5. ITTF Belgium Open, 10.-13.9.2014, De Haan 

Novota, Rezetka, Keinath (na vlastné náklady) 

 

4.6. J&C Open, Chorvátsko, 17.-21.9.2014, Varaždin 

Juniori: Kalužný, Kopányi, Špánik (na náklady SSTZ) 

 Valúch, Péter, Brat, Pavolka, Jakubec (na vlastné náklady) 

Kadeti: Peko, Reho, Zelinka (na vlastné náklady) 

Kadetky: Lábošová, Kukuľková (na náklady SSTZ) 

 Puchovanová, Grigelová, Peková (na vlastné náklady) 

Poistenie na náklady SSTZ 

 

4.7. Stiga Master minimes, Belgicko, 17.-19.10.2014 

Nominácia prišla na meno Slobodníková. SSTZ prispeje sumou do výšky 130 €, tak ako minulý 

rok. Na návrh KŠR VV SSTZ schvaľuje trénera Filagu ako doprovod. 

Poistenie na náklady SSTZ 
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4.8. Príprava pred ME, 24.-28.9.2014, Bratislava 

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

Ženy: Balážová, Odorová,  Jurková, Truksová  trénerka: Valentina Popová 

Masér: Ivan Ďuriš 

 

 Nominácie rozhodcov:   

4.9  2014 ITTF Junior Circuit Varaždín  (CRO)  16.-22.9.2014: 

Chamula,   Hlubina,  Tarnek , 

  
4.10 ME družstiev dospelých -  24.-28.9.2014  Lisabon (POR) : 

Popelár,  Sabo,  Žarnovický,  

 

4.11 ITTF  WT Švédsko, Štokholm,  12.-16.11.2014: 

 Bystričan,  Chamula,  Čerňan,  

 

4.12  ITTF WT Düsseldorf (GER) 

Prihlásení rozhodcovia  Bystričan  a Novotný  neboli vybraní 

 
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

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

 

 K bodu 6.  Hodnotenie výsledkov RD SR na ME mládeže 2014   –  tréneri RD mládeže 

 

Všetci tréneri predložili podrobné písomné hodnotenie vystúpenia mládežníckej reprezentácie SR 

v Riva del Garda - VV SSTZ  vzal po diskusii na vedomie 

 

Predložený písomný materiál – vyhodnotenie kondičných testov mládežníckej reprezentácie  

- VV SSTZ  vzal po diskusii na vedomie 

 

Na základe predložených materiálov VV SSTZ poveril KŠR ďalej sa zaoberať  neuspokojivými 

výsledkami z ME mládeže a zohľadniť tento stav v príprave plánu prípravy na nasledujúcu sezónu, 

vrcholiacu na  ME mládeže 2015, ktoré sa uskutočnia v Bratislave. 

 

K bodu 7.  Stav príprav Superligy a ligových súťaží 2014/15  -  Ing.Čelko,Ing. Hamran 

 

- Ing.Hamran informoval o začatí súťaží v Superlige, do ktorej boli zaradené aj družstvá Slovenska    

  chlapcov a dievčat do 21 rokov. 

- Ing.Čelko konštatoval, že extraligové súťaže sa rozbehli bez problémov,  protesty proti   

vyžrebovaniu Extraligy boli vyriešené. Je požiadavka pre budúci ročník prihliadať na 

predchádzajúce vyžrebovanie a snažiť sa zohľadniť do novej sezóny pomer stretnutí  doma-vonku 

pre kluby, ktoré boli znevýhodnené v tomto a v predchádzajúcich ročníkoch. 

  

 

K bodu 8.  Stav príprav RD mužov a žien  na ME 2014  a medz. štartov reprezentácie - p. 

Grman, Čolovičková   

 

- Predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie 

- hráči sa pripravujú vo svojich kluboch podľa pokynov reprezentačných trénerov 

- záverečná príprava sa uskutoční v termíne 19.-22.9.2014  Bratislave, ospravedlnené na nej 

sú: Ódorová a Balážová, ktoré priletia do Lisabonu individuálne. 
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K bodu 9. Stav príprav MMK v Bratislave 31.10.-2.11.2014, Ing.Hamran 

 

Predložený písomný materiál – VV SSTZ zobral na vedomie, prípravy prebiehajú v zmysle plánov 

 

K bodu 10. Stav príprav Dunajského pohára v Bratislave 11.-12.10.2014,  Ing.Hamran 

 

Predložený písomný materiál – VV SSTZ zobral na vedomie, prípravy prebiehajú ako tradične 

 

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

   

11.1 Informácia o pripravovanom seminári trénerov pre trénerov A, B licencie –  15.10.2014 

         - seminár je tiež určený na predĺženie platnosti trénerských licencií 

         - je potrebné pozvať  všetkých reprezentačných trénerov a  trénerov  z klubov, odkiaľ sú hráči  

           zaradení do RD Slovenska 

  

11.2 VV SSTZ schválil po splnení požadovaných kritérií udelenie trénerskej licencie D 

nasledujúcim trénerom:  Štefan Eštok – Vranov n/T, Silvia Selická – Nitra, Michal Pavolka – Nitra, 

Mgr.Peter Tretiník – P.Bystrica, Tomáš Dubeň – Svidník. 

                      

11.3 Školenie trénerov na 2. kvalifikačný  stupeň  (špecializácia)  bude v termíne 4.-8.10.2014 

v Bratislave v priestoroch SSTZ. 

 

11.4  Zasadnutie metodicko-vzdelávacej komisie sa uskutoční 16.10.2014 v Bratislave.  

 

K bodu 12. Návrh na štruktúru ÚTM na rok 2014/15 – Grman   

 

- Je potrebné urobiť kontrolný prepočet rozdelenia finančných prostriedkov pre útvary. 

Konečné prerozdelenie bude schválené na nasledujúcom zasadnutí VV SSTZ. 

- Navrhovaný materiál bude pred schválením zverejnený na stránke SSTZ na diskusiu 

a prípadné pripomienky alebo reklamácie. 

- Prepočet bude urobený a zverejnený do 20.9.2014 

 

Úloha: Doplniť do smernice o ÚTM požiadavku na predkladanie tréningových plánov pre  

             všetky dotované kluby už od sezóny 2014/2015. 

 

K bodu 13.  Ustanovenie organizačného výboru MEJ 2015 – Dr.Kríž   

 

- Predložený písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje 

- Jednotliví členovia OV MEJ predložia návrh na zloženie komisií do 30.11.2014 

- Inšpekcia z ETTU sa uskutoční 13.-14.11.2014, príde manažér súťaží ETTU R.Pleše. 

 

K bodu 14. Rôzne   

14.1  Spoločnosť LV Slovak s.r.o., ktorá má v nájme ubytovňu SSTZ požiadala o opravu 

a modernizáciu ubytovne. Predložila rozpočet na 65000€ a ponúkla aj možnosť spolufinancovania 

za predpokladu zarátania vynaložených nákladov do úhrady nájomného.   

- VV SSTZ konštatoval, že v r. 2014 vzhľadom na poddimenzovaný rozpočet SSTZ je realizácia 

rekonštrukcie nereálna. Bude sa týmto návrhom zaoberať v r. 2015 a bude informovať nájomníkov 

14.2  Oravský stolnotenisový zväz  požiadal o kompenzáciu nákladov vo výške 240 €, ktoré vznikli 

pri organizácii SPM do 21 rokov.  

- VV SSTZ zamietol požiadavku. 
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14.3 Ing.Figuli podal podnet na porušenie SP – družstvo umiestnené na poslednom mieste musí 

zostúpiť do nižšej súťaže.  

- VV SSTZ potvrdil  správnosť tohto  výkladu  SP. Ide však súťaž, ktorá je v riadiacej kompetencii  

   a zodpovednosti  krajského stolnotenisového zväzu a ten musí tento prípad vyriešiť. 

  

14.4. Ing.Alexy – školenie hlavných rozhodcov turnajov sa uskutoční v termíne 20.-21.9.2014 

v Bratislave 

- absolvovanie je podmienkou na funkciu HR, s účinnosťou od 1.10.2014 

- pre záujemcov, ktorí sa nemôžu zúčastniť školenia v tomto termíne bude vyhlásený ešte jeden  

   náhradný termín 

 

14.5 Na turnajoch SPM sa bude robiť  kontrola splnenia podmienok v zmysle smernice, či 

nominovaní rozhodcovia spĺňajú požadované kritériá ( platná rozh. licencia) 

 

14.6  p. Bystričan – požiadal VV SSTZ o sponzorskú podporu  na  Mildeho memoriál, ktorý bude 

mať v roku 2015  50. ročník. SSTZ prisľúbil iba materiálnu pomoc vzhľadom na napätý rozpočet. 

 

14.7  Ing.Čelko – VV SSTZ vyložil články SP, o ktoré požiadala S. Fabiánová v súvislosti  

         s prestupom  nasledovne :  

 

- Výklad článkov 3.6.1.2 a 3.3.1 Prestupového poriadku: 

   V prípade, že materský oddiel dá nesúhlasné stanovisko (prípadne sa ku prestupu, resp. 

hosťovaniu nevyjadrí), nie je tento prestup považovaný za ohlásený prestup  a  hráč (hráčka) môže 

opätovne požiadať o prestup do iného oddielu. Týmto ohlásením prestupu (hosťovania) nebude 

porušený čl. 3.3.1 Prestupového poriadku. 

  

b/ Žiadosť o prešetrenie nevydania registračného preukazu: 

  

VV SSTZ prerokoval na svojom zasadnutí žiadosť o prešetrenie nevydania registračného preukazu 

hráčovi Petrovi Laudovi, ŠKST Kamenica nad Cirochou. 

- Stanovisko VV SSTZ: 

  Oddiel - klub je povinný na požiadanie hráča v každom prípade mu vydať jeho registračný 

preukaz. (čl. 3.3.9 Prestupového poriadku). Pri nesplnení tejto povinnosti bude prípad postúpený 

Disciplinárnej komisii  SSTZ. Platí to aj v prípade, že hráč má v tom čase riadne ohlásený a  

zaevidovaný neschválený prestup. 

  

14.8. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 21.10.2014 v Bratislave. 

 

 

Bratislava 11.9.2014  

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


