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Zápis č. 5/2016 
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 24.6.2016 v Bratislave 
 

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

                Dr. Brúderová 

Prizvaní:  pp. Ing. Hamran, Ing. Šereda,  Ing. Suchý, Cibula, Čolovičková 

  

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.  Majster SR v súťaži družstiev mužov ŠK Vydrany dosiahol vynikajúce úspechy aj na 

medzinárodných stolnotenisových súťažiach klubov. Po 20 rokoch sa prebojoval do finále 

Superligy, kde získal 2. miesto a v dňoch 4.-5.6.2016  na domácej pôde v Dunajskej Strede 

vybojoval vo finále klubového Inter cup pekné 3. miesto. Blahoželáme! 

2.2.  Dňa 8.6.2016 sa stretli predseda a generálny sekretár SSTZ so slovenskou reprezentantkou B. 

Balážovou, ktorá sa prebojovala na OH do Ria. Vydiskutovali si jej problematickú spoluprácu 

a vzťahy s trénerkou V. Popovou, ako aj úlohy a povinnosti súvisiace s podpisom zmluvy 

o reprezentácii SR na OH 2016 (spolupráca s médiami a verejnosťou, používanie iba schváleného 

oblečenia v Riu ako aj zdravotné a antidopingové otázky). 

2.3.  Dňa 15.6.2016 sa uskutočnila na MŠVVaŠ SR porada slovenských športových zväzov 

k príprave vládneho nariadenia na výpočet dotácií pre slovenský šport. Za SSTZ sa jej zúčastnili pp. 

Kríž a Hamran. Porada ukázala 9 systémových chýb pri doterajšom výpočte štátnej podpory pre 

športové zväzy. Účastníci prezentovali celý rad protichodných názorov na obsah vyhlášky. Nedošlo 

k dohode o jej podobe, hoci skupina 9 zväzov na čele so SFZ, predložila už kompletne pripravené 

vládne nariadenie. Nová poverená generálna riaditeľka Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež 

p. M. Maršáleková vytvorila 7 – člennú pracovnú skupinu, ktorá spracuje definitívne znenie 

vyhlášky pre vládu SR. Jej členom je aj predseda SSTZ a generálny sekretár KŠZ SR p. Kríž. 

2.4. V priebehu júna 2016 sa viac krát stretla nová redakčná rada časopisu Slovenský stolný tenis. 

Nový šéfredaktor časopisu T. Kollár spracoval číslo 1/2016 už podľa novej obsahovej koncepcie, 

zmenila sa aj obálka a farebnosť časopisu, ktorý vstúpil do 26. ročníka svojej existencie. 

2.5. V súvislosti s prípravou nových stanov SSTZ, ako aj predpisov zväzu v zmysle nového zákona 

o športe sa uskutočnilo v priebehu mesiaca jún viacero stretnutí odborných pracovných skupín, 

ktoré pripravili návrh všetkých požadovaných materiálov na celoslovenskú konferenciu SSTZ. 

Navrhované stanovy a jednotlivé predpisy boli zverejnené na webovej stránke zväzu a mohli k nej 

posielať pripomienky všetci členovia SSTZ. 

 

2.6. Ing.Hamran informoval o splnení požiadavok MŠVVaŠ SR na uznanie SSTZ ako národného 

športového zväzu v zmysle nového zákona č.440/2015 Zb. o športe. 

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

 

Uznesenia splnené : 

 

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. 
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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 25.6.2016, nakoľko 

disciplinárny poriadok musí byť schválený v zmysle nového zákona o športe konferenciou. 

Z: Ing. Hamran a pracovná skupina                                            T: 25.6.2016 

 

Úloha: 

Osloviť fy Butterfly a dohodnúť špeciálnu športovú výstroj pre účastníkov OH v Rio de Janeiro. 

Z: p. Hamran                                                                                          T: 30.6.2016 

      

Uznesenia trvajúce : 

 

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, p. 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 

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

termínom prihlásenia  

- Po tomto termíne je ešte možné iba 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  31.7.2016 Grman, Novotná, 

Mihočko 
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4 Spracovať systém na odmeňovanie trénerov RD 

a klubových trénerov za dosiahnuté výsledky 

 

31.7.2016 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:31.7.2016 

 

Úloha: 

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 dôvodu oneskoreného zaslania tréningových plánov klubmi a dlhodobej PN členky komisie pre 

oponentúry tréningových plánov (p. Novotná), budú plány vyhodnotené neskôr,  v termíne do 

31.7.2016. Doplatenie dotácií pre podporované kluby bude zrealizované do 30.6.2016 

 

Z: pp. Ing.Suchý, Čolovičková 

 

Úloha : Predložiť návrh zloženia reprezentačných kádrov do 21 rokov a návrh súpisiek pre 

Superligu (družstvá mužov a žien SR do 21 rokov). 

Z: Truksa, Popová        T: 15.7.2016 

 

Úloha: 

Všetci slovenskí olympionici musia byť registrovaní v systéme ADAMS pre antidopingovú 

kontrolu a priebežne vypĺňať požadované údaje o svojom pobyte a mieste tréningu. 

Zodpovední za kontakt  s hráčmi v priebehu prípravy, upozorňovanie na registráciu v systéme 

ADAMS a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy so SOV, sú tréneri a L. Čolovičková. 

 

Úloha:  

Po skončení ME mládeže predložia tréneri mládeže návrhy na zloženie RD SR mládeže  na novú 

sezónu 

Z: tréneri RD mládeže       T: 31.7.2016 

 

Úloha:  

Vypísať výberové konanie na pozície trénerov RD mužov a žien po skončení OH (rovnaké   kritériá 

ako pred 4 rokmi) 

Z: pp. Kríž a Hamran                             T:15.9.2016 

 

 

K bodu 4 - Návrh nominácií RD -  p. Grman   

 

4.1. Zmena nominácie na ME mládeže 2016, Záhreb, 8.-17.7.2016 

Peko sa zo zdravotných dôvodov nezúčastní, nahradí ho Zelinka, Zelinku nahrádza Reho. 

Za Labošovú (zdravotné problémy) nastúpi náhradníčka Divinská. 

 

- Pani Lábošová zaslala ospravedlnenie za neúčasť dcéry na príprave v Topoľčanoch zo 

zdravotných dôvodov. V maily bola priložená lekárska správa, v ktorej sa píše, že E. Labošovej sa 

neodporúča trénovanie 10-14 dní.  
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Komisia KŠR neodporúča jej štart na ME mládeže v Záhrebe. 

 

4.2. China Junior Open, Taicang, 22.-26.7.2016 

Hráči: Tonkovič Markus, Turek Tomáš 

Tréner: Rzavský Igor 

Všetci na vlastné náklady – vrátane poistenia 

 

4.3 KÁDER  REPREZENTÁCIE  MUŽOV  DO  21 ROKOV, tréner: Jaromír Truksa 

 

Valúch Alexander    1996, Kalužný Samuel      1997,  Péter Ingemar          1996 

Brat Adam               1998, Špánik Tibor            1999,  Peko Štefan             2000 

Zelinka Jakub          2000, Kaššay Andrej         1998,   Kopányi Tomáš       1997 

Jakubec Dávid         1997,Takáč Jakub             1998,   Rezetka Roman       1995  do konca 2016 

 

KÁDER  REPREZENTÁCIE  ŽIEN  DO  21 ROKOV, trénerka: Popová Valentína 

 

Kukuľková Tatiana, Labošová Ema , Puchovanová Nikoleta, Horváthova Simona 

Furková Karolína, Belopotočanová Katarína,  Grígelova Natália, Uríkova Monika  

Šinkarová Dáša 

 

VV SSTZ súhlasí so zaradením všetkých hráčov aj na súpisky Superligy do družstiev do 21 rokov. 

 

Nominácie rozhodcov: 

 

4.4 ETTU Youth  TOP 10,  European Praha 7.-9.10.2016  (CZE) 

Vybratí KR ETTU: 

Račko  Boris, Hamran  Matej, Vaniak  Ján 

Náhr.: Dufek  Milan   

Nevybratá:  Thomasová Elena 

 

4.5 European  Championschips 2016,  Budapešť 18.-23.10.2016,  (HUN) 

Vybratý KR ETTU: 

Popellár  Ladislav (+skúšky na BB) 

Nevybratí:  Chamula Milan, Vaniak Ján, Németh Teodor 

 

4.6 2016 ITTF World – Czech Open  (Major),  Olomouc 31.8.-4.9.2016 

Prihlásení do výberu: 

Čerňan Miroslav, Čičmancová Erika, Dufek Milan, Gábor Miroslav, Hlubina Július, Chamula 

Milan, Jurek Ondrej,  Kondel  Vladimír, Kudrec Jozef, Lúpal Vendelín, Néemeth Teodor, Šagát 

Peter, Tancer Jozef, Tarnek Anton, Thomasová Elena, Vaniak Ján, Kolárik Juraj 

Predpokladaná účasť  cca 8 rozhodcov z SVK na základe požiadaviek a výberu hlavného rozhodcu. 

 

 

K bodu 5 - Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

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

 

 

K bodu 6 – Stav príprav na OH 2016 – p.Grman 
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- všetci hráči sa pripravujú v zahraničí. Je potrebné nahlásiť požadavku na tréningový plán na 

pobyt v Riu do začiatku OH. 

 

Wang Yang – od 6.6. do 22.7. 2016 tréningový pobyt v Číne 

Balážová  - od 6.6. do 22.7. 2016 tréningový pobyt v Nemecku 

Ódorová – od 1.6. do 22.7.2016 tréningové pobyty v Maďarsku, Španielsku a Rakúsku   

 

- Dňa 23.7.2016 je slávnostný sľub olympionikov u prezidenta SR – účasť olympionikov nutná! 

 

- V termíne od 23.7. do 29.7.2016 bude pre všetkých slovenských reprezentantov spoločná 

príprava v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Krasňanoch. 

 

- Dňa 30.7.2016 odchod na OH do Ria z letiska vo Schwechate, odchod z Bratislavy z hotela 

Gate One 4 hod. pred plánovaným odletom. 

 

- Všetci hráči podpíšu zmluvu s SOV, preberú si oficiálnu výstroj na OH 2016, akreditačné 

karty a diéty. 

 

K bodu 7 – Stav príprav RD mládeže na ME mládeže 2016 v Záhrebe  – p. Grman 

 

Príprava pred ME mládeže 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 

3.blok - 27.6.-1.7.2016 Senec – juniori, juniorky 

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

 

Doprava do Zagrebu pre prvú časť výpravy bude zabezpečená 3 mikrobusmi (2 SSTZ, 1 

Topoľčany) a osobným autom. Druhá časť výpravy pocestuje osobným autom – vodič Ing.Reho.  

VV SSTZ schválil zabezpečiť ubytovanie pre Ing. Reha na 1 noc na náklady SSTZ . 

Poistenie celej výpravy na náklady SSTZ. 

 

K bodu 8 -  Príprava konferencie SSTZ – Dr. Kríž , Ing.Hamran 

 

VV SSTZ prekontroloval obsahovú prípravu a organizačné zabezpečenie konferencie. 

 

- 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. Bude ju viesť generálny sekretár A. Hamran, 

oficiálne sa začne slovenskou hymnou. 

 

K bodu 9 -  Rôzne   

 

9.1. VV SSTZ navrhol udeliť ocenenie SK Vydrany za úspešnú reprezentáciu Slovenska 

v medzinárodných klubových súťažiach, ktoré im bude odovzdané na konferencii SSTZ. 

 

9.2. VV SSTZ schválil doplnenie rozpisu súťaže o právomoci hlavného rozhodcu počas stretnutia. 

 

Bratislava 28.6.2016  

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


