Zápis č. 6/2011
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 19.9.2011 v Bratislave

Prítomní: pp. Dr. Kríž, , Ing. Hamran, Ing.Miko, Mgr. Bajzík, Doc. Alexy, Ing.Čelko, ,
Dr.Novotný, Dr. Brúderová, Valárik
Ospravedlnení: pp. Mgr.Peko, Ing. Kočkin, Pirnik, Dr.Vaniak
Prizvaní:
pp.Čolovičková, Tichý, Ing.Šereda
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal na spoločnom zasadnutí všetkých členov VV SSTZ .
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1. Majstrovstvá Európy mládeže v stolnom tenise v Kazani sa skončili najhorším
výsledkom našich talentov v histórii samostatného Slovenska. Jediné umiestnenie vo
štvrťfinále dvojhry kadetov (Turček) ukazuje výrazný ústup SR z pozícií v mládežníckych
kategóriách. Atmosféru v našom kolektíve negatívne ovplyvnilo aj stiahnutie Wang Yanga
z individuálnych súťaží vzhľadom na závažné podozrenie, že je starší než deklarovali
predložené doklady. Prvé dva protesty (Belgicka a Francúzska) boli medzinárodnou jury
zamietnuté po predložení slovenského a kópie čínskeho pasu, ktoré dokumentovali ročník
narodenia 1994. Až po intervencii prezidentov ITTF a ETTU a manažéra súťaží R. Plešeho
a prísľube zaslania dokladov z Čínkeho stolnotenisového zväzu, dokumentujúcich ročník
narodenia 1992, bol Wang stiahnutý z dvojhry a štvorhry (v mixe predtým už vypadol).
Prezidiálne mu bola pozastavená činnosť do vyriešenia prípadu. Po ME mládeže zaslala ITTF
stanovisko Čínskeho stolnotenisového zväzu, vrátane fotografie, ktoré deklaruje ročník
narodenia Wanga v r. 1992. Na základe týchto skutočností bol cenný prípad odovzdaný
disciplinárnej komisii SSTZ. Medzitým Stavoimpex Holíč predložil nové doklady,
potvrdzujúce ročník narodenia 1994 a MV SR sa obrátilo na Čínske kompetentné orgány so
žiadosťou o stanovisko k dátumu narodenia Wanga. SSTZ po návrate zaslal všetky podklady
ku kauze „Wang“ na MV SR, ktoré vydalo Wangovi slovenský pas a občiansky preukaz.
Súčasne ITTF a ETTU písomne potvrdili, že SSTZ je mimo akéhokoľvek podozrenia
a nebudú voči nemu uplatňované žiadne postihy.
Disciplinárna komisia predložila svoje stanovisko VV SSTZ , ktoré VV SSTZ zobral
na vedomie a na jeho základe rozhodol nasledovne:
Do konečného rozhodnutia MV SR o správnosti dátumu narodenia hráča Wang Yanga
pozastavuje činnosť hráčovi:
- v súťažiach juniorov a hráčov do 21 rokov riadených ITTF a ETTU s účinnosťou od
1.8.2011
- v súťažiach dospelých riadených ITTF a ETTU s účinnosťou od 1.8.2011
- zároveň rozhodol o dočasnom vyradení z juniorského rebríčka k termínu 1.8.2011
z dôvodu regulérnosti nasadzovania hráčov a hodnotenia výsledkov SPM.
Zároveň VV SSTZ rozhodol, že v prípade preukázania nesprávnych údajov v jeho
osobných dokladoch, postúpi prípad orgánom činným v trestnom konaní a disciplinárnej
komisii SSTZ na doriešenie.
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2.2. Dňa 29.7.2011 navštívila úspešná slovenská reprezentantka Eva Ódorová predsedu SSTZ
a po takmer 2-mesačnom rozmýšľaní sa rozhodla ukončiť svoju aktívnu činnosť
v reprezentácii Slovenska k 31.7.2011. Bude hrať už iba na úrovni klubových súťaží (vo
Francúzsku). Bola požiadaná, aby toto svoje rozhodnutie zaslala na SSTZ písomne.
Sekretariát zväzu pripraví návrh na oficiálne poďakovanie a rozlúčku s reprezentáciou SR E.
Ódorovej.
Úloha: Požiadať Ódorovú o oficiálne písomné oznámenie o ukončení reprezentačnej
činnosti
Z: Čolovičková
T: 30.9.2011
2.3. SSTZ v spolupráci so SPV a SZTPŠ predložil na MŠVVaŠ projekt rekonštrukcie strechy
a debarierizácie Národného stolnotenisového centra v Bratislave. Generálny riaditeľ Sekcie
štátnej starostlivosti o šport L. Križan prijal delegáciu v zložení pp. Riapoš, Kríž a Hamran
a prisľúbil pomoc pri presadzovaní projektu za predpokladu aspoň 15 – 20 % spoluúčasti ako
aj po prepracovaní projektu na dve etapy.
2.4. Dňa 23.8.2011 MŠVVaŠ prezentovalo nový informačný systém v športe, ktorý by mal
byť spustený k 1.10.2011. Naplnenie systému si vyžaduje množstvo údajov od zväzov, ale aj
klubov. Nedodanie podkladov bude sankciované krátením, resp. zrušením dotácií.
2.5. Dňa 25.8.2011 osobne zavítal na návštevu Národného stolnotenisového centra
v Bratislave generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ p. Križan, aby sa
presvedčil o havarijnej situácii zatekajúcej strechy. Potom spolu s predstaviteľmi SSTZ (pp.
Kríž a Hamran) navštívili starostu mestskej časti Rača p. Pilinského. Spoločne prerokovali
návrh SSTZ a starosta Rače prisľúbil podporu pri rekonštrukcii haly.
2.6 Mgr.Bajzík – informoval o ukončení činnosti srbského trénera v klube. Zároveň požiadal
o udelenie výnimky zo vzdelania pre nového trénera Mackoviča ( B lic.)
- VV SSTZ schválil udelenie výnimky
2.7 Ing.Hamran informoval o rokovaniach medzi klubom vo Valalikoch a rodičmi hráčok
Ivanovej a Kraželovej. Spolu s predsedníčkou Vsl.KSTZ p.Dr.Brúderovou sa stretol so
zástupcami obidvoch strán a hľadali spoločné riešenie. Napriek počiatočným prísľubom sa
zúťastnené strany nedohodli na podmienkach prestupu, resp. hosťovania hráčok v inom klube
a p.Ivanová požiadala o odregistrovanie svojich dcér zo SSTZ.
Uznesenie 430:
VV SSTZ poveril rebríčkovú komisiu vyradením hráčok Ivanovej
a Kraželovej zo slovenských rebríčkov k termínu 1.11.2011.
Z: rebríčková komisia
T:30.10.2011
2.8 Doc.Alexy – požiadal o doplnenie prílohy č.3 o SPM do spravodaja SSTZ
- požiadal u upresnenie kompetencií a zloženia rebríčkovej komisie a zároveň o dodržiavanie
stanovených predpisov pre tvorbu slovenských rebríčkov
- VV SSTZ berie na vedomie

2.9 Ing.Hamran informoval o spore vo vedení klubu vo Vranove n/T. Po niekoľkonásobnej
zmene štatutárneho zástupcu klubu sa zainteresovanídefinitívne dohodli , že platia prihlášky
do súťaží , ktoré poslal p.Knoblich. Z toho vyplýva, že 1.ligu mužov bude hrať ŠŠK Centrál
Svidník.
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2.10 Ing.Hamran sa zúčastnil stretnutia superligy žien medzi OŠK Miňovce a SVS Strock
Viedeň, ktoré sa hralo v mestskej športovej hale v Stropkove. Stretnutie bolo zorganizované
na vysokej úrovni, prítomných bolo vyše 200 divákov. Organizácia bola veľmi pozitívne
hodnotená aj súperom z Rakúska. Miňovce sa zaradili medzi kandidátov na zorganizovanie
stretnutia Európskej ligy
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :

10.3 Prerokovanie problémov súvisiacich s hráčkami Ivanovej a Kraželovej a ich zaradením
do CTM. Vzhľadom na neúčasť p.Ivanovej, bol poverený prerokovaním problému
Ing.Hamran vo Valalikoch za účasti obidvoch zúčastnených strán .
T: júl, august
Uznesenie 425: VV SSTZ uložil komisii športovej reprezentácie spracovať nominačné kritériá pre
účasť hráčov na kvalifikačný turnaj na OH 2012 – európsku a svetovú kvalifikáciu
Z: Ing.Miko
T:31.3.2011
Návrh nominačných kritérií na kvalifikáciu na OH 2012 ( apríl 2012 v Luxembursku):
1. Postavenie hráča vo svetovom rebríčku k termínu nominácie na kval. turnaj
2. Výsledky na turnajoch Pro Tour ( ich kvalitu vyhodnotí reprezentačný tréner a KŠR)
3. Umiestnenie na ME 2011 v dvojhre
4. Svetová kvalifikácia na OH ( Katar)
-

VV SSTZ si vyhradzuje právo nominovať na základe predchádzajúcich výsledkov na
európskej kvalifikácii
je možný štart aj na vlastné náklady z kádra RD - po schválení VV SSTZ( v prípade
úspešnej kvalifikácie na OH SSTZ preplatí náklady)

VV SSTZ schválil navrhované kritériá
Uznesenie 429: VV SSTZ poverila ŠTK predložiť návrh na skvalitnenie podmienok pre usporiadanie
turnajov dorasteneckej ligy.
Z: ŠTK
T:15.6.2011
Uznesenia trvajúce :
Uznesenie 427: VV SSTZ poveril Dr.Kríža a Ing.Hamrana, aby prerokovali podmienky účasti
slovenských hráčov s organizátormi turnaja v Malackách.
Z: Ing.Hamran, Dr.Kríž
T:30.10.2011
Uznesenie 428: VV SSTZ poverila rebríčkovú komisiu, aby aplikovala v novej sezóne aj nový systém
a súbežne spracovávala výsledky obidvomi spôsobmi.
Z: rebríčková komisia
T: 30.10.2011

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Ing.Miko,Ing.Hamran, Dr.Vaniak
4.1 ME Gdansk, Poľsko, 8.-16.10.2011
Muži: Pištej, Keinath, Šereda (na náklady SSTZ)
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Illáš, Novota (na vlastné náklady)
Pozn.
V prípade neúčasti niektorého hráča z prvej trojice pocestuje ako náhradník Bardoň na
náklady SSTZ
Ženy: Balážová, Kmotorková, Hudecová (na náklady SSTZ)
Tréneri: Miko, Popová (na náklady SSTZ)
Delegát na kongres a rokovanie exekutívy ETTU- Dr.Kríž ( pobyt na náklady organizátora)
Delegát na kongres a vedúci výpravy- Ing.Hamran( pobyt na náklady organizátora)
Poistenie na náklady SSTZ,
4.2 Serbian Youth Open, 22.-25.9.2011, Vrnjačka Banja
Juniori: Gašparík Martin, Rezetka Roman, Žaťko Juraj
Kadeti: Kaššay Andrej, Brat Adam, Pavolka Jakub, Špánik Tibor, Diko Matúš, Sklenár Matúš
Kadetky: Cerovská Petronela, Kršiaková Miriam, Furková Karolína, Uríková Monika
Tréneri: Rzavský Igor, Čolovičková Lucia
Všetci na vlastné náklady
4.3 Dunajský pohár, 1.-2.10.2011
Chlapci - Budapešť
21: Slováčik Andrej, Fígeľ Jakub (náhr. Novota)
Juniori: Maják Marián, Vlačuška Patrik (náhr. Pavolka)
Kadeti: Kalužný Samuel, Kopányi Tomáš (náhr. Kaššay)
Tréneri: Šereda T., Blažek, Filaga
Dievčatá - Schwechat
21: Hudecová Soňa, Daubnerová Andrea (náhr. Adámeková)
Juniorky: Truksová Lucia, Jurková Eva (Vizinová)
Kadetky: Cerovská Petronela, Kršiaková Miriam (náhr. Furková)
Tréneri: Popová, Čolovičková
Všetci na náklady SSTZ
4.4 ITTF PRO TOUR Rakúsko, 19.-23.10.2011, Swechat
Muži: Keinath, Pištej, Bardoň, Šereda, Kobes, Gumaň, Novota, Karas (na vlastné náklady)
Ženy: Balážová, Truksová (na náklady SSTZ)
Daubnerová, Kalužná (na vlastné náklady)
Trénerka: Valentína Popová ( na náklady SSTZ)
4.5 ITTF PRO TOUR Švédsko, 19.-23.10.2011, Štokholm
Muži: Keinath, Bardoň, Gumaň, Kobes (na vlastné náklady)
Ženy: Balážová (na náklady SSTZ)
4.6 Plán podujatí do 31.12.2011
ITTF JC Nemecko, 27.-30.10.2011, Dinklage - účasť SR (3+3+2)
Slovak Cadet Open, 4.-6.11.2011, Bratislava
MMK a J Portugalsko, 16.-18.12.2011, Tavira
Rozhodcovia:
4.7 ME Gdansk 8.-16.10.2011 - Bystričan, Novotný, Chamula, Lúpal
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4.8 ME telesne postihnutých 20.-29.10.2011 Split - Sabo, Vaniak, Chamula, náhr.:
Novotný, Žarnovický, Gábor, Šedivec
4.9 Austrian Open ITTF - Račko, 21.-25.9. 2011
4.10 INAS Global Games, Janov - Goláň, Tancer, Šedivec, Koprdová, 25.9.-3.10.2011
4.11 Svetový pohár, Paríž - Račko, výber KR ITTF, 11.-13.11.2011
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Predbežné hodnotenie výsledkov RD SR na MEJ v Kazani – Ing.Miko

-

Ing. Miko skonštatoval, že na MEJ v Kazani sme dosiahli veľmi zlé výsledky, na
čo mali vplyv najmä nasledujúce skutočnosti :
hlavným dôvodom je nízka trénovanosť hráčov
fluktuácia reprezentačných trénerov počas sezóny
zlý vplyv na psychiku hráčov mal aj prípad „Wang“, hráči boli pod veľkým
psychickým tlakom

Navrhované opatrenia:
- vypísať nové výberové konania na trénerov mládežníckych kategórií ( na 2 roky)
- dôsledne uplatňovať nové pravidlá pre ÚTM, väčší dôraz klásť na zaraďovanie
hráčov
- KŠR pripraví návrh na skvalitnenie tréningového procesu
- naplniť kvantitu tréningového procesu podľa schválených tréningových plánov
- realizovať účinnejšiu kontrolu tréningového procesu ÚTM s následným
vyhotovením písomného zápisu z kontroly
VV SSTZ schvaľuje
Uznesenie 431: Uskutočniť do 15.10.2011 oponentúru tréningových plánov CTM.
Z: KŠR
T:15.10.2011
Uznesenie 432: Vypísať výberové konanie na trénerov RD mládeže a zverejniť ho na
internetovej stránke SSTZ.
Z: sekretariát SSTZ
T:20.9.2011

K bodu 7. Stav príprav superligy a ligových súťaží 2011/2012 – Mgr.Bajzík, Ing.Šereda
-

Mgr.Bajzík - ústna informácia

- Superliga sa začala 7.9.2011, hrá 10 mužských a 9 ženských družstiev
- 4 zakladajúce krajiny SVK, CZE, AUT a HUN majú zastúpenie v oboch kategóriách
v mužskej sú ešte tímy zo SVN a HRV, v ženskej zo SUI
Slovensko reprezentujú po 2 družstvá – u mužov Holíč a Malacky, u žien Topoľčany a
Miňovce
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- slovenské súťaže začínajú nasledovne: Extraliga muži 30.9., Extraliga ženy a všetky 1. ligy
8.10., Extraliga dorastu 15.10.
- verejné vyžrebovanie bolo 6.8.2011 v Bratislave
- vo všetkých súťažiach je po 12 družstiev, v 1. lige žien iba 4 družstvá
-pred štartom prebehlo viacero prevodov súťaží, ktoré boli zverejnené v Spravodaji ŠTK
- zmeny v súťažiach oproti minulej sezóne boli odsúhlasené na komisii exraligových klubov
- u mužov bude štvorčlenné finále formou jednorázového turnaja
- u žien sa budú stretnutia hrať do 6. víťazného bodu (za stavu 6:0 sa hrá aj 7.zápas)
- v dorasteneckej extralige je povinnosť usporiadateľov turnajov zabezpečiť hlavného
rozhodcu a rozhodcov k stolom; štartovné nie je jednorazové pred začiatkom súťaže
ale platí sa vždy pred turnajom - slúži na vyplatenie rozhodcov
K bodu 8. Stav príprav RD SR mužov a žien na ME a program medzinárodných štartov
-

Ing.Miko – ústna informácia
zraz účastníkov bude vo štvrtok pred odchodom na ME, kedy absolvujú ešte krátky
tréning
požiadavka na zabezpečenie základnej výbavy lekárničky
Keinath a Balážová prídu priamo do Gdanska letecky
spoločný odchod je 7.10.2011 ráno o 8.09 hod. vlakom z Bratislavy

K bodu 9. Zhodnotenie celoslovenskej konferencie - Dr.Kríž, Ing.Hamran
-

ústna informácia – VV SSTZ berie na vedomie
konferencia prebehla bez organizačných problémov
obsahovo pozitívne vyriešila dva zásadné problémy – zmenu stanov SSTZ a úpravy
súťažného poriadku SSTZ
žilinský KSTZ poslal list s otázkami na legálnosť prijatých úprav Stanov SSTZ, VV
SSTZ prerokoval nejasnosti a pripravil odpoveď KSTZ. Odpoveď na list bude
zaslaná písomne na KSTZ.
VV SSTZ dostal list od p.Juráša s pripomienkami k uzneseniam konferencie. VV
SSTZ odstúpil list ŠTK na prerokovanie.

K bodu 10. Stav príprav MMK SR v Bratislave 3.-5.11.2011 - Dr.Kríž, Ing.Hamran
-

ústna informácia
v tomto roku sa uskutoční jubilejný 15. ročník MMK
všetky prípravy prebiehajú podľa stacnoveného harmonogramu príprav, ako po iné
roky
ubytovanie je zabezpečené v hoteli Barónka, strava na ZŠ Hubeného
najväčším rizikom je havarijný stav haly, kde v prípade nepriaznivého počasia hrozí
zatekanie do haly

K bodu 11. Návrh na štruktúru ÚTM na rok 2011/2012 – Dr.Kríž
-

presunuté na ďalšie rokovanie VV SSTZ
požiadať STK Ružomberok o doplnenie podkladov k žiadosti

K bodu 12. Rôzne
6

12.1.Dr.Brúderová – predložila písomný materiál s návrhom na usporiadanie odborného
seminára pre trénerov A a B licencie pôsobiacich v ÚTM
– VV SSTZ schválil s pripomienkami
- je potrebné zorganizovať aj ďalší seminár pre trénerov, ktorí potrebujú predĺžiť platnosť
trénerských licencií
- VV SSTZ navrhol vyriešiť problém s neplatnosťou licencií viac ako 5 rokov. Zostáva
rovnaký poplatok za predĺženie licencie.
12.2 p.Tichý predložil písomne rozpis dotácií na kraje z registračných poplatkov
– VV SSTZ berie na vedomie
12.3 p.Tichý predložil písomnú informáciu o hospodárení SSTZ
– VV SSTZ berie na vedomie
12.4 Dr.Vaniak predložil návrh obsahovej štruktúry časopisu „Slovenský stolný tenis
2/2011“
– VV SSTZ berie na vedomie
12.5 SAUŠ nás požiadala o spoluprácu pri organizovaní akademických majstrovstiev
Slovenska počas zimnej univerziády, ktoré sa uskutočnia v Banskej Bystrici. VV SSTZ
poveril Dr.Vaniaka zabezpečením úloh vyplývajúcich zo spoluorganizácie.
12.6 Stolnotenisový oddiel Valaliky požiadal o podporu účasti hráčok Labošovej
a Kukuľkovej na turnaji Stiga Mini Masters. VV SSTZ mimoriadne odsúhlasil materiálnu
podporu pre každú hráčku po 4 poťahoch a 50 ks loptičiek.
12.7 Doc.Alexy – požiadal o zverejnenie termínov kontrolných turnajov na celú sezónu,
s tým že termín prvého turnaja môže byť najskôr 30 dní od zverejnenia.
12.8 Doc.Alexy – kritizoval kvalitu turnaja SP v Banskej Štiavnici, nakoľko urobili zmenu
žrebovania počas turnaja a zároveň aj zmenu hracích pravidiel
12.9 Dr.Demetrovič požiadal o mimoriadnu dotáciu na náklady na telefón súvisiacich
s tvorbou podkladov Encyklopédie SSTZ vo výške 200 €
- VV SSTZ odsúhlasil výšku dotácie
Bratislava 27.9.2011
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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