Zápis č. 4/2010
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 19.5.2010 v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Mgr.Peko, Ing. Hamran, Dr. Brúderová,
Pirnik, Ing.Eliáš, Ing. Kočkin, MUDr. Novotný

Doc. Alexy,

Valárik,

Ospravedlnený: p. Mgr. Bajzík,
Prizvaní:
pp. Tichý, Ing.Šereda T., Dr.Vaniak, Čolovičková a k bodu 12. p. Veisová
Program: uvedený v pozvánke
1.časť: stretnutie s predstaviteľmi extraligových klubov
Prítomní: pp. Kobes, Gasymová, Skala, Bystričan, Novota, Grigel
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal na spoločnom zasadnutí
extraligových klubov a členov sekretariátu.

všetkých členov VV SSTZ, predstaviteľov

K bodu 2. Hodnotenie sezóny 2009/2010
-

Ing.Šereda za ŠTK - uviedol písomný materiál (spracovaný Mgr. Bajzíkom),
v ktorom zhodnotili uplynulý ročník a zároveň predložili návrh na nový hrací systém
pre ďalšiu sezónu, vrátane návrhu na záverečné finále súťaže družstiev

-

p.Kobes - zhodnotil skončený ročník extraligy a konštatoval stúpajúcu úroveň
extraligy
pripomenul horšiu spoločenskú úroveň a propagáciu
kritizoval nízku starostlivosť o vrcholový šport a činnosť komisie vrcholových klubov

-

p.Valárik – nepovažuje za dobré rozdelenie súťaže na dve časti po odohratí prvej
polovici súťaží

-

p.Skala – konštatoval, že systém je dobrý, navrhol hrať finále extraligy na dve
stretnutia (systém doma – vonku), súťaž prebehla bez problémov, ale kritizoval prácu
hlavných rozhodcov
konštatoval slabú propagáciu dorasteneckej ligy v médiách

-

p.Bystričan – potvrdil zvýšenú úroveň extraligy, navrhuje hrať dve stretnutia v jeden
deň

-

MUDr. Novotný – konštatoval prínos rozdelenia súťaže na dve časti aj z dôvodu
korektnosti odohraných stretnutí

-

p.Novota – kritizoval správanie vedúcich družstiev k rozhodcom
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-

Dr.Vaniak – zhodnotil prácu rozhodcov a informoval o spôsobe nominovania
rozhodcov na ďalšiu sezónu

-

Dr.Kríž – zhodnotil diskusiu a odpovedal na niektoré prednesené príspevky. Potom
postupne dal hlasovať o jednotlivých návrhoch predstaviteľov klubov a ŠTK.

Uznesenie 416: Zvolať spoločné stretnutie predstaviteľov SSTZ, trénerov reprezentačných
družstiev a predstaviteľov klubov, v ktorých hrajú reprezentanti SR v seniorskej
a juniorskej kategórie
Z: Ing.Hamran

T: 31.8.2010

Uznesenie 417: Zapracovať všetky dohodnuté podmienky do rozpisu súťaží na ďalšiu
súťažnú sezónu 2010/11.
Z: ŠTK, Ing.Šereda

T: 30.6.2010

Na záver spoločnej časti zasadnutia VV SSTZ a predstaviteľov extraligových klubov
predseda SSTZ Dr. Kríž poďakoval za ich účasť na zasadnutí, ako aj za podiel na rozvoji
slovenského stolného tenisu.

2.časť: zasadnutie VV SSTZ
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1. Na olympijskej kvalifikácii v Taliansku na I. OH mládeže neuspeli mládežnícki slovenskí
reprezentanti L. Truksová a M.Pavolka. Ako prvý náhradník za európskych hráčov (10) bol
po turnaji v Novare nominovaný Pavolka. SOV pripravuje aj jeho prípadný štart na I. OH
mládeže v Singapúre, avšak bez trénera!
2.2. Dňa 28.4.2010 sa uskutočnila členská schôdza Swaythling clubu international Slovakia,
ktorú zvolal SSTZ po dohode s prezidentkou SCI p. D.Schölerovou (predsedníčka SCI
Slovakia I.Bosá je dlhodobo PN). Porada poverila dočasným vedením SCI Slovakia p.
V.Mihočka a odporučila prijať nových členov za Slovensko (15 rokov nebol prijatý žiadny
člen zo SR). Predseda SSTZ prerokuje aktuálnu situáciu s p. D.Schölerovou počas MS 2010
v Moskve.
2.3. V dňoch 23.-24.4.2010 sa hralo v Slovenskom stolnotenisovom centre v Bratislave –
Krasňanoch semifinále a finále extraligy v súťaži mužov
za sezónu 2009/2010
a v Topoľčanoch rovnaká súťaž žien. Mužská i ženská súťaž, ktorú organizoval SSTZ,
prebehla bez závažnejších problémov a bola dobrou propagáciou stolného tenisu. Finále
prenášala v priamom prenose opäť Slovenská televízia na 3. športovom programe.

2.4. V súvislosti s prípravou II. vydania Encyklopédie stolného tenisu SR sa uskutočnilo
viacero bilaterárnych rokovaní medzi predsedom SSTZ a autorom publikácie Dr.
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E.Demetrovičom. Vďaka úspešnému zväzovému lobingu MŠ SR zaradilo projekt tejto
publikácie medzi podporované projekty v r. 2010.
2.5. Dňa 3.5.2010 sa uskutočnilo rokovanie predsedu a generálneho sekretára SSTZ
s primátorom Bratislavy p. A. Ďurkovským o podpore organizovania MSJ 2010 v Bratislave.
Prísľub primátora Bratislavy o znížení ceny prenájmu Národného tenisového centra (mesto je
spolumajiteľom), žiaľ nebol realizovaný. Mesto Bratislava je pripravené zabezpečiť iba
prijatie vedenia ITTF na radnici a poskytnúť drobné suveníry pre účastníkov MSJ 2010.
2.6. V závere apríla 2010 prebehla intenzívna e-mailová komunikácia medzi predsedom
SSTZ a slovenskou reprezentantkou E. Ódorovou o jej vyradení z TOP tímu Londýn 2012
(nespĺňa kritériá v olympijských športoch) a o úhrade prémií za dobré výsledky na MS
v Jokohame a ME v mixe v Subotici. SSTZ potvrdil, že dlžnú sumu Ódorovej, ale aj
Keinathovi, Pištejovi a Balážovej uhradí po odpredaní stolov z MSJ 2010 v Bratislave
(komunikácia s Ódorovou bola elektronicky zaslaná členom VV SSTZ).
2.7. Slovenská reprezentantka Eva Ódorová dňa 8.5.2010 oznámila telefonicky a 10.5.2010
elektronicky, že zo zdravotných a rodinných dôvodov sa nezúčastní na MS v súťaži družstiev
v Moskve. Následný víkend však Ódorová hrala ligový zápas za svoj klub vo Francúzsku.
- Ing.Miko – informoval o problémoch s nomináciami Evy Ódorovej na MS aj v minulosti
a o stanovisku komisie športovej reprezentácie nenominovať Ódorová na ďalšie vrcholné
podujatia
2.8. Dňa 14.5.2010 zasadal OV MSJ 2010, ktorý o.i. vybral netradičné logo šampionátu.
Návrh bude zaslaný na schválenie sekretariátu ITTF. Bola podpísaná aj zmluva s NTC
o prenájme priestorov na MSJ.
2.9. Dňa 10.5.2010 sa konala mimoriadna porada predsedu SSTZ, podpredsedov, generálneho
sekretára, ústredného trénera a trénerov reprezentácie SR mužov a žien k zmene nominácií na
MS družstiev, vzhľadom na to, že zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnila aj Kmotorková.
Po dlhej výmene názorov pracovná skupina navrhla do nominácie na MS zaradiť Hudecovú
a Truksovú.
2.10. V rakúskom Pandorfe sa uskutočnilo 17.5.2010 pravidelné rokovanie zástupcov
medzinárodnej Superligy. Za SR sa ho zúčastnili pp. Kríž a Vaniak. Boli schválené predbežné
termíny na I. časť sezóny 2010/2011 a predbežná účasť po 12 klubov v kategórii mužov
i žien. Novinkou je štart ženského tímu zo Švajčiarska. Zástupcovia SSTZ navrhli zníženie
poplatkov za štart vzhľadom na zavedenie elektronického nahlasovania výsledkov.
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ

Uznesenia splnené :
Uznesenie 413: Spracovať a predložiť návrh na sprísnenie kritérií na zriadenie CTM .
Z: komisia mládeže a komisia šport. reprezentácie
T: 30.9.2010
Uznesenie 414: Preveriť dôvod zmeny v nominácii junioriek.
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Z: Ing.Miko

T: 30.4.2010

Uznesenie 415: Zverejniť materiál predložený komisiou mládeže na diskusiu členom VV
Z: Ing.Hamran
T: 20.4.2010

Uznesenia trvajúce :
Uznesenie 409 : Rokovať s Obvodným úradom Bratislava III. o uzavretí zmluvy o prenájme
pozemkov pod halou a ubytovňou.
Z:Ing.Hamran, Tichý
T: 30.6.2010
Úloha : Spracovať plán príprav na jednotlivé podujatia v r. 2011.
Z: Tréneri mládežníckych kategórií

T: 15.12.2010

Uznesenie 418: Ustanoviť pracovnú komisiu v zmysle uznesenia celoslovenskej konferencie
na prípravu návrhu na zmenu stanov SSTZ v oblasti štruktúry a riadenia SSTZ.
Z: Dr.Kríž

T: 30.9.2010

Uznesenie 419: Aktualizovať zmluvy s hráčmi – reprezentantmi SR v seniorskej kategórii.
Z: Ing.Hamran, Ing.Miko

T: 30.9.2010

Úloha: Zaradiť na júnové zasadnutie VV SSTZ agendu mládežníckej komisie
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Miko, Hamran, Vaniak)
4.1. Výcvikový tábor, Düsseldorf, Nemecko, 12.-18.5.2010
Balážová (cestovné náklady-letenka)
Poistenie na náklady SSTZ
4.2. Výcvikový tábor, Heidelberg, Nemecko, 12.-18.5.2010
Truksová (cestovné náklady-auto)
Novota (na vlastné náklady)
Poistenie na náklady SSTZ
4.3. Príprava pred MS v Moskve, seniori, Bratislava, 19.-21.5.2010
Muži: Keinath, Pištej, Šereda P., Bardoň M.
Ženy: Balážová, Majerčíková, Hudecová, Truksová
Tréneri: Miko, Popová
4.4. Polish Junior&Cadet Open, Wladyslawowo, Poľsko, 26.-30.5.2010
Juniori: Mudrík, Mucha, Gajdoschik, Ježo (na vlastné náklady)
Juniorky: Kalužná, Adámeková, Malá (na náklady SSTZ)
Kadeti: Pavolka, Turček, Rezetka, Vlačuška (na vlastné náklady)
Kadetky: Barčiaková, Vizinová, Selická, Jurková (na vlastné náklady)
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Tréneri: Michalka, Šereda T., Truksa (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.5. ITTF Global Junior Circuit Chengdu, Čína, 9.-13.6.2010
Juniorky: Balážová (na náklady SSTZ)
Juniori: Novota, Figeľ, Karas, Slováčik (na náklady SSTZ do výšky 850 € na osobu spolu
s výcvikovým táborom)
Horvát (na vlastné náklady)
Tréner: Bardoň (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.6. Výcvikový tábor, Chengdu, Čína, 14.-26.6.2010
Juniorky: Balážová (na náklady SSTZ)
Juniori: Novota, Figeľ, Karas, Slováčik (na náklady SSTZ do výšky 850 € na osobu spolu s
WJC v Chengdu )
Tréner: Bardoň (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.7. Juniori, príprava na MEJ, Hustopeče, 5.-9.7.2010 (na náklady SSTZ)
Juniori: Novota, Figeľ, Karas, Slováčik
Juniorky: Balážová, Kalužná, Adámeková, Kraželová, Malá
Tréner: Bardoň J.
Poistenie na náklady SSTZ
4.8. Kadeti, príprava na MEJ, Bratislava, 5.-10.7.2010 (na náklady SSTZ)
Kadeti: Pavolka, Turček, Rezetka, Péter, Vlačuška
Tréner: Šereda T.
4.9. Širšia nominácia hráčov a hráčok na MEJ
Juniori: Novota, Figeľ, Karas, Slováčik, (náhr. Mudrík)
Juniorky: Balážová, Kalužná, Adámeková, Kraželová, Malá
Kadeti: Pavolka, Turček, Rezetka, Péter, Vlačuška
Kadetky: Truksová, Jurková, Barčiaková, Cisáriková
4.10. Medzištátne stretnutie ČR „21“ – SR „21“, Havířov, 19.5.2010 (na náklady SSTZ)
Hráči: Mego, Valúch R., Slováčik, Mudrík (cestovné na náklady SSTZ)
Tréneri: Valúch R. st. (cestovné na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.11. Euro Mini Champ´s, Schiltigheim, Francúzsko, 27.-29.8.2010
Minikadeti: Brat, Pavolka J., Kaššay, Ševec, Bučko (na vlastné náklady)
Minikadetky: Horváthová, Furková, Uríková, Vancáková, Mesárošová (na vlastné náklady)
Tréneri: Wiltschka J., Filaga M. (ubytovanie na náklady usporiadateľa, cestovné na vlastné
náklady)
Poistenie na náklady SSTZ

Rozhodcovia:
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4.12

MT tel. post., Francúzsko , Nantes, 7.-11.7.2010
1-2 rozhodcov do výberového konania,

4.13

ITTF JC Poľsko, Cetniewo, 26.-30.5.2010,
Goláň – hl. rozhodca, Tarnek, Tancer, Čerňan, Lúpal, Barok

4.13

ITTF JC Hongkong, 4.-8.8.2010
rozhodcovia do výberového konania
Pro Tour a ITTF JC, Čína – 4 turnaje
rozhodcovia do výberového konania

4.14
4.15

MT Rumunsko, Kluž - 19.-22.5.2010
Goláň - ZHR, Sabo, Žarnovický, Dufek

4.16

MEJ Istanbul, Turecko, 16.-25.7.2010
4 rozhodcovia

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

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Stav príprav RD SR mužov a žien na MS družstiev v Moskve – Ing.Miko
-

Ing Miko ústne informoval o plánovanej príprave na MS mužov a žien
záverečná príprava pred MS sa uskutoční v termíne od 19.5.2010 do 22.5.2010 v
Bratislave
družstvo žien bude hrať 1. divíziu MS, družstvo mužov je 1. nasadené v 2. divízii
MS
informácia o zranení Keinatha počas tréningu v posilňovni v Nemecku
dodatočná nominácia ďalšieho hráča – Erika Illáša (požiadavka na urýchlené
vybavenie víz a zmenu letenky)

K bodu 7. Zabezpečenie prípravy RD na kvalifikáciu na OHM 2010 a MEJ 2010 –
Ing.Miko
-

ústna informácia
záverečná príprava pred MEJ sa uskutoční v cykloch, v prvom bude ťažisko kladené
na kondičnú prípravu , v druhom bude ťažisko v dolaďovaní formy
družstvo juniorov a junioriek sa zúčastní spoločného tréningového tábora
v Čechách - Hustopečiach
VV SSTZ schválil preplatenie pobytových nákladov na ME mládeže v Istanbule len
základom jednotlivých RD mládeže ( 3+3+2+2 + tréneri )

K bodu 8. Zhodnotenie priebehu Superligy 2009/2010 – Dr.Vaniak
8.1. – ústna informácia
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-

viď bod 2.10

K bodu 9. Návrh zasadnutí VV SSTZ na 2. polrok 2010
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
presunúť bod „Návrh na štruktúru ÚTM na rok 2011“ na septembrové zasadnutie VV SSTZ

K bodu 10. Stav príprav MSJ v Bratislave – Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

písomný materiál – prospekt - VV SSTZ berie na vedomie
Dr. Kríž informoval o rokovaniach s NTC
prebiehajú intenzívne rokovania o zmluve s ITTF
14.4.2010 sa uskutočnilo rokovanie OV MSJ, na ktorom bolo vybrané logo
v Moskve počas MS sa uskutočnia rokovania o kontrakte medzi SSTZ a ITTF
a ďalšími stolnotenisovými firmami ( JOOLA, Butterfly a STAG) , ktoré budú
dodávateľmi materiálu

K bodu 11. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 2/2010 (Dr.Demetrovič)
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie s pripomienkami a doplnkami

K bodu 12. Rôzne
12.1. RNDr.Brúderová – písomný materiál – „Návrh na uskutočnenie 2 seminárov trénerov
A a B licencie“ - VV SSTZ berie na vedomie
12.2. ŠTK – písomný materiál – „Rozpis majstrovských súťaží pre ročník 2010/11“
- VV SSTZ berie na vedomie
12.3. Mládežnícka a rebríčková komisia – „písomný materiál – „Pravidlá pre tvorbu
slovenských rebríčkov v súťažnom ročníku 2010/11“ - VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami
12.4. Prerokovanie odvolania hráča Veisa proti rozhodnutie disciplinárnej komisie SSTZ.
Maloletého hráča Veisa zastupovala jeho matka p.Veisová. Informovala VV SSTZ
o dôvodoch ich pochybenia a požiadala VV SSTZ o zmenu rozhodnutia disciplinárnej
komisie. VV SSTZ po diskusii ponechal v platnosti pôvodné rozhodnutie disciplinárnej
komisie a zároveň poveril disciplinárnu komisiu prešetrením konania funkcionárov klubu
v Šuranoch a Nových Zámkoch.
12.5 Tichý – informoval o stave finančných prostriedkoch SSTZ a predložil písomnú
informáciu o čerpaní prostriedkov - VV SSTZ berie na vedomie
12.6 VV SSTZ prerokoval list p.Buczackého s požiadavkou na zmenu nominačných kritérií
na M SR ml. žiačok z dôvodu nenominovania hráčky Belopotočanovej. VV SSTZ po diskusii
žiadosť zamietol z dôvodu, že nominácia hráčov na M SR bola uskutočnená v zmysle
platných predpisov
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12.7 Informácia uzavretí zmluvy s Prešovskou univerzitou, ktorá bude po získaní akreditácie
zabezpečovať bakalárske a magisterské štúdium – špecializácia stolný tenis.
12.8 Doc. Alexy – informoval o rozhodnutí mládežníckej komisie, ktorá na základe zlepšenia
disciplíny organizátorov turnajov Slovenského pohára mládeže a dodržiavania smernice,
ktorá navrhla odpustiť všetky pokuty , ktoré boli uložené organizátorm týchto mládežníckych
turnajov – VV SSTZ schvaľuje
12.9 Ďalšie rokovanie VV SSTZ sa uskutoční 22.6.2010 v Bratislave.

Bratislava 24.5.2010
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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