Zápis č. 7/ 2008
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 10.12.2008 v Bratislave

Prítomní:

pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mihočko, Mgr. Peko,
Dr. Vaniak, Pirnik, Dr. Brúderová, Balčák, Valúch, Ing.Goláň,

Neprítomný: p. Ing.Bačík
Prizvaní:
pp. Tichý, Ing.Šereda, Daubnerová
Program :

uvedený v pozvánke

K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ, KK SSTZ, prizvaných odborníkov a hostí
a poďakoval sa všetkým za prácu pre SSTZ v uplynulom roku.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1. Počas stolnotenisových ME v Petrohrade sa uskutočnil 5.10.2008 volebný kongres
ETTU. Delegáti zo 44 členských krajín opätovne zvolili na 4-ročné obdobie do funkcie
prezidenta Taliana Stefana Bosiho. Zastupujúcim prezidentom sa stal znovu Eberhard Schöler
(Nem.) a viceprezidentmi: Jurij Posevin (Rus.), Jean-Fransoa Kahn (Fr.), Alexandar Matkovič
(Srb.), Ivo-Goran Munivrana (Chorv.). Predsedom veteránskej komisie ETTU bude naďalej
Zdenko Kríž. V komisii mládeže bude pracovať opäť Anton Hamran a korešpondenčným
členom komisie rozhodcov sa stal Jozef Goláň. Do Rady riaditeľov ITTF za Európu bol po
štvrtý raz za sebou zvolený Zdenko Kríž, ktorý získal najvyšší počet hlasov – 41 zo 44
možných. ME v r. 2011 sa uskutočnia vo Varšave pri príležitosti osláv 80. výročia
organizovaného stolného tenisu v Poľsku.
2.2. V priebehu mesiacov november a december 2008 sa realizovali intenzívne práce na
rekonštrukcii Slovenského stolnotenisového centra v Bratislave na Černockého ul. č. 6. Bolo
položené nové pokrytie strechy a pred dokončením je aj oprava havarijného stavu v šatniach,
hale a kotolni.
2.3. V dňoch 5.-7.XI.2008 sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách národná konferencia
o vrcholovom športe (zúčastnil sa jej za SSTZ predseda zväzu a vystúpil v diskusii).
Zhodnotila súčasné problémy slovenského športu a načrtla hlavné úlohy na ďalšie obdobie.
Vzhľadom na obmedzené možnosti diskutovať o záveroch konferencie minister umožnil
posielať do 2 týždňov aj písomné pripomienky, ktoré budú do konca roka spracované a až
potom budú vydané definitívne závery.
2.4. SSTZ sprostredkoval pre ITTF vydávanie celosvetového magazínu Table Tennis
Ilustrated v Bratislave (doteraz vychádzal v Číne). SSTZ dostane z každého čísla bezplatne 50
ks pre svoje potreby (doteraz sme dostávali 3 ks).
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2.5. Dňa 24.XI.2008 sa uskutočnila porada MŠ SR k novej vyhláške o vzdelávaní
a transformácii trénerských licencií podľa noriem EU (päť stupňov). Za SSTZ sa ho zúčastnili
pp. Demetrovič a Hamran. Od decembra 2008 začína svoju činnosť novovymenovaná
Akreditačná komisia MŠ SR, ktorej členom za KŠZ SR je opäť Zdenko Kríž.
2.6. Dňa 29.11.008 sa konalo volebné VZ SOV. Staronovým prezidentom sa stal František
Chmelár, viceprezidentmi Igor Nemeček, Vladimír Miller a Ľubor Halanda. V 11-člennom,
výkonnom výbore bol aj na štvrté obdobie zvolený Zdenko Kríž. Pri hodnotení výsledkov
OH v Pekingu bol stolný tenis zaradený medzi športy, ktoré nesklamali.
2.7. V Topoľčanoch sa zišiel 1.12.2008 na svojom 4. zasadnutí OV TOP 10 2010 pod
vedením primátora mesta P. Baláža. Prípravy prebiehajú podľa plánu, na rekonštrukciu haly
sa podarilo zabezpečiť 5 mil. Sk z fondu predsedu vlády, ktorý prevzal ako Topoľčanec nad
týmto podujatím patronát. Menšie problémy musí OV riešiť v súvislosti s obmedzenými
kapacitami vhodného ubytovania v Topoľčanoch a absenciou hlavného sponzora.
2.8. Na zasadnutí Grémia Dunajského pohára v Kehidakustány bolo 2.12.008 konštatované,
že súťaže v stolnom tenise prebehli bez problémov a mali vysokú športovú úroveň. Slovenské
družstvá chlapcov i dievčat obsadili zhodne 2. miesta za Maďarskom, ktoré vyhralo Dunajský
pohár 2008 aj v celkovom hodnotení. Jarné zasadnutie Dunajského pohára sa uskutoční 17.
marca 2009 v Bratislave. SSTZ bude organizovať v Bratislave súťaž chlapcov (do 21 rokov,
juniori, kadeti).
2.9. Dňa 4.12.2008 sa konalo VZ SZTK, ktoré konštatovalo konsolidáciu pomerov v tomto
občianskom združení. SZTK splatilo všetky podlžnosti, začalo svoj rozvojový program, na
účte má 20 mil. Sk. V týchto dňoch intenzívne rokuje s premiérom o ďalšom prenájme
pozemkov pod Domom športu v Bratislave, ale aj ďalšími športoviskami, ktoré sú
lokalizované na pôde štátu (stolnotenisová hala v Bratislave). Pôvodne chcel štát tieto
pozemky odpredať ako nepotrebné. Členom VV SZTK za KŠZ SR je aj v ďalšom období
Zdenko Kríž.
2.10. Reprezentačné družstvá SR mužov a žien nebudú hrať National League , nakoľko by
boli zaradené až do 3. divízie. Náklady na súťaž nie sú adekvátne významu a kvalite súťaže.
2.11. Ing.Hamran informoval o vyhodnotení projektu Stolný tenis do škôl v roku 2008. Do
projektu bolo zaradených vyše 40 základných škôl, do ktorých bude spoločne dodaných cca
130 ks stolnotenisových stolov a členská základňa SSTZ sa zvýšila o 600 nových členov!
2.12. Uskutočnili sa krajské kolá turnaja SCOOLCUPu, do ktorých bolo zaradených vyše 400
hráčov zo stredných škôl z celého Slovenska. Celoslovenské kolo turnaja sa uskutoční
v termíne 6.-7.5.2009 v Bratislave.
2.13. Na základe zmluvy medzi STV a SSTZ sa v priebehu tohto súťažného ročníka začali
uskutočňovať na STV 3 prenosy zo stretnutí stolnotenisových súťaží. Po 8. rokoch sa objavili
v televízii priame prenosy zo stolného tenisu. Pred podpisom zmluva na r. 2009.

K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ
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Ing.Hamran informoval o liste p.Valárika, týkajúci sa potrestania hráčov počas sústredenia
kadetov pred MMK v Bratislava. VV SSTZ postúpil list na prešetrenie kontrolnej komisii
SSTZ.
Uznesenia splnené : 397

Uznesenia trvajú :
Uznesenie 389a : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po kongrese
ITTF v roku 2007 ( predbežná cena 11000.- Sk).
Z: Dr.Vaniak
T: 28.2.2009
Uznesenie 401: VV SSTZ dôrazne žiada krajské zväzy, aby zabezpečovali registráciu hráčov na
všetkých úrovniach súťaží.

VV SSTZ opätovne prerokoval list p.Jakubu , týkajúci sa účasti hráčov bez registrácie
v oficiálnych súťažiach. List bol postúpený KSTZ Žilina na doriešenie v termíne dokonca
sezóny .
Z: predseda KSTZ
T: 31.12.2008
Uznesenie 402 : Z uvedených stanovísk vyplynulo niekoľko zásad pre ŠTK :
- tlačivo prihlášky do súťaže musí obsahovať požiadavky na dodržanie všetkých podmienok
pre danú súťaž
- preveriť všetky certifikáty a zrušiť certifikáty pre herne, ktoré nespĺňajú požadované
podmienky
- ak riadiaci orgán udelí výnimku, musí byť uvedená v certifikáte aj s jej časovou platnosťou
- certifikáty vydávať len na dobu určitú
- je potrebné zaviesť evidenciu vydaných certifikátov
Z: ŠTK - pp. Peko, T. Šereda

T: 31.1.2009

Uznesenie 403 : Každý návrh nominácie na reprezentačný štart alebo kontrolný turnaj musí
byť predložený písomne trénermi jednotlivých kategórií KŠR .
Z: KŠR, tréneri RD

T: priebežne

Uznesenie 406 : Je potrebné doplniť do databázy trénerov a rozhodcov aj dobu platnosti
trvania ich licencie . Presná databáza bude potrebná aj v súvislosti
s prechodom na nový kvalifikačný systém trénerov a rozhodcov.
Z: TMK a rozh. komisia

T: priebežne

Uznesenie 409: Rokovať s Obvodným úradom Bratislava III. o uzavretí zmluvy o prenájme
pozemkov pod halou a ubytovňou a zabezpečiť obnovenie kontokorentného úveru pre
SSTZ. .
Z: Ing. Hamran, Tichý

T: 15.12.2008

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
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4.1. Širšie reprezentačné kádre k príprave na MEJ:
Juniori: Slováčik, Karas, Novota, Fígeľ, Mucha, Mudrík
Juniorky: Balážová, Daubnerová, Lazarčíková, Malá, Kosová, Adámeková
Kadeti: Maják, Vlačuška, Péter, Pavolka, Ježo, Turček
Kadetky: Truksová, Jurková, Barčiaková, Cisáriková, Kokavcová, Selická
4.2. MSJ 2008 – 6.-13.12.2008, Madrid
Balážová, Hudecová, tréner Filaga (na náklady SSTZ)
Daubnerová, Lazarčíková ( na vlastné náklady)
Letenky, štartovné a poistenie hradí SSTZ.
4.3. MMJ a K Portugalska – 19. – 21.12.2008, Tavira
Juniori: Slováčik, Figeľ, Karas (na náklady SSTZ)
Novota, Jančovič, Mucha (na vlastné náklady)
Juniorky: Daubnerová, Lazarčíková, Adámeková (na náklady SSTZ)
Kadeti: Pavolka, Horvath (na vlastné náklady)
Kadetky: Kokavcová, Selická, Truksová (na vlastné náklady)
Tréneri: Filaga (na náklady SSTZ), Mádel (na vlastné náklady)
Hráčom štartujúcim na náklady SSTZ hradí SSTZ i poistenie.
Ostatní hráči si hradia poistenie samostatne.
4.4. MMK Maďarska – 16.– 18.1.2009, Tata
Kadeti: A/ Maják, Vlačuška (na náklady SSTZ)
B/ Péter, Pavolka (na vlastné náklady)
Do súťaže jednotlivcov – Ježo, Turček (na vlastné náklady)
Kadetky: A/ Truksová, Jurková (na náklady SSTZ)
B/ Barčiaková, Kokavcová, Selická (na vlastné náklady)
Do súťaže jednotlivcov – Cisáriková (na vlastné náklady)
Hráčom štartujúcim na náklady SSTZ hradí SSTZ i poistenie.
Ostatní hráči si hradia poistenie samostatne.
4.5. TOP 10 Juniorov – 30.1. – 1.2.2009,Rotterdam
Balážová, tréner Filaga (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.6. Širšia nominácia na OH mládeže v r.2010
- zúčastniť sa môžu ročníky 1994-1996
kadeti: Maják, Péter, Vlačuška, Pavolka
kadetky: Truksová, Jurková, Barčiaková
4.7. PRO TOUR Slovinsko – 13.1. – 17.1.2009,Velenje
muži: Keinath, Pištej, Šereda P. (podľa smernice)
4.8. PRO TOUR Dánsko – 21.1. – 25.1.2009,Fredrikshavn
muži: Keinath (podľa smernice)

4.9. Nominácia rozhodcov ( Dr.Vaniak)
- MMK Maďarsko : 16.-18.1.2009
Thomasová, Szabová, Kmeť, Žarnovický
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-

MMJ Maďarsko: 26.2.-1.3.2009
Vaniak, Bajzík. Lúpal, Sabo

K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Informácia o priebehu Superligy a ligových súťaží 2008/2009 (Ing.Hamran, Dr.Vaniak, Mgr.Peko)
písomný materiál – spôsob kontroly lepenia poťahov v súťažiach riadených SSTZ a zoznam
technických delegátov oprávnených kontrolovať lepenie poťahov
- VV SSTZ berie na vedomie
Dr.Vaniak – informoval o priebehu Superligy
- 7.1.2009 sa uskutoční inštruktáž na kontrolu poťahov pre Superligu vo Viedni
Mgr.Peko – informoval o problémoch v súťažiach Extraligy
- Problém nastal v Čadci, kde p. Valárik aj napriek zákazu rozhoduje stretnutia
domáceho klubu
- Je potrebné spracovať stanovisko pre cudzineckú políciu súvisiace s ukončením
hráčskej činnosti hráčov Sitaka a Rakova z Ukrajiny.
K bodu 7. Stav príprav na MS 2009 v Jokohame ( Mihočko)
-

Ústna informácia – VV SSTZ berie na vedomie
Bola poslaná predbežná prihláška na MS
Vzhľadom na fakt, že MS sú v plnej sezóne, príprava bude krátkodobá, 2-3 dni
pred odchodom na MS
Organizátor MS platí pobytové náklady pre 3+3+1 osoby
Predpokladaná aklimatizácia, min. 1 deň vopred

K bodu 8. Návrh na prípravu RD SR mládeže na MEJ 2009 v Prahe a OH mládeže
v Singapúre 2010 (Mihočko, Daubnerová)
-

Nominácie sú v bode 4.1 a 4.6 tohto zápisu
Nominácie RD sú určené, plán prípravy je spracovaný
Príprava bude prebiehať vo zväzovom centre
Sústredenia sa budú konať každý mesiac pod vedením zodpovedných trénerov

K bodu 9.
-

Návrh na menovanie trénerov RD mužov a žien (Mihočko)

Na základe vypísaného výberového konania na trénerov RD mužov a žien boli
predložené dve prihlášky: p.Kokeš (muži) a p.Michalka (ženy). Nakoľko nespĺňali
požadované kritériá boli z výberu vyradení .
Bol predložený nový návrh a na základe rokovania s navrhovanými kandidátmi.
VV SSTZ schválil trénerov RD nasledovne:
Ing.Miko – tréner RD mužov
p.Popová – trénerka RD žien
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Uvedení tréneri boli schválení do funkcií do konca sezóny - do 30.6.2009, za
rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom období.
K bodu 10. Vyhodnotenie účasti reprezentantov na ME v Petrohrade (Mihočko)
-

Reprezentačné družstvá nesplnili požadované výkonnostné ciele
RD mužov vypadlo z 1. divízie a RD žien nepostúpilo do 1. divízie
V kategórii jednotlivcov dosiahol najlepšie umiestnenie Keinath ( 9.-16.) v dvojhre mužov
a Šereda s Pištejom (17.-32.) taktiež v dvojhre mužov. Tieto výsledky možno považovať za
úspech.

K bodu 11. Hodnotenie činnosti ÚTM za rok 2008 (Mihočko, Daubnerová)
-

písomný materiál – hodnotenie ÚTM- VV SSTZ berie na vedomie
je nespokojnosť s úrovňou mlád. stolného tenisu a prípravou v ÚTM
hráč Vlačuška z Nových Zámkov je zaradený do CTM Malacky, je potrebné predložiť
potvrdenie ZŠ z Nových Zámkov o súhlase s jeho uvoľňovaním na tréningový proces
v Malackách

VV prijal nasledovné opatrenia: :
- prizývanie trénerov ÚTM na komisiu športovej reprezentácie
- pravidelné prehodnocovanie prípravy
- spracovávanie výkazov o tréningových jednotkách
- častejšie hospitácie v CTM počas celej sezóny
Úloha : predložiť upravený návrh na zloženie ÚTM na januárové rokovanie VV SSTZ
K bodu 12. Hodnotenie MMK 2008 v Bratislave (Ing.Hamran)
-

ústna informácia – VV SSTZ berie na vedomie
na MMK boli dosiahnuté veľmi slabé výsledky RD Slovenska
jedným z dôvodov bolo aj vyradenie družstva chlapcov pre nedisciplinovanosť
počas výcvikového tábora pred MMK, ale aj slabšia výkonnosť našich nádejí.
samotného turnaja sa zúčastnila rekordná účasť športovcov – z 25 krajín.
organizácia turnaja prebehla bez vážnejších problémov.
posledný deň turnaja bol poznačený krádežou auta rakúskej výpravy

K bodu 13. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie (Dr.Brúderová)
-

písomný materiál - VV SSTZ berie na vedomie
VV SSTZ schvaľuje skúšobnú komisiu na záverečné skúšky B licencie trénerov
v zložení RNDr.Brúderová – predsedníčka, Dr.Demetrovič, Mihočko

K bodu 14. Návrh na vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 1/2009 (Dr.Demetrovič)
-

písomný materiál - VV SSTZ berie na vedomie
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K bodu 15. Návrh zasadnutí VV SSTZ na 1. polrok 2009 (Ing.Hamran)
-

písomný materiál - VV SSTZ berie na vedomie
ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 27.1.2009

K bodu 16. Návrh na usporiadanie trénerskej konferencie v roku 2009 (Dr.Brúderová)
-

písomný materiál - VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 17. Rôzne
17.1 Ing.Hamran – informoval o prebiehajúcich rokovaniach s firmou STIGA, ktorá by bola ďalším
sponzorom SSTZ
17.2

Vozár – informoval o prebiehajúcich prípravách na TOP 10 v roku 2010 v Topoľčanoch.

Bratislava, 20.12.2008
Zapísal :
Overil :

Ing.Hamran
Dr.Kríž
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