Zápis č. 3/2013
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 15.4.2013
v Bratislava
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Mgr.Peko , Ing. Hamran, p.Pirnik, p. Valárik,
Dr. Brúderová, Ing.Miko, Doc. Alexy, Ing.Čelko, Ing.Harabin
Ospravedlnení: Dr.Novotný, Mgr. Bajzík,
Prizvaní:
pp. Tichý, Dr.Vaniak, Ing.Šereda, p. Čolovičková, Ing.Goláň
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ, prizvaných hostí a sekretariát SSTZ .
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. V dňoch 1.-3.3.2013 sa uskutočnili v slovenskom národnom stolnotenisovom centre
v Bratislave v Krasňanoch majstrovstvá Slovenska v súťaži jednotlivcov dospelých.
Podujatie malo hladký priebeh, dobrú organizáciu, mínusom bol malý záujem našich
popredných hráčov, hoci štartovať mohlo 100 mužov a 50 žien. Tituly v dvojhrách
získali J. Balážová a P. Šereda. Blahoželáme! VV SSTZ prehodnotí nový systém
nominácií a rozhodne, či sa vráti späť ku kvótam účasti podľa krajov.
2.2. Dňa 3.3.2013 sa uskutočnil disciplinárny pohovor vedenia SSTZ so správcom haly SSTZ
Š. Becánim. Na základe viacerých sťažností účastníkov majstrovstiev SR 2013, ale aj
predchádzajúcich káuz, bol Š. Becáni upozornený, že ak nedôjde k výraznej zmene v jeho
správaní sa k funkcionárom, trénerom i hráčom, bude VV SSTZ nútený pristúpiť
k ukončeniu jeho pracovného pomeru vo funkcii správcu haly.
2.3. V maďarskom Lipóte sa uskutočnila jarná porada športových zväzov o Dunajskom
pohári. V jubilejnom 30. ročníku tejto tradičnej súťaže po 10 ročnej prestávke vyhralo
celkovo Slovensko pred Rakúskom a Maďarskom. O celkový úspech sa výrazne pričinili
aj stolnotenisové družstvá – chlapci víťazstvom a dievčatá 2. miestom. Dunajský pohár
2013 je naplánovaný na 19. - 20.10. v Bratislave (dievčatá) v Budapešti (chlapci). Na
porade sa zúčastnili Z. Kríž a A. Hamran.
2.4. V dňoch 8.-14.3.2013 sa uskutočnil v Slovenskom národnom stolnotenisovom centre
v Bratislave – Krasňanoch týždňový výcvikový tábor najmladších talentov, ktorý pod
názvom EUROKIDS organizuje ETTU v spolupráci s národnými federáciami. Na
spoločnom výcvikovom tábore sa stretlo 50 detí vo veku 10 – 12 rokov a 30 členov
doprovodu (väčšina trénerov) z 22 krajín. Medzi nimi aj 3 chlapci a 3 dievčatá zo
Slovenska. Eurokids bol výbornou príležitosťou aj pre našich trénerov porovnať svoje
tréningové metódy so špičkovými trénermi mládeže z celej Európy.
2.5. V malackej hale Malina sa konal v dňoch 15.-18.3.2013 ďalší úspešný ročník súťaže
minikadetov a mini-minikadetov, na ktorom sa zišla doteraz najsilnejšia účasť talentov
z celej Európy. Potešiteľné je, že po dlhšej absencii tento raz nechýbali na stupňoch aj
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viacerí slovenskí hráči, čo je prísľubom do budúcnosti a potvrdenie správnosti zámeru
SSTZ venovať zvýšenú pozornosť aj najmladším vekovým kategóriám.
2.6. Po turbulentných diskusiách MŠVVaŠ SR uzavrelo podobu vzorca pre výpočet dotácií na
činnosť športových zväzov a štátnu reprezentáciu v r. 2013. Okrem futbalu, hokeja a
čiastočne tenisu, plávania, atletiky, cyklistiky, hokejbalu a florbalu dochádza u väčšiny
športov k výraznému poklesu dotácií zo štátneho rozpočtu. Stolný tenis sa v celkovom
hodnotení zväzov umiestnil na 15. mieste a bude mať v porovnaní s r. 2012 rozpočet
znížený o 5,75% . Časť zväzov má krátenie rozpočtu až o 20% a 10 zväzov
nedostane žiadnu dotáciu.
2.7. Dňa 8.4.2013 sa uskutočnilo vo Schwechate stretnutie predsedu SSTZ, generálneho
sekretára SSTZ a viceprezidenta Českej asociácie stolného tenisu N. Endala
s prezidentom ETTU S. Bosim. Témou konzultácií bola kandidatúra S. Bosiho na
funkciu prezidenta ITTF (v máji 2013 na kongrese v Paríži), ako aj odhalenie viacerých
konfliktov záujmov a podozrení v činnosti úradujúceho prezidenta ITTF A. Shararu.
2.8. Slovenský olympijský výbor pripravuje na 27.4.2013 slávnostné valné zhromaždenie
k 20. výročiu svojho založenia a v pracovnej časti aj úpravu Stanov SOV. Predmetom
rokovania bude aj podanie 4 zväzov na športový súd v Lausanne (futbal, tenis, cyklistika,
hádzaná), ktoré žiadajú zrušiť vlaňajšie voľby do orgánov SOV vzhľadom na namietané
porušenie stanov v bode o hlasovacej väčšine olympijských športov.
2.9. Dňa 24.4.2013 sa uskutoční volebné valné zhromaždenie KŠZ SR (voliť sa bude na 4ročné obdobie prezident a 7 členov VV). Generálny sekretár KŠZ SR Z. Kríž je už
zvolený na ďalšie 2 roky. Okrem neho VV SSTZ schválil účasť týchto delegátov:
pp. Hamran, Tichý, Vaniak, Čolovičková. VV SSTZ navrhuje nomináciu
Ing.Mariana Kukumberga na funkciu prezidenta na ďalšie 4 roky.
2.10 Mgr. Peko – inicioval zvolanie komisie extraligových klubov – po ukončení súťaže.
2.11 Diskusia o systéme SPM a spôsobe vyhodnocovania mládežníckych súťaží a tvorbe
rebríčkov – výmena názorov bude pokračovať v súvislosti s vypracovaním nového
systému.
Uznesenie 447: Spracovať rebríček mládežníckych kategórií novým systémom.

Z: rebríčková komisia

T: 30.6.2013

Uznesenie 448:Upraviť systém turnajov SPM, aby hráči nemuseli odohrať neúmerné množstvo
zápasov za jeden deň.

Z: komisia mládeže

T: 30.6.2013

Uznesenie 449: Pripraviť novelizáciu smernice o ÚTM.

Z: komisia mládeže a komisia šport. reprezentácie
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T: 30.5.2013

2.12 Dr.Brúderová – informovala o seminári trénerov v Košiciach, ktorý sa úspešne uskutočnil
8.3.2013. Lektori boli : Dr.Brúderová, Ing.Kutiš, Ing.Dzelinský, Solar
2.13 Dr. Brúderová – informácia o prijatí študentov na bakalárske štúdium na FTVŠ v Bratislave –
špecializácia stolný tenis. Všetci uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky, budú prijatí bez
prijímacích pohovorov.
2.14 VV SSTZ schválil na základe výsledkov kontroly doplnok k prerozdeleniu financií na ÚTM
(úprava dotácie pre Kaššaya a vybraný klub Galanta).
2.15 SOV zaradil SSTZ medzi kandidátov do podporného programu financovaného Nadáciou Alpine
Pro pre športovcov v juniorskom veku. Komisia športovej reprezentácia zabezpečí výber 4 športovcov
z predložených návrhov zväzov. Termín uzávierky je do 24.4.2013.
2.16 VV SSTZ rozhodol o náprave zle vyhodnotenej skupiny na SPM v Ružomberku – do rebríčkov
sa započítajú výsledky pre Šrámkovú , ako postupujúcu zo skupiny, pre Tušanovú body za 3. miesto
a pre Kohútovú body za 4. miesto v skupine
-

VV SSTZ rozhodol o udelení pokuty organizátorovi turnaja ŠKST Ružomberok vo výške 50€
( podľa smernice) za nezabezpečenie teplej stravy v mieste konania turnaja

2.17 Ing.Hamran informoval o majstrovstvách Slovenska novinárov, ktoré sa uskutočnili 13.4.2013
v Považskej Bystrici. Turnaj sa tradične konal na dobrej organizačnej úrovni, zúčastnilo sa ho spolu
cca 60 súťažiacich a prispel k upevneniu spolupráce SSTZ s médiami.
2.18 VV SSTZ preskúmal sťažnosť p.Jurka a p.Grmana na oprávnenosť štartu hráčky Mugurdovovej
za MSK Malacky. VV SSTZ konštatoval, že hráčka štartuje v súlade s rozpisom súťaže
2.19 VV SSTZ prerokoval sťažnosť p.Žarnovického na p.Alexyho a zároveň správu hlavného
rozhodcu Alexyho na incident počas SPM ml. žiactva v Pezinku. VV SSTZ postúpil sťažnosť a správu
disciplinárnej komisii na doriešenie.

K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :
Uznesenie 445: Predsedníčka trénersko - metodickej komisie s predsedom SSTZ sa zúčastnia
rokovania s prodekanom FTVŠ za účelom spresnenia podmienok otvorenia bakalárskeho štúdia so
špecializáciou stolný tenis - splnené

Z: predseda a gen. sekretár SSTZ

T: 15.1.2013

Uznesenie 446: Zverejniťna webovej stránke SSTZ výzvu na predkladanie návrhov na doplnky
a zmeny súboru predpisov a smerníc smerom ku konferencii SSTZ. Návrhy je odporučené predkladať
v paragrafovom znení.

Z: sekretariát SSTZ

T: 30.3.2013
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Uznesenia trvajúce :
Uznesenie 443: Komisia mládeže spoločne s komisiou športovej reprezentácie spracujú

závery a navrhnú opatrenia na rokovanie januárového VV SSTZ - odložené
Z: predsedovia komisií mládeže a šport. reprezentácie

NT: 30.4.2013

Uznesenie 444: VV SSTZ odporučil zorganizovať spoločné školenie trénerov D licencie krajským
stolnotenisovým zväzom Bratislavy, Trnavy, Nitry a Trenčína - odložené

Z: predsedovia uvedených KSTZ

NT: 30.5.2013

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Ing.Miko, Dr.Vaniak
4.1. Spanish Open, Platja D´Aro, 8.-12.5.2013
Juniori: Vlačuška, Rezetka, Žatko
Kadeti: Brat, Špánik, Pavolka
Kadetky: Grigelová
Tréner: Grigel
Všetci štartujú na vlastné náklady
4.2. Výcvikový tábor juniorov a junioriek, 15.-19.4.2013, Topoľčany
Juniori: Vlačuška, Péter, Valúch, Rezetka, Pavolka, Turček (náhr. Kalužný, Žatko)
Juniorky: Jurková, Truksová, Kršiaková, Vizinová, Barčiaková, Selická (náhr. Haringová,
Furková)
Tréneri: Kutiš, Grman
4.3. Kontrolný turnaj kadetov, Bratislava, 26.-27.3.2013
Kadeti: Kaššay, Brat, Diko, Špánik, Pavolka, Harabin, Ševec
Kadetky: Furková, Kukuľková, Belopotočanová, Horváthová, Puchovanová, Lábošová,
Vancáková, Grigelová (náhr. Uríková)
Tréneri: Kudrec, Čolovičková
4.4. Kontrolný turnaj juniorov a junioriek, 26.-27.3.2013, Topoľčany
Juniori: Vlačuška, Péter, Valúch, Pavolka, Rezetka, Turček, Kalužný, Žatko (náhr. Dubec,
Kopányi, Adámek, Gašparík)
Juniorky: Truksová, Jurková, Kršiaková, Vizinová, Barčiaková, Selická, Haringová,
Cisáriková (náhr. Jantošová)
Tréneri: Kutiš, Grman
4.5. Malta Open, Cottonera, 4.-7.4.2013
Hráči: Kopányi, Brat (na vlastné náklady)
4.6 MS Paríž, 12.-21.5.2013
Muži: Šereda, Pištej - na náklady SSTZ
Novota, Figeľ - na 50 % náklady SSTZ
Keinath - na vlastné náklady
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Lelkeš - náhradník (v prípade štartu na vlastné náklady)
Miko - tréner - na náklady SSTZ
Ženy: Balážová, Jurková E., Truksová - na náklady SSTZ
Popová - trénerka - na náklady SSTZ
Dr. Kríž – člen BOD a delegát na kongresy ETTU a ITTF - pobyt na náklady
organizátora, doprava na náklady SSTZ
Ing. Hamran – vedúci výpravy a delegát na kongresy ETTU a ITTF - pobyt na náklady
organizátora, doprava na náklady SSTZ
4.7 ME v miešanej štvorhre , Rumunsko , Buzau 14.-16.6.2013
Pištej, Balážová, trénerka Popová – na náklady SSTZ
4.8 ITTF World Tour , Chorvátsko, Záhreb, 6.-9.6.2013
Pištej, Balážová – na náklady SSTZ
4.9. Univerziáda, Rusko, Kazaň, 8.-15.7.2013
Figeľ, Kobes, Balážová, Hudecová , trénerka Popová, náhr. tréner – Mgr.Peko
- na náklady SAUŠ
Nominácie rozhodcov :

4.10 PTT 10. Slovenien OPEN, 7.-12.5.2013
4.11 Poľsko J&C Open 2013, 22.-26.5.2013

- Račko, Kondel,
Švento, Čerňan
-

Goláň, Tancer
+ 2 (dodatočne vybraní)

4.12 PTT Romania Internacional Open, Cluj-Napocca, 6.-9.6.2013
- Thomasová, Šedivec,
Kmeť, Zliechovec
Úloha : Vykonať kontrolu herne v Handlovej pred finálovým turnajom Extraligy
Z: Vaniak, Bajzík
T: 18.4.2013
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok

K bodu 6. Stav príprav RD SR na MS v Paríži – Ing.Miko
- Hráči sa pripravujú vo svojich kluboch podľa pokynov trénerov
- Väčšina hráčov sa čiastočne pripravuje aj spoločne v stolnotenisovej herni

-

v Bratislave, kde majú zabezpečenú aj regeneráciu, Novota sa pripravuje vo
Schwechate a Figeľ striedavo v Holíči a v Bratislave
Balážová má zabezpečenú prípravu v klube v Nemecku
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-

záverečná príprava v dĺžke 2-3 dni sa uskutoční v Bratislave pred odchodom na MS

K bodu 7. Hodnotenie M SR mužov a žien - Dr.Kríž
-

-

Dobrá úroveň národného šampionátu, najmä v kategórii mužov
Pre budúci rok je potrebné urobiť modifikáciu herného systému, nakoľko sa
zúčastnilo málo žien, návrh : muži – do 150. miesta v rebríčku, finalisti MK
a u žien bez obmedzenia
Ing.Miko konštatoval slabú úroveň ženskej kategórie a navrhuje urobiť mimoriadne
opatrenia na zvýšenie úrovne, možno aj zmeny v ženskej Extralige

K bodu 8. Príprava M M SR mládeže 2013 Mgr.Bajzík, Ing.Šereda
-

predložený písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami, propozície
boli doplnené o hlavných rozhodcov a delegátov na jednotlivé M SR

K bodu 9. Zabezpečenie prípravy RD mládeže na ME mládeže 2013 v Ostrave - tréneri RD
-

V rámci záverečnej prípravy sa hráči zúčastnia na dvoch turnajoch ITTF GJC
v Poľsku a na Slovensku v Senci
Absolvujú výcvikový tábor v Senci pre ITTF GJC Slovak Junior Open v termíne
27.-29.5.2013
Záverečná príprava na MEJ sa uskutoční v Senci v 4 cykloch : 17.-22.6., 24.-29.6,1.6.7. a 8.-11.7.2013 (výhodné ekonomické a športovo-technické podmienky)
Zverejniť kalendár záverečnej prípravy na internete
O spoločnú prípravu prejavili záujem aj reprezentácie Rakúska, Chorvátska,
Švédska a Talianska – zladiť termínovo účasť zahraničných partnerov

K bodu 10. Stav príprav Slovak Junior Open 2013 v Senci
-

– Ing.Hamran

Predložený písomný materiál – Prospectus turnaja schválený ITTF a zverejnený na
jej stránke
Slovak Junior Open sa uskutoční v dňoch 30.5.-2.6.2012 v športovej hale
Transpetrol v Senci
Oproti minulému roku budú využité aj iné hotely – Dolphin a Zelený dom kvôli
skvalitneniu ubytovania a poskytnutia aj 4* hotela
Očakávaná účasť 20 – 25 krajín, Brazília už prejavila záujem na prípravný tábor
pred turnajom

K bodu 11. Zodnotenie priebehu Superligy - Dr.Kríž, Ing.Hamran
-

Uskutočnila sa hodnotiaca schôdza riadiaceho výboru Superligy vo Svätom Jure
Bol konštatovaný menší záujem klubov v uplynulom ročníku, slabšia konkurencia
Celá súťaž prebehla bez problémov a udelenia pokút – prvýkrát v 20-ročnej histórii
Elektronický systém spracovania a nahlasovania výsledkov fungoval bez problémov
Pre budúci ročník je alternatíva účasti aj reprezentačných družstiev do 21 rokov –
pod záštitou národných zväzov
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K bodu 12. Príprava celoslovenskej konferencie a krajských konferencií - VV SSTZ
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Predložené písomné materiály : Organizačné zabezpečenie
konferencie a návrh rokovacieho a volebného poriadku
VV SSTZ schválil predložené materiály s pripomienkami
Termíny konania jednotlivých konferencií:
KSTZ Nitra
Vsl STZ
KSTZ B.Bystrica
KSTZ Trenčín
KSTZ Žilina
KSTZ Bratislava
KSTZ Trnava
SSTZ

1.5.2013
9.5.2013
9.5.2013
10.5.2013
11.5.2013
20.5.2013
24.5.2013
22.6.2013

10.00
14.30
17.00
16.00
10.00
17.00
16.00
10.00

celoslovenskej

Topoľčany, stolnotenisová hala
Sp.Vlachy, rešt. NOVA
Lučenec, ZŠ Vajanského
Motorest Drietoma
Ružomberok, Hrabovo
Bratislava, zasadačka SSTZ
Leopoldov, rešt. Nový Pranier
Bratislava, Junácka 6 , Dom športu

Na všetkých konferenciách sa zúčastní aj delegácia SSTZ.
K bodu 13. Rôzne
13.1 Termín nasledujúceho zasadnutia VV SSTZ je stanovený na 4.6.2013 v Bratislave,
v zasadačke SSTZ.

Bratislava 23.4.2012

Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil:

PhDr. Zdenko KRÍŽ
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