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Zápis č. 4/2018 

 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa  24.5.2018  

v Bratislave 

 

 

Začiatok zasadnutia:         24.5.2018,  9:30 hod.  

Ukončenie zasadnutia :     24.5.2018, 19:30 hod. 

 

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing.Čelko, Dr. Brúderová, Truksa, Dr.Vaniak, Dr. Fink,   

                      Pištej   

Prizvaní: pp.  Ing. Hamran, Ing. Šereda,  Ing. Suchý, Cibula, Mgr. Hatalová,  Ing. Baláž,  

                      prof. Alexy, Vanišová   

                         

Ospravedlnení:   Ing.Wawrek, Ing. Grigel 

 

Program:  

 

1. Otvorenie            - Dr. Kríž 

2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ                                 - Dr. Kríž a členovia VV 

3. Kontrola plnenia úloh                                                              - Ing. Hamran 

4. Návrh nominácií RD a rozhodcov                  - Truksa, Dr. Vaniak 

5. Medzinárodná agenda        - Ing. Hamran 

6. Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing                   - Ing.Kalužný, Ing.Suchý 

7. Informácie z komisie ŠTK        -  Ing.Čelko, Ing.Šereda 

8. Informácie zo zasadnutia Superligy                                         -  Dr.Kríž, Ing. Hamran 

9. Nominácie a návrh  prípravy RD  SR na ME mládeže  2018  - Ing.Grigel      

10. Vyhodnotenie účasti RD  SR na MS vo Švédsku                    -  Truksa 

11. Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie      - Dr.Brúderová 

12. Príprava  konferencie SSTZ a krajských konferencií     - VV SSTZ 

13. Vyhodnotenie WJC 2018  v Senci                                           - Ing.Hamran 

14. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 2/2018        - Dr. Fink      

15. Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu                    - Dr.Fink 

16. Návrh na uvedenie nových členov do Siene slávy      - Dr.Kríž 

17. Návrh zasadnutí na 2. polrok 2018                                          - Ing. Hamran  

18. Personálne a mzdové záležitosti sekretariátu SSTZ     - Dr.Kríž, Ing.Kalužný 

19. Rôzne  

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž 

 

Predseda SSTZ  privítal  členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ na zasadnutí  

výkonného výboru. 
 

K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV    
 

2.1   Vo švédskom Halmstadte sa hrali v dňoch 29.4. – 6.5.2018 stolnotenisové majstrovstvá 

sveta za účasti najlepších 70 kolektívov. Napriek dobrým výkonom sa slovenským družstvám 

mužov i žien nepodarilo splniť výkonnostné ciele – skončiť na 25., resp. 26. mieste a priamo 

postúpiť do elitnej kategórie MS družstiev v r. 2020 v juhokórejskom Pusane. Šancu má však 

náš tím postúpiť ešte prostredníctvom postavenia na rebríčku družstiev v r. 2020. Suverénne 
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postavenie vo svetovom  stolnom tenise potvrdili obidva čínske kolektívy, aj keď o zlaté 

medaily museli zabojovať tvrdšie ako zvyčajne. Podrobnejšie informácie sú na stránke 

www.sstz.sk. 

 

2.2  V Halmstadte rokovali aj kongresy ITTF a ETTU, ako aj zasadnutie Rady riaditeľov. 

Kongres ITTF schválil rozpočet na r. 2018 vo výške 25 595 700 USD, a strategický plán 

činnosti obdobie 2018 – 2024. Rada riaditeľov ITTF aj napriek nesúhlasu delegátov 

z viacerých krajín, schválila redukciu počtu účastníkov MS. Od MS 2021 už bude môcť na 

svetovom šampionáte hrať iba po 128 mužov a žien, po 64 štvorhier mužov a žien a 128 

mixov. Od r. 2022 sa po dlhodobej kvalifikácii (doma – vonku) dostane na MS iba 32 

najlepších tímov v kategórii žien a mužov. Kongres ETTU sa neplánovane predĺžil na 2 dní, 

keď jeho prvá časť sa týkala iba diskusie okolo platu prezidenta ETTU R. Kramera (5 000 €) 

a nepriniesla žiadne závery! Celý spor medzi aktuálnym prezidentom ETTU, zastupujúcim 

prezidentom ETTU (I.G. Munivrana)  a exprezidentom ETTU (S. Bosi) pravdepodobne 

skončí na civilnom súde v Luxembursku, kde je sídlo sekretariátu ETTU 

 

2.3  Počas MS sa uskutočnilo v Halmstadte aj VZ Swaythling Clubu International. Jeho 

novým predsedom sa stal Nór Örvin Ericsson, ktorý vystriedal Nemca E. Schölera. 

 

2.4  V dňoch 17. – 20.5.2018 sa konal v hale Transpetrolu v Senci  22. ročník Slovak Junior 

Open za účasti 129 reprezentantov z 23 krajín. Podujatie bolo ako už tradične dobre 

zabezpečené a malo aj vysokú športovú úroveň, o ktorú sa postarali najmä reprezentanti Číny, 

Japonska, Brazílie, Tajvanu, Nemecka a Poľska. Z našich bol najlepší Jakub Zelinka, ktorý 

postúpil v dvojhre medzi elitnú osmičku a stále má šancu kvalifikovať sa na OH mládeže 

2018 v Buenos Aires. 

 

2.5  V Senci sa 18.5.2018 uskutočnila porada zástupcov medzinárodnej Superligy. 

Konštatovala, že ročník 2017/2018 prebehol bez väčších problémov. Prvenstvo v kategórii 

mužov získal maďarský Cselldemölok a v súťaži žien rakúsky Frösberg Linz. Zo slovenských 

kolektívov dosiahli najlepšie umiestnenie muži z Vydrian, ktorí skončili druhí,  pred mladým 

slovenským celkom U21. Do budúceho ročníka Superliga vstúpi s modernejšou webovou 

stránkou, novým logom, bannermi a plagátmi pre súťažiace kluby. V budúcnosti by pravidlo 

o štarte hráčov v play off  iba za predpokladu, že hrali aj v základnej časti, nemalo platiť - pre 

národné výbery do 21 rokov. 

 

2.6  Extraligové oddiely (separátne mužské a ženské) sa stretli na porade 19.5.2018 takisto 

v Senci. Vyhodnotili uplynulý ročník súťaží ako úspešný a dohodli sa na podobe našej 

najvyššej domácej súťaže v nasledujúcom ročníku. Súťaž v extralige žien bude prebiehať 

v nezmenenom formáte, muži budú hrať záverečnú časť play off (o titul i 3. miesto) iba na 

dve víťazné stretnutia. Súťaže vo štvorhre sa presunú z úvodu stretnutia na jeho záver, ale iba 

v prípade, že pred posledným duelom bude stav 4:5, resp. 5:4. Inak sa štvorhry hrať nebudú. 

 

2.7   V súvislosti s obnovením prešetrovania hospodárenia v ŠKST Topoľčany tamojšou 

políciou  (na základe trestného oznámenia) sa  stretli predseda a podpredseda SSTZ Z. Kríž 

a R. Čelko s predsedom topoľčianskeho klubu M. Grmanom. Ten informoval, že vyšetrovanie 

bolo už v minulosti zastavené, ale aj po jeho obnovení je pripravený poskytnúť plnú 

súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, ako aj kontrolórovi SSTZ, ktorý vykonáva 

previerku čerpania  dotácií zo zväzu. Rovnako SSTZ poskytol polícii všetky požadované 

faktúry a dokumenty. ŠKST pokračuje naďalej v práci s mládežou a od novej sezóny by mal 

štartovať aj v ženskej extralige. 

http://www.sstz.sk/
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2.8 Dr. Kríž informoval o pripravovaných personálnych zmenách na sekretariáte SSTZ. Ing. 

Hamran skončí  na pozícii generálneho sekretára v termíne k 1.9., resp. 1.10.2018. Po tomto 

termíne bude pokračovať na skrátený úväzok ako poradca nového generálneho sekretára. Na 

pozíciu generálneho sekretára bude vypísané výberové konanie po konferencii SSTZ. 

 

2.9. SSTZ bol požiadaný odborovou organizáciou polície a ŠKP o podporu a spoluprácu na 

pripravovaných ME polície, ktoré budú na Slovensku v septembri 2019. 

Rozsah podpory, ktorú VV SSTZ odsúhlasil:  

- bezplatné zapožičanie stolnotenisového materiálu  - stoly , sieťky, ohrádky, 

rozhodcovské stolíky (16 súprav) 

- pomoc pri organizovaní podujatia – VV SSTZ nominoval Ing.Hamrana 

- pomoc pri zabezpečení rozhodcovskej činnosti – VV SSTZ nominoval Dr.Vaniaka 

 

VV SSTZ recipročne požaduje, aby bol na podujatí  uvádzaný ako partner podujatia a mohol 

to prezentovať aj vo svojich marketingových aktivitách. 

 

VV SSTZ schvaľuje 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran 
 

Uznesenia splnené: 

 

Úloha : zriadiť na web stránke SSTZ (v časti Zápisy VV) register trvalých uznesení VV, kde 

budú dostupné všetky trvalé uznesenia. 

Z: Ing. Hamran        T: 30.4.2018 

 

Úloha: Informovať verejnosť prostredníctvom stránky SSTZ o zmenách v časopise ST 

Z:  Dr. Fink,  Dr. Kollár                                                                               T: 30.5.2018 

 

Úloha : Na ďalšie rokovanie VV SSTZ pozvať predsedu leg. komisie p.Hajduka. 

Z: Ing. Hamran        T:30.4.2018  

 

Úloha: Vyškoliť osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov. Ing.Suchý a p.Cibula sa 

zúčastnia školenia z tejto problematiky. 

 

Úloha: Spracovať dotazník pre  účastníkov WJC Slovak Junior Open 2018 

Z: Ing. Hamran 

 

Úloha: Zverejniť anketu na stránke SSTZ týkajúcu sa záujmu o publikačnú činnosť 

 ( o aký druh publikácii má verejnosť najväčší záujem) 

Z: Dr. Fink                                                                                         T: 31.5.2018 

 

Uznesenia čiastočne splnené 

 

Úloha: VV SSTZ rozhodol postúpiť sťažnosť podanú p. Balážom z Topoľčian kontrolórovi ii 

SSTZ. Kontrolór sťažnosť prešetrí a predloží na najbližšie rokovanie VV SSTZ (do 

10.12.2017). V prípade neposkytnutia potrebnej a včasnej súčinnosti zo strany klubu, SSTZ 

pozastaví financie pre klub. VV SSTZ po dohode s kontrolnou komisiou prerokuje výsledok 

kontroly na najbližšom rokovaní VV SSTZ v januári 2018.  
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Úloha – pripraviť všetky požadované podklady na kontrolu.   Z: Ing. Suchý T: 12.2.2018 

 

Kontrolná komisia konštatovala, že podklady neboli dodané sekretariátom v stanovenom 

termíne. ŠKST Topoľčany nepredložili všetky požadované podklady, ktoré komisia naďalej 

požaduje. Vzhľadom k tomu úloha naďalej trvá. V súlade s predchádzajúcim rozhodnutím 

VV, rozhodnutie o pridelení dotácie ŠKST Topoľčany v rámci UTM bolo odložené až po 

predložení požadovaných dokladov a ukončení kontroly. 

 

Úloha: Ing. Wawrek požiadal o podklady týkajúce sa príspevku SSTZ pre ŠKST Topoľčany 

 za obdobie 2016-2017.   

           Z: Ing. Suchý                                                                                      NT: 15.3.2018 

  

 

Úloha: Zverejniť  povinnosti  vyplývajúce zo zmluvy s MŠVVaŠ SR  pre  potreby VV SSTZ 

a komisií SSTZ.  

Z: Ing. Hamran, Ing.Suchý                                T: 30.4.2018 

             

Úloha: pripraviť požiadavky na zakúpenie automobilu  pre potreby SSTZ . 

Je potrebné preveriť možnosť zabezpečenia verejného obstarávateľa  na zabezpečenie výberu 

dodávateľa auta a tiež aj dodávateľa teplovodného potrubia ( vyplýva to zo zmluvy 

z MŠVVaŠ)  

Z: Ing. Hamran, Ing. Suchý                              T: 30.6.2018 

 

Úloha : Ing. Kalužný prešetriť chýbajúce príjmy v hotovosti osobne s p. Becánim. 

Prerokované s p. Becánim. Nová úloha – preveriť zaúčtovanie vybranej hotovosti a predložiť  

podklady.  Prípad došetriť.  

Z: Ing. Hamran, Ing. Suchý                                                                         NT: 31.5.2018 

 

 

Úloha : Pripraviť zmenu ubytovacích priestorov pre potreby reprezentačných sústredení na 5 

dvojposteľových izieb. Pripraviť cenovú ponuku na rekonštrukciu priestorov. 

Z: Ing. Hamran                              T: 30.4.2018 

               

Úloha:  Doplniť chýbajúce doklady a predložiť komisii pre ekonomiku a marketing  

inventarizáciu  stolnotenisového materiálu za roky  2016, 2017. 

Z: Ing. Hamran, sekretariát SSTZ,                              T: 31.5.2018 

              

Úloha: Zmluvne dohodnúť účtovné služby s E.M.Consulting v zmysle ponuky a pripraviť 

prevod účtovníctva v súčinnosti so súčasnými spoločnosťami. Do zmluvy zapracovať 

zodpovednosť dodávateľa za spôsobené škody v prípade zavinenia chýb v daňových 

priznaniach. Následne zabezpečiť archivovanie dát od existujúcich spoločností a ukončiť 

zmluvy. V novom účtovníctve zabezpečiť štruktúru výnosových a nákladových stredísk 

v súlade s potrebami vykazovania dotácií MŠVV SR a potrebou interného reportingu.   

Súbežné spracovanie účtovníctva obidvomi firmami do marca 2018 z dôvodu korektného 

uzatvorenia účtovného roka 2017 a podania daňového  priznania.  

Z: Ing. Hamran        T: 30.6.2018 

 

Uznesenia trvajúce : 



5 

 

 

 

Úloha:  Súčasťou programu konferencie SSTZ bude aj ocenenie aktívnych členov hnutia. 

Členovia VV SSTZ  môžu predložiť návrhy na ocenenie  v kategóriách: 

- Zaradenie do Siene slávy 

- Čestný člen 

- Ocenenie klubov – víťazov M SR družstiev 

- Poďakovanie SSTZ 

- Čestné uznanie 

 

Z: členovia VV SSTZ        T: 31.5.2018 

 

Úloha: Spracovať výzvy  na organizátora turnajov Slovak Junior a Cadet Open 2019 

Z: sekretariát SSTZ                    T: 31.5.2018 

 

Úloha: predložiť návrh smernice SSTZ na čerpanie príspevkov SSTZ 

Z: Dr.F ink                                                                                                 T: 30.06.2018   

 

Úloha: Predložiť koncept podpory školského športu /KMRaŠŠ/ a návrh materiálov na 

 podporu ST v školách /metodicko-vzdelávacia/ 

Z: Dr. Fink, Dr. Brúderová                                                                       T: 14.6.2018 

 

 

Úloha: Pripraviť návrh na zloženie  redakčnej rady publikácie+ spolupracovníkov 

 zodpovedných  za jednotlivé oblasti 

Z:Dr. Kríž, Ing. Hamran, Dr. Fink                                                                  T:30.9.2018     

 

                                                              

Úloha: Spracovať zoznam povinností pre organizácie súvisiaci s ochranou osobných údajov 

(v SSTZ) . Bola ustanovená pracovná komisia na prípravu opatrení v zložení Ing. Hamran 

(koordinácia), Dr. Hajduk,  Ing. Suchý, Cibula. 

 

Z: legislatívna komisia                                T: 30.5.2018 

 

 

Úloha: Pripraviť stanovisko k povinnosti ObSTZ zvolávať konferenciu každý rok  

 - podať odpoveď a výklad pre ObSTZ Michalovce 

 - podať zjednocujúce stanovisko SSTZ k tejto problematike do budúcna 

Z: Dr. Hajduk - predseda LK SSTZ                                                     T: 31.5.2018 

 

Úloha: po konferencii  SSTZ sa bude VV SSTZ zaoberať novým zložením legislatívnej 

komisie 

Z: VV SSTZ 

 

Pripraviť správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2017. Správu predložiť na 

konferenciu SSTZ  

Z: Ing. Suchý, Ing. Kalužný                                 NT: 31.5.2018 

 

Úloha:  Vyšpecifikovať finančné náklady  na rozhodcovskú činnosť pre  všetky typy súťaží  

riadených SSTZ  z dôvodu stanovenia najoptimálnejšej formy financovania rozhodcov  



6 

 

( zmluva o dobrovoľníckej činnosti, resp. dohoda o vykonaní práce). 

V tejto súvislosti bude potrebné zaregistrovať všetkých rozhodcov v Sociálnej poisťovni, ktorí 

budú aktívni v rozhodcovskej činnosti. 

Preveriť výšku a možnosti fakturácie klubom za rozhodcovskú činnosť v rámci riadiacej 

pôsobnosti SSTZ.   

Z: pp. Ing. Suchý, Dufek                               T: 20.6.2018 

 

Úloha : Osloviť stolnotenisové firmy s ponukou na reklamu v pripravovaných publikáciách 

„Stolný tenis  pre začiatočníkov“ a  „Stolný tenis pre vedúcich ZÚ na školách“ 

Z: sekretariát                         T: 30.7.2018 

 

Úloha : Pripraviť návrh prioritných oblastí, ktoré by mohli byť témou pre workshop. 

Uskutočniť prieskum záujmu o workshop + oblasti. 

Z: Ing. Kalužný,  Dragaš, Solár        T: 30.9.2018  

 

Úloha : Spracovanie detailných pracovných činností pracovníkov sekretariátu 

Z: Ing. Hamran          T: 30.5.2018 

 

K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov -  p. Truksa, Dr.Vaniak 

 

4.1  Na základe výberového konania na trénera kadetov, ktoré sa uskutočnilo 18.5.2018 

v Senci a zúčastnili sa ho dvaja kandidáti na túto funkciu  ( Dragaš, Rakov)  schválil VV 

SSTZ p. Sašu Dragaša. Nástup do funkcie od 1.6.2018  

 

4.2 Ing. Grigel predložil písomný materiál s nomináciami na ME mládeže  v Kluži 

v Rumunsku 

 

Juniori: Zelinka, Peko, Oráč, S. Cyprich, náhradník  Fečo, tréner Grigel 

Juniorky:  Kukuľková , Labošová, Grigelová, Puchovanová, Peková,  

náhradníčka: Šinkárová, trénerka Popová 

kadeti:  Klajber,  Delinčak,  Pach, Goldír , tréner Dragaš 

kadetky:  Illášová ,  Lacenová , Činčurová , Vinczeová, tréner Solar 

fyzioterapeut:  bude určený dodatočne 

-  všetci na náklady SSTZ 

vedúci Ing. Hamran – pobyt na náklady ETTU, doprava a poistenie na náklady SSTZ 

Dr. Kríž pocestuje na 3 dni na poradu  vedenia  ETTU, pobyt na náklady ETTU, doprava a 

poistenie na náklady SSTZ. 

 

Spôsob dopravy bude rozhodnutý neskôr. 

 

Nominácie  - rozhodcovia:   neboli predložené  

 

 

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran 

 

písomný materiál - VV SSTZ berie bez pripomienok  na vedomie  

 

 



7 

 

K bodu 6 - Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing -  Ing. Kalužný, Ing.Suchý

              

Ing. Suchý predložil  písomnú informáciu o stave záväzkov SSTZ a ďalších ekonomických 

informáciách – VV SSTZ zobral na vedomie.  

Úloha: Zaslať list s urgenciou za nezaplatenú pohľadávku talianskej federácie s kópiou 

na ETTU 

Z: Ing. Suchý        T: 31.5.2018 

 

Ing. Suchý predložil požiadavku na všetkých členov VV SSTZ na doplnenie podkladov 

za jednotlivé komisie SSTZ do výročnej správy SSTZ za rok 2017.   

                                 T: 31.5.2018 

 

6.2. Ing. Kalužný predložil písomný materiál „ Motivačný program pre začiatočníkov“. 

Požiadavka na prerokovanie materiálu v trénersko - metodickej komisii a zvážiť jeho 

primeranosť. 

 

K bodu 7 – Informácie zo športovo-technickej komisie SSTZ   - Ing.Čelko,  Ing.Šereda 

   

Ing. Čelko predložil písomný materiál: 

 

7.1  Rozpis majstrovských súťaží družstiev SR na súť. ročník 2018/2019 

Na základe zasadnutí zástupcov extraligových klubov mužov a žien, ktoré sa konali dňa 

19.5.2018 v Senci, komisia navrhla úpravy podľa požiadaviek klubov. VV SSTZ zároveň 

schválil zmenu vo výške štartovného pre extraligu a 1. ligu. 

VV SSTZ schvaľuje jednomyseľne 

 

7.2. Rozpis súťaže Slovenského pohára  mládeže 

Diskusia  preložená na jún 2018 

 

7.3. VV SSTZ prerokoval odvolanie ŠK Orion Belá n/Cirochou voči rozhodnutiu ŠTK. VV 

SSTZ zamietol odvolanie a v plnom rozsahu potvrdzuje rozhodnutie ŠTK . 

 

7.4. VV SSTZ urobil výklad pravidla – (Obl. výbor Trnava) -  po vyžrebovaní sa daná súťaž 

chápe ako rozohraná.  

 

7.5. VV SSTZ schválil úpravu čl. 4.14.4.2 súťažného poriadku : 

 

4.1.4.4.2. Pri skupinovom systéme určuje poradie účastníkov súťaže počet dosiahnutých 

bodov. Pri rovnosti bodov dvoch účastníkov rozhoduje výsledok vzájomného zápasu. Pri 

rovnosti bodov troch alebo viacerých účastníkov sa vytvorí redukovaná tabuľka 

pozostávajúca len zo vzájomných výsledkov týchto účastníkov, pričom o poradí v rámci tejto 

redukovanej skupiny postupne v nasledovnom poradí rozhodne : počet bodov, ďalej pomer 

zápasov (ak ide o súťaž družstiev), ďalej pomer setov, ďalej pomer loptičiek. V prípade že 

nerozhodne ani pomer loptičiek, o poradí sa rozhodne žrebom. Ak na ktorejkoľvek úrovni 

rozhodovania vznikne opäť zhoda (v počte bodov, alebo v pomere zápasov ak ide o súťaž 

družstiev, alebo v pomere setov), vždy následne rozhoduje v prípade dvoch účastníkov 

vzájomný zápas, alebo v prípade viacerých účastníkov sa vytvorí nová redukovaná tabuľka 

a postupuje sa rovnakým spôsobom ako keby sa vyhodnocovala pôvodná tabuľka, teda 

rozhoduje postupne počet bodov, pomer zápasov (pre súťaž družstiev), pomer setov, pomer 
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loptičiek. Ak pri posudzovaní vzájomného stretnutia dvoch družstiev bola výsledkom ich 

stretnutia remíza, potom o víťazovi postupne rozhodne pomer setov, pomer loptičiek, žreb. 

 

7.5. VV SSTZ schválil úpravu čl. 3.2.1. a 3.2.2. prestupového  poriadku : 

 

3.2.1 Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.4. do 15.6 daného roku. 

Prestup ohlásený v termíne od 1.4. do 15.6. daného roku je platný po schválení a 

nadobudne účinnosť od 1.7. daného roku, pričom hráč zostáva hráčom pôvodného oddielu 

(klubu) do 30.6. daného roku. VV SSTZ má oprávnenie predĺžiť termín ukončenia 

prestupov pre konkrétnu súťaž v prípade, ak koniec súťaže alebo baráž je po termíne 15.6. 

príslušného súťažného ročníka.  

3.2.2. 

Hráč môže ohlásiť prestup aj v termíne od 16.6. do 15.9. a od 1.1 do 15.1. daného roku, 

pričom v tomto termíne materský oddiel – klub, z ktorého hráč ohlasuje prestup a oddiel –

klub, do ktorého hráč hlási prestup, je povinný jednoznačne sa vyjadriť k prestupu na 

predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania" a to : súhlasíme. Prestup po 

schválení nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení, avšak najskôr od 1.7.daného 

roku - ak bol prestup podaný v termíne od 16.6. Ak materský oddiel - klub uvedie na tlačive 

nesúhlas, resp. nevyjadrí sa k prestupu hráča na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu 

- hosťovania", bude sa to považovať tiež ako nesúhlas a v takom prípade matričná komisia 

takýto prestup zamietne. 

 

 7.6. VV SSTZ prerokoval návrh Ing. Grigela schváliť zmenu kategórii  mládeže tak, aby boli 

totožné s ITTF.    Pre dlhodobé súťaže je rozhodujúci vek v čase podania súpisky.   SPM 

štartovať môžu hráči príslušný pre danú kategóriu v konkrétnom roku. VV SSTZ posúdil 

dopad na existujúce súťaže a návrh zamietol. 

 

7.7. VV SSTZ urobil  výklad pravidla Súť. poriadku čl. 4.3.5“ ZARADENIE DRUŽSTIEV 

PRI ÚZEMNEJ  REORGANIZÁCII“ 

 

Výklad: O podmienkach štartu v danej súťaži rozhoduje riadiaci zväz súťaže, do ktorej sa 

družstvo hlási. (VV KSTZ, VV ObSTZ, VV OSTZ...).  

 

7.8 . VV SSTZ  upresnil výklad pravidla pri prasknutej  loptičke počas výmeny.   

Výklad:  

 

Rozhodca pri stole posúdi, či počas výmeny nastalo také porušenie podmienok pre hru (v 

tomto prípade, prasknutie loptičky), ktoré malo vplyv na výsledok výmeny. Ak rozhodca 

posúdi, že porušenie podmienok malo vplyv na výsledok výmeny, a teda z dôvodu 

prasknutia loptičky nebolo možné výmenu dohrať, rozhodca nariadi novú loptičku. Ak 

porušenie podmienok nemalo vplyv na výsledok výmeny, rozhodca udelí bod.  

Naďalej však ostáva v právomoci hlavného rozhodcu podujatia vyložiť pravidlo,   týkajúce 

sa porušenia podmienok pre hru (2.9.2.4)." 

    
Úloha : zverejniť výklad na stránke SSTZ 

Z: Cibula        T: 31.5.2018 
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K bodu 8 - Informácie zo zasadnutia Superligy             -  Dr.Kríž, Ing.Hamran 

 

Počas Slovak Junior Open v Senci sa konalo aj zasadnutie riadiaceho výboru Superligy. 

Zúčastnili sa ho zástupcovi a troch krajín – Rakúsko, Slovensko , Česko.  

 

V minulom ročníku sme zaznamenali úspechy zastúpených slovenských družstiev v mužskej 

kategórii . Vydrany skončili na 2. mieste a U21 Slovensko na 3. mieste.  

 

Bolo prednesených niekoľko požiadaviek na úpravu  pravidiel, ktoré  v prípade schválenia  

budú zapracované do predpisu pre nový ročník. Ide najmä o : 

-zvýšiť vekovú kategóriu do 23 rokov pre RD 

- hrať prvý stupeň aj turnajovým spôsobom 

- v druhom stupni súťaže s výnimkou semifinále a finále môžu hrať aj hráči , ktorí boli na 

súpiske, ale nenastúpili v prvom stupni súťaže. Definitívne rozhodnutie bude na porade 

4.7.2018 v Chorvátsku. 

 

Prvýkrát sa uskutočnilo rokovanie pod novým názvom súťaže „Central European 

Superleague“,  v skratke CES. V časopise Slovenský stolný tenis bude zverejnené aj nové 

logo súťaže. Pre budúci ročník budú vyrobené reklamné predmety – ohrádky, plagáty, 

reklamné stojany,  ktoré budú distribuované medzi zúčastnené kluby. 

 

K bodu 9 - Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže  2018    - Ing.Grigel  

 

Upresnenie prípravy: 

18.-22.6. 2018 

Kadeti – 4+2 sparingovia v Prievidzi 

Kadetky-  4+2 Prievidza 

Juniori – 5+5 Bratislava, Rača 

Juniorky – 6+2 Bratislava, Rača 

 

25. – 29.6.2018 

Kadeti-  4 spoločne s maďarskou reprezentáciou  - Prievidza 

Kadetky – 4+2 Bratislava, Rača 

Juniori – 5 spoločne s maďarskou reprezentáciou -  Prievidza 

Juniorky – 6 sústredenie v Českej republike - spoločne so  Srbskom,  Maďarskom a Českom  

 

2.- 6.7.2018 

Kadeti – 4+2 Bratislava, Rača 

Kadetky – 4+2 Bratislava, Rača 

Juniori – 4+2 Bratislava, Rača 

Juniorky – 6, spoločne so Srbskom a Chorvátskom v  Prievidzi 

 

9.-10.7.2018 

Všetci spoločne v Bratislave, Rači,  počty ako na ME mládeže. 

 

 

K bodu  10 -  Vyhodnotenie slovenskej účasti na MS vo Švédsku    -  Truksa 

 

Tréneri  J. Truksa a P. Šereda predložili písomné hodnotenie účasti  slovenskej výpravy na 

MS v Halmstadte. 
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J. Truksa:  slovenské družstvo mužov v zložení Pištej, Wang, Novota, Valuch a Špánik, na 

MS v Halmstade odohralo jeden fantastický turnaj s nešťastným koncom. Cieľ, postup do 

1.divízie,  nebol splnený. Konečné 27. miesto je však polepšenie o šesť miest oproti MS 

družstiev  z roku 2016. Na budúce MS družstiev sa stále ešte môžeme kvalifikovať 

z postavenia na svetovom rebríčku, keďže je voľných osem miest. Treba len pokračovať 

v spoločnom snažení a hlavne v kvalitnom tréningu v NSTC. 

 

P. Šereda:  slovenské družstvo žien, v zložení Barbora Balážová , Eva Ódorová, Tatiana 

Kukuľková , Ema Labošová a Nikoleta Puchovanová  ukázalo na MS v Halmstade, že dokážu 

poraziť aj veľmi silné tímy. Nakoniec v dôležitom zápase proti Francúzsku, ktoré v základnej 

skupine slovenské reprezentantky zdolali, tesne prehrali a obsadili tak konečné 29. miesto. 

 

 

K bodu  11 - Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie  - Dr.Brúderová 

 

- predložený písomný materiál, návrh na udelenie trénerských licencií 

 

Valeriy RAKOV  

N á v r h  - aktuálne udelenie licencie  C 

Podmienky pre udelenie licencie B : 

- diplomová práca sa uzná ako záverečná po predložení na SSTZ 

- absolvovanie špecializácie prednášok 3.kvalifikačného stupňa STOLNÝ TENIS 

Andriy SITAK 

N á v r h  - aktuálne udelenie licencie  C 

Podmienky pre udelenie licencie B : 

- Napísanie záverečnej práce a jej obhajoba  

- absolvovanie špecializácie prednášok 3. kvalifikačného stupňa STOLNÝ TENIS                   

 Saša M. DRAGAŠ 

N á v r h   - udelenie licencie B  získanej zahraničným štúdiom č 02z s platnosťou do r.2021 

 

VV SSTZ  po diskusii  jednomyseľne schválil predložené návrhy. 

 

K bodu 12 – Príprava konferencie SSTZ -  Dr. Kríž, Ing. Hamran 

 

- Predložený písomný materiál – organizačné zabezpečenie konferencie 

VV SSTZ  po doplnení schválil predložený materiál, bude zverejnený ako príloha k zápisu  

 

 

K bodu 13 – Vyhodnotenie  ITTF WJC 2018 v Senci  - Ing.Hamran   

 

- Turnaj sa uskutočnil bez zásadných problémov v organizácii 

- najlepším výsledkom slovenského hráča bolo umiestnenie Zelinku  na 5.-8. mieste 

v dvojhre juniorov 

- informácia o predbežnom finančnom vyhodnotení, (po započítaní všetkých faktúr) 

bude členom VV SSTZ zaslaná písomná informácia elektronicky 

- turnaja sú zúčastnilo 129 hráčov, pričom  limit pre  tento turnaj je 130 hráčov 
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- vzhľadom na silnú účasť hráčov z Ázie bol  to jeden z najlepšie obsadených  turnajov, 

aký sa hral v SR  

- vyskytlo sa porušenie disciplíny v slovenskej reprezentácii, nakoľko predseda komisie 

mládeže  Ing. Grigel nebol prítomný na zasadnutí, bude informovať dodatočne 

- pre účastníkov podujatia bol spracovaný dotazník, ktorý po vyhodnotení preukázal 

vysokú úroveň organizácie turnaja a záujem účastníkov o tento turnaj 

 

 K bodu 14 – Obsahová náplň  časopisu Slovenský stolný tenis 2/2018    - Dr. Fink    

                                                                                                                                    

14.1.  Predseda KMRaŠŠ Dr. Fink informoval o aktuálnych zmenách v časopise Slovenský 

stolný  tenis. Poukázal na viacero zmien, ktoré už boli realizované, resp, sa plánujú 

zrealizovať v  budúcnosti. Materiál bol zverejnené na stránke: www.sstz.sk. 

 

14.2. Predseda KMRaŠŠ Dr. Fink informoval o stave príprav čísla 2/2018. Konštatoval 

potrebu  urýchleného dodania jednotlivých článkov, nakoľko uvedené číslo je plánované 

termínovo  tak, aby bolo k dispozícii účastníkom celoslovenskej konferencie SSTZ. Zároveň 

boli predstavené  výrazne lacnejšie alternatívy tlače - oproti súčasnému stavu. Plánuje sa 

kvalitnejšia distribúcia v zmysle pripravovaného distribučného listu, čo si vyžiada ďalšie 

zmeny /balenie, pošta, atď./ za predpokladu finančnej efektívnosti. 

 

 

K bodu 15 -  Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu – Dr. Fink 

 

15.1. Predseda KMRaŠŠ Dr. Fink informoval o výsledkoch projektu Svetového dňa 

stolného  tenisu. Konštatoval prínos vo vzťahu k popularizácii a aktivite množstva klubov. Do 

podujatia sa zapojilo aj viacero klubov a subjektov, ktoré podujatie uskutočnili aj bez 

finančnej podpory SSTZ /Bratislavský samosprávny kraj  a  Gymnázium Hubeného Bratislava 

– veľký turnaj v hale SSTZ/. Do budúcnosti  by však privítal „netrieštenie“ aktivít a vytvoriť 

jeden komplexný projekt pod strešným riadením SSTZ. Boli však konštatované doposiaľ 

nezrealizované platby klubom, napriek tomu, že si kluby svoje povinnosti splnili. Ekonóm 

urýchlene zabezpečí úhrady. 

 

15.2. Predseda KMRaŠŠ  Dr. Fink informoval o výsledkoch ankety – publikačná činnosť 

SSTZ. Do ankety sa za týždeň zapojilo takmer 200 respondentov, čo ponúklo slušnú spätnú 

väzbu.  Výsledky ankety budú jedným /nie výlučným/ podkladom pre stanovenie ďalšieho 

postupu ohľadom plánovania budúcej publikačnej činnosti SSTZ. Respondenti /70%/ uviedli, 

že do  budúcna majú záujem o kúpu prostredníctvom web shopu, na základe čoho sa plánuje 

zo strany SSTZ takýto druh služby, a to nielen čo sa týka publikačnej činnosti, členom SSTZ 

poskytnúť. Táto forma prieskumu bude využívaná aj v budúcnosti. 

 

K bodu 16. Návrh na uvedenie do Siene slávy 

 

- predložené  písomné materiály: 

- Štatút Siene slávy 

- Kandidáti do Siene slávy 

- Zoznam čestných členov SSTZ 

 

Úloha : Zverejniť čestných členov a osoby zaradené do Siene  slávy  na stránke SSTZ 

Z: Ing. Hamran, Cibula              T: 31.5.2018 
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VV SSTZ  navrhol udeliť  na konferencii SSTZ: 

 

Čestné uznanie  klubom  - majstrom Slovenska v extralige mužov a žien: 

- Hont.Trsťany/Dudince A  , p. Petr Hlošek 

- SSTE Dunajská Streda, p. Peter Šandal 

 

 Zverejniť zaradenie p. Joe Veselskeho do Siene slávy SSTZ 

 

VV SSTZ navrhuje  konferencii SSTZ schválenie nových čestných členov SSTZ: 

Doc.Ing.Elenu Thomasovú, CSc.,  Dr.Martu Brúderovú, Vladimíra Mihočka a  Dr. Jána 

Vaniaka 

 

Na ďalšom rokovaní VV SSZ dňa 9.8.2018 budú podrobnejšie spracované podmienky na 

zaraďovanie do Siene slávy, vyznamenania a koncoročnú anketu. 

 

K bodu 17. Návrh zasadnutí na 2. polrok 2018   -  Ing. Hamran 

   

Predložený písomný materiál  - VV SSTZ  doplnil a schválil  

 

 

K bodu 18 - Personálne a mzdové záležitosti sekretariátu SSTZ - Dr. Kríž, Ing.Kalužný         

 

VV SSTZ bez prítomnosti členov sekretariátu a hostí prerokoval personálne a mzdové otázky. 

Vzhľadom na kvalitnú prácu sekretariátu SSTZ v I. polroku 2018, ako aj nárast plnenia úloh  

vyplývajúcich z nárastu rozpočtu SSTZ v r. 2018, rozhodol o udelení 13. platu pre členov 

sekretariátu  (bude vyplatené v májovej výplate)  a 16% odmenu M. Dufekovi, ktorý je 

zamestnaný na dohodu. Súčasne rozhodol o zmene pracovnej náplne a úprave platu I. 

Hatalovej. Ďalšie úpravy navrhne VV SSTZ po predložení obsahu i objemu plnenia úloh 

jednotlivými pracovníkmi od 1.7.2018. 

 

K bodu 19 – Rôzne  

 

   

19.1. Predseda KMRaŠŠ Dr. Fink informoval o viacerých omeškaných platbách, pri 

preplácaní podujatí, napr. Svetový deň stolného tenisu, regionálne kempy, MSR, cestovné, 

účasť výberu  VssTZ na Prague Open.  VV SSTZ  nariadil  okamžité preplatenie faktúr  a 

vyúčtovaní za Svetový deň st.tenisu. 

 

19.2.   Ing. Hamran informoval o akcii MČ Rača – World Challenge Day, ktorá sa uskutoční 

dňa 30.5.2018. Na tejto akcii bude  okrem iných športov zaradený aj stolný tenis. VV SSTZ 

schválil bezplatné použitie haly pre verejnosť  na toto podujatie 

 

19.3. Ing Wawrek predložil písomnú správu o kontrole v klube ŠKST Topoľčany. VV SSTZ 

požiadal kontrolóra o doplnenie jeho správy a potom za prítomnosti kontrolóra správu 

prerokuje. 

Ing Wawrek predložil 2 písomné správy: Správu o činnosti ŠKST Topoľčany a Čiastočnú 

správu z kontroly čerpania a vyúčtovania dotácií pre činnosť CTM ŠKST Topoľčany. 
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 VV SSTZ požiadal kontrolóra o doplnenie jeho správy z kontroly čerpania a vyúčtovania 

dotácií pre činnosť CTM ŠKST Topoľčany  ( upresniť v čom sú nedostatočne preukázané 

prvotné doklady) a potom za prítomnosti kontrolóra správu prerokuje.  

19.4. VV STTZ prerokoval sťažnosť p.Vanišovej vo veci odstupného pre klub MŠK Malacky. 

Prerokovania sa zúčastnili zainteresované strany :  p.Vanišová zákonný zástupca hráčky, prof. 

Alexy -  zástupca klubu , kam hráčka prestupuje a p.Truksa – materský  klub.  Problém je v  

potvrdení bývalého predsedu klubu z Malaciek, ktorým sa  klub vzdáva nároku na výchovné. 

Hlasovanie  za súhlas s prestupom bez výchovného,  skončilo nasledovne: 

za 3 , proti 0, zdržal sa 3, čiže bez výsledku. 

Hlasovanie sa bude opakovať ešte raz per rollam  v termíne do konca mája. 

 

19.5. MŠK Malacky v zastúpení p.Truksu informovali o zrušení turnaja minikadetov. Budúci 

rok majú záujem turnaj organizovať. 

 

19.6. Predseda legislatívnej komisie listom informoval o stave komisii a navrhuje vymeniť 

členov komisie. 

 

19.7. Dňa 23.9.2018  sa uskutoční „Európsky týždeň športu“ , ktorý bude prebiehať 

v Bratislave v sade J.Kráľa v Petržalke   a v obchodnom centre Aupark. VV SSTZ plánuje 

zúčastniť  sa uvedeného podujatia a marketingovo prezentovať stolný tenis. 

 

19.8. Na VV SSTZ je potrebné v ekonomickej správe predkladať všetky faktúry, ktoré nie sú 

v danom termíne uhradené. 

 

19.9. VV SSTZ  vypočul Ing. Pavla Baláža - na jeho  vlastnú žiadosť. Ing. Baláž informoval 

VV SSTZ o stave jeho podania na políciu vo veci ekonomického šetrenia v ŠKST Topoľčany. 

Predložil niekoľko dokladov – faktúr , ktoré boli údajne neoprávnene faktúrované. Požaduje 

pozastavenie členstva v SSTZ predstaviteľom klubu ŠKST Topoľčany.  

 

VV SSTZ na základe informácií od p.Baláža  požaduje doplnenie chýbajúcich podkladov za 

obdobie podľa správy kontrolóra SSTZ v zmysle bodu 19.3. tohto zápisu. 

Zároveň  SSTZ pozastavuje financovanie klubu  do  termínu doloženia  chýbajúcich 

podkladov. 

 

V prípade šetrenia políciou odporúča VV SSTZ nájsť si právne zastúpenie, ktoré bude 

komunikovať s políciou. 

 

19.10.Termíny  ďalších  zasadnutí  VV SSTZ  boli  stanovené  na 9.8. a 27.9.2018 

v Bratislave. 

  

 

Bratislava, 29.5.2018  

Zapísal:  Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:   Dr. Zdenko  KRÍŽ  

 

 

Príloha: Príprava konferencie SSTZ 
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