
Zápis č. 3/2017 
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného v dňoch 2.-3.5.2017 v Trenčianskych Tepliciach 

 

Začiatok zasadnutia:       2.5.2017, 18:00 hod.  

Ukončenie zasadnutia :   3.5.2017, 12:30 hod. 

 

Prítomní: pp. Dr. Kríţ, Grman, prof. Alexy, Ing. Reho,  Dr. Brúderová, Dr.Vaniak, Ing. Čelko   

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

Neprítomní:  Čolovičková, Tichý 

 

Program:  

2.5.2017, 18.00 

1. Otvorenie                          - Dr. Kríţ 

2. Spoločné rokovanie so zástupcami KSTZ Trenčín 

3. Informácie predsedu a členov VV SSTZ                                 - Dr. Kríţ a členovia VV 

4. Kontrola plnenia úloh                                                              - Ing. Hamran 

5. Návrh nominácií RD a rozhodcov                  - Grman, Dr. Vaniak 

6. Medzinárodná agenda             - Ing. Hamran 

 

3.5.2017, 9.00 

7. Príprava  M SR mládeţe na rok 2017                                      -  Ing.Čelko, Ing.Šereda 

8. Stav príprav  RD  SR muţov a ţien  na MS v Nemecku         -  Grman 

9. Prípravu RD mládeţe SR na MEJ 2017 v Portugalsku           -  Grman 

10. Informácia o priebehu ligových súťaţí 2016/2017                  - Ing. Čelko, Ing.Šereda  

11. Zhodnotenie priebehu Superligy 2016-2017                            - Dr. Vaniak   

12. Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie                          - Dr. Brúderová 

13. Príprava  konferencie SSTZ a krajských konferencií         - VV SSTZ 

14. Stav príprav ITTF  WJC 2017 v Senci                                     - Ing.Hamran 

15. Úprava Súboru predpisov  SSTZ 

16. Rôzne  

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríţ 

 

Predseda SSTZ  privítal  členov VV SSTZ, zástupcov  Trenčianskeho KSTZ  a členov sekretariátu 

SSTZ . Výjazdové zasadnutie sa koná raz ročne v zmysle  zásad práce VV SSTZ.  

 

K bodu 2 – Spoločné rokovanie so zástupcami Trenčianskeho KSTZ – Surovský , Hlubina  

 

Surovský -   informoval VV SSTZ o aktuálnych problémoch v trenčianskom KSTZ.   

- Dňa 28.4.2017 sa uskutočnila konferencia KSTZ v Drietome, ktorá zvolila  nový VV KSTZ 

v zloţení Surovský Ľuboš – predseda, Hlubina Július, Gieci Lukáš, Čelko Róbert, Strempek 

Milan, Horniaček Henrich, Zelman Dušan – členovia. 

- Konferencia zároveň navrhla ako kandidátov do nového VV SSTZ celý terajší VV SSTZ a do 

disciplinárnej komisie SSTZ Ing.Ladislava Bačíka. 

- Predseda ďalej informoval , ţe v kraji sú všetky kluby a oddiely plne registrované v SSTZ 

Dr.Kríţ – informoval o celkovej situácii v slovenskom športe a jeho financovaní 

Ing.Hamran – informoval o rozpočte SSTZ 

Dr.Brúderová- poţiadala VV KSTZ Trenčín o zriadenie osoby zodpovednej za vzdelávanie 

a trénersko-metodickú činnosť 

 

K bodu 3 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríţ a členovia VV    

 



3.1   Dňa 3.4.2017 zasadala na sekretariáte SSTZ redakčná rada časopisu Slovenský stolný tenis. 

Vzhľadom na veľký počet príspevkov došlo k dohode o rozšírení čísla o 4 strany. Šéfredaktor T. 

Kollár dal záruky, ţe číslo bude k dispozícii delegátom Celoslovenskej konferencie SSTZ dňa 

16.6.2017 

3.2   V dňoch 7.4.2017, resp. 8.4.2017 sa uskutočnil druhý finálový zápas medzi muţskými kolektívmi 

Vydrian a Trsťanmi/Dudince  vo Vydranoch a záverečný turnaj 4 najlepších ţenských tímov 

v Dunajskej Strede. Súťaţ druţstiev muţov vyhrali opäť ŠK Vydrany a v kategórii ţien obhájili 

prvenstvo SSTE Dunajská Streda. Na finálových stretnutiach sa zúčastnila a ceny odovzdala delegácia 

SSTZ v zloţení Z. Kríţ a A. Hamran. 

3.3  Dňa 13.4.2017 sa v bratislavskom hoteli Linder stretli predstavitelia SSTZ Z. Kríţ a A. Hamran 

s riaditeľom športových podujatí ITTF R. Calinom. Prerokovali  stav príprav blíţiacich sa MS 

druţstiev zdravotne znevýhodnených športovcov, ktoré sú na programe 17. – 20.5.2017 na Zimnom 

štadióne O. Nepelu v Bratislave. Na podujatí sa zúčastní aj prezident ITTF T. Weikert a prezident 

ETTU R. Kramer a v Bratislave bude 20.5.2017 mimoriadne zasadať aj exekutíva ETTU v súvislosti 

s voľbami prezidenta ITTF, v ktorých kandidujú T. Weikert (Nem) a J.-M.Saive (Belg). 

3.4  V národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Krasňanoch sa 18.4.2017 odohrali odvetné 

stretnutia baráţe o postup do I. divízie na  septembrové ME druţstiev v Luxembursku. Druţstvo ţien 

(bez Ódorovej a Baláţovej) po prehre 0:3 vo Švédsku, podľahlo doma súperkám 1:3 a bude bojovať 

na ME iba o 17.-32. miesto. Muţi SR po skvelom víťazstve 3:1 v Anglicku (bronzový medailista z MS 

2016 v Kuala Lumpur), síce doma prehrali 2:3, ale celkovým skóre 5:4 postúpili do elitnej šestnástky 

druţstiev na ME 2017. 

3.5  Dňa 20.4.2017 sa konala v Budapešti porada zástupcov Superligy za účasti delegácie SSTZ 

v zloţení Z. Kríţ a A. Hamran. Aţ na semifinále „play off“ prebehla súťaţ bez väčších problémov a je 

potešiteľné, ţe druţstvo Vydrian postúpilo do finále. Superliga bude pokračovať aj v sezóne 

2017/2018. 

3.6  Dňa 25.4.2017 zasadala Rada ministra pre šport (poradný orgán ministra), ktorej je členom aj Z. 

Kríţ - za KŠZ SR. Rada navrhla ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu P. Plavčanovi zásadnú 

novelu zákona o športe, ktorý pôsobí na mnohé zväzy diskriminačne a najmä vzorec na 

prerozdeľovanie štátnych prostriedkov je veľmi subjektívny, nespravodlivý. Bude vytvorená pracovná 

skupina pri SOV, ktorá pripraví návrh novely. 

3.7 Dňa 26.4.2017 sa konalo v Dome športu XV. VZ Konfederácie športových zväzov SR. Za SSTZ 

sa ho ako delegáti zúčastnili pp. Hamran, Suchý, Vaniak a Hatalová. Valné zhromaţdenie podporilo 

zámer SOV na vytvorenie strešnej organizácie slovenského športu na báze SOV. VZ KŠZ SR 

opätovne zvolilo M. Kukumberga za prezidenta, ďalších 7 členov VV KŠZ SR a generálny sekretár 

KŠZ SR Z. Kríţ zostáva vo funkcii najbliţšie 2 roky (bol zvolený pred 2 rokmi). 

3.8  Dňa 28.4.2017 sa uskutočnil v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave -Krasňanoch uţ 21. 

ročník majstrovstiev SR polície v stolnom tenise. Súťaţ, ktorú organizuje odborový zväz polície 

v spolupráci so SSTZ, mala tak ako tradične dobrú úroveň a zúčastnilo sa jej muţstvo hráčov, ktorí 

štartujú v dlhodobých súťaţiach SSTZ. 

3.9 Vydrany sa stali víťazom Superligy v ročníku 2016/17, keď  v obidvoch  stretnutiach zvíťazili nad 

chorvátskym Varaţdínom zhodne 6:4. Je to vynikajúci výsledok, keď slovenský klub zvíťazil 

v Superligy po vyše  20 rokoch existencie tejto súťaţe. 

VV SSTZ schválil mimoriadnu odmenu pre Vydrany vo výške 1000€ za tento výsledok. 

3.10 Stolnotenisová firma  Butterfly  po viac ako 30 rokoch  vypovedala sponzorskú zmluvu 

v pôvodnom rozsahu. Nový návrh zmluvy zodpovedá pribliţne polovici  materiálneho plnenia 

v porovnaní s pôvodnou zmluvou. VV SSTZ poveril predsedu SSTZ o rokovaní s fy Butterfly o novej 

zmluve počas MS v Dusseldorfe. 

3.11 Ing.Hamran informoval o rokovaniach s novou televíznou stanicou   s názvom 213, ktorá je 

zameraná na šport a kultúru. Cieľom je zabezpečiť priame televízne prenosy zo stolnotenisových 

podujatí a vybraných stretnutí Extraligy muţov a ţien v ročníku 2017/18. 

3.12 Počas MS zdravotne znevýhodnených športovcov  sa dňa 20.5.2017 uskutoční v Bratislave 

zasadnutie exekutívy ETTU  a po ňom rokovanie zástupcov SSTZ s prezidentom ETTU R.Kramerom. 

 

 

 



K bodu 4 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran 

 

Uznesenia splnené:  

 

Uznesenie č. 476 :  Vyţiadať aktualizáciu tréningových plánov od ÚTM. 

Z: p. Čolovičková       T: 15.2.2016 

 

Uznesenie č. 475:  Vyţiadať od všetkých trénerov pracujúcich s mládeţou výpis z registra trestov, 

s prioritou od trénerov pracujúcich s RD a v ÚTM . 

Z: p. Cibula           T: 30.4.2017 

 

Úloha : vyţiadať od trénerov písomnú nomináciu na MS v Nemecku. 

Z: pp. Čolovičková, Truksa, Popová         T: 20.3.2017 

 

 

Uznesenia trvajúce : 

 

Uznesenie č. 463 

VV SSTZ  poţaduje dodrţiavať písomné prihlasovanie sa na turnaje WT a WJC  samoplatcov s tým, 

ţe kto nepredloţí poţadovaný formulár (viď uznesenie VV SSTZ č. 454) na turnaje, nebude oficiálne 

na turnaj prihlásený. 

Z: KŠR, p. Čolovičková         T: priebeţne 

 

Uznesenie č. 468 

VV SSTZ schválil doplnenie smernice o účasti na medzinárodných podujatiach o termíny uzávierky  

na prihlasovanie: 

- konečný termín na prihlásenie na sekretariát je 5 dní pred oficiálnym termínom prihlásenia do 

„on line systému“ ITTF 

-  konečný termín na prihlásenie do „on line systému“ ITTF je 2 dni pred oficiálnym termínom 

prihlásenia  

- Po tomto termíne je ešte moţné iba v závaţných prípadoch urobiť prípadné zmeny 

Z: p. Čolovičková       T: priebeţne 

 

Úloha. Aktualizovať smernicu o obehu účtovných dokladov k 1.9.2017 

Z: Ing.Suchý                                                                                                 T: 30.6.2017 

 

Úloha: Pripraviť podklady audítorskej firme pre spracovanie audítorskej správy na 

konferenciu SSTZ 

Z:Ing.Suchý        T: 10.5.2017 

 

K bodu 5 – Návrh nominácií RD a rozhodcov -  p. Grman, Dr. Vaniak 

 

Odhlasované nominácie per rollam 

5.1. VT+Turnaj Bielorusko minikadetky, 1.-7.5.2017, Minsk 

Hráčky: Illášová, Činčurová, Wiltschková, Vinczeová, Štullerová, Bilkovičová 

Trénerka: Čolovičková 

Letenky na náklady SSTZ, ubytovanie, strava na náklady usporiadateľa 

Poistenie na náklady SSTZ 

 

5.2. MS dospelí, 29.-5.6.2017 Dusseldorf 

Muţi: Pištej, Wang, Šereda, Novota 

Ţeny: Ódorová, Kukuľková, Jurková, Truksová 

Tréneri: Truksa, Popová 

Všetci na náklady SSTZ 

Kríţ Zdenko – vedúci výpravy a člen ITTF BOD – pobyt na náklady organizátora 



Grman Milan – delegát na kongres ITTF – pobyt na náklady organizátora 

Poistenie a doprava na náklady SSTZ 

 

Ďalšie nominácie: 
5.3. Zápas EQ muţov, 11.4.2017, Manchester – SVK - ENG 

Hráči: Pištej, Wang, Šereda, Bai He, tréner: Truksa 

Všetci na náklady SSTZ. 

5.4. Zápas EQ ţien, 11.4.2017, Koping – SVK – SWE 

Hráčky: Ódorová, Kukuľková, Jurková, Truksová, trénerka: Popová 

Všetci na náklady SSTZ. 

5.5. Zápas EQ muţov, 18.4.2017, Bratislava – SVK - ENG 

Hráči: Pištej, Wang, Šereda, Bai He, tréner: Truksa 

Všetci na náklady SSTZ. 

5.6. Zápas EQ ţien, 11.4.2017, Bratislava – SVK – SWE 

Hráčky: Kukuľková, Jurková, Truksová, Puchovanová, trénerka: Popová 

Všetci na náklady SSTZ. 

5.7. VT minikadeti, 9.-12.5.2017, Topočany 

Hráči: Arpáš, Blaško, Palušek, Pšenka, Šramo, Šutiak, Terezka, Uherík 

Tréner: Kudrec 

5.8. Výcvikový kadeti, 22.-26.5.2017, Topoľčany 

Diko, Klajber, Delinčák, Ivančo, Goldír, Ďanovský 

Tréner: Kudrec 

Všetci na náklady SSTZ 

5.9. GJC Poľsko, 24.-28.5.2017, Wladyslawowo 

Juniorky: Kukuľková, Puchovanová, Grigelová – na náklady SSTZ 

Šinkárová – na vlastné náklady 

Juniori: Špánik, Tonkovič, Oráč – na vlastné náklady 

Kadetky: Peková, Divinská – na náklady SSTZ 

Dzelinská, Terezková, Lacenová, Slobodníková – na vlastné náklady 

Tréneri: Jahoda, Čolovičková – na náklady SSTZ 

Grigel, Peko – na vlastné náklady 

Poistenie na náklady SSTZ 

5.10. GJC Slovensko, 1.-4.6.2017, Senec 

Juniorky: Puchovanová, Grigelová, Šinkárová, Labošová, Uríková, Klúčarová, Čermáková, 

Marousková, Peková, Divinská, Terezková, Dzelinská 

Juniori: Špánik, Zelinka, Peko, Tonkovič, Oráč, Truska, Bučko, Cyprich, Diko, Klajber, Delinčák, 

Daňovský 

Tréneri: Jahoda, Grigel, Čolovičková, Kudrec 

Všetci na náklady SSTZ 

Na základe výsledkov M SR môţe ešte KŠR  zmeniť  nomináciu . 

5.11  VV SSTZ zmenil nomináciu delegáta na M SR dorastu , 6.-7.5.2017 – Ing.Reho 

5.12. Ing.Hamran sa záčastní rokovania  riadiaceho výboru Turnaja 4 miest v Chorvátsku v dňoch 11.-

12.5.2017 . Na náklady SSTZ. 

5.13 VV SSTZ schválil nomináciu na Svetovú letnú univerziádu v Taipei v auguste 2017. 

Muţi : Figeľ, Mego 

Tréner – vedúci výpravy bude nominovaný dodatočne. 

Všetci na náklady SAUŠ. 

Pôvodné počty účastníkov, ktoré boli 2+2+2, boli zredukované VV SAUŠ. 

Hlasovanie VV SSTZ : 6 členov za, 1 sa zdrţal 

 

Nominácie rozhodcov: 

 

5.14 MEJ Portugalsko, Guimareas,  14.-23.8.2017 

Milan  Chamula, Jaroslav  Novotný, Erika  Čičmancová 

 



5.15  ECLW fiále TTC BERLIN EASTSIDE E.V. - KTS SIARKA-ZOT TARNOBRZEG, Berlín   

         12.5.2017  , Boris  Račko 

 
5.16  ITTF PTT World Team Championship, Bratislava, 17.-20.5.2017 

Asistent HR:                               Matej Hamran 

Kontrola rakiet:                          Marián  Bystričan 

Manaţér rozhodcov:                  Ján Vaniak 

Ďalej sú nominovaní rozhodcovia :  

Ľudovít Čermák, Miroslav Čerňan, Milan Dufek, Miroslav Gábor, Vladimír Gajdoš, Viera Galanská,  

Július Hlubina, Milan Chamula, Miloš Jurč, Ondrej Jurek, Valentín Kleberc, Vladimír Kondel, Mária 

Koprdová, Ladislav Popellár, Boris Račko, Peter Šagát, Jozef Tancer, Peter Šiška, Teodor Németh, 

Marta Brúderová, Laura Vištanová, Stanislav Sládkovič, Erika Čičmancová, Jaroslav Zliechovec. 

Náhradníci: Jozef Kudrec, Erich Reho 

 

K bodu 6 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran 

 

- písomný materiál - VV SSTZ berie bez pripomienok  na vedomie  

K bodu 7 – Príprava M SR mládeţe na rok 2017    -Ing.Čelko, Ing.Šereda 

 

Ing.Čelko - Príprava M SR prebieha bez problémov   

Uskutečnilo sa ţrebovanie poradia náhradníkov  pre M SR, kde sa dvaja alebo viacej hráčov 

nachádzalo na tom istom poradí v rebríčku: 

M SR SŢ – poradie : 37. Kubiatko, 38. Varga, 39. Panáček 

M SR MŢ – poradie: 27.Šeligová, 28. Darovcová 

K bodu 8 – Stav príprav  RD  SR muţov a ţien  na MS v Nemecku   - p. Grman  

 

Príprava pre účastníkov MS  bola  totoţná s prípravou na stretnutia kvalifikácie na ME druţstiev. 

Záverečná príprava sa uskutoční  v 23.-27.4.2017 v Bratislave. 

Baláţová vzhľadom na zranenie a operáciu štartovať nebude,  poţiadala o vybavenie vstupu do hracej 

haly , aby mohla byť prítomná aspoň ako diváčka.  Po rokovaniach so sekretariátom org. Výboru MS  

sa jej vybavuje voľná vstupenka na podujatie. 

 

K bodu 9  – Návrh na prípravu RD mládeţe SR na ME mládeţe 2017 – Grman, tréneri RD 

 

Plán podujatí a prípravy v mládeţníckych  kategóriách VV SSTZ schválil  v zmysle schváleného 

rozpočtu, ktorý je uvedený  v rozpočte SSTZ.   

Záverečné dva týţdne prípravy budú spoločné v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave. 

VV SSTZ schválil počty hráčov a trénerov na ME mládeţe v Portugalsku. V  uvedených  číslach 

bola poslaná aj predbeţná  prihláška na ME mládeţe.   

Juniori - 4, juniorky - 4 (s moţnosťou jedného samoplatcu naviac), kadeti -3, kadetky -3, tréneri -

5,  vedúci výpravy – 1.  

Záverečná nominácia bude predloţená   po  M SR SŢ vo Valalikoch. Komisia mládeţe  pripraví 

predbeţné rebríčky k 1.7.2017  -   ako pomôcku pre trénerov RD  k záverečnej nominácii mládeţe. 

K bodu   – Informácia  o priebehu  ligových súťaţí 2016/2017 – Ing.Čelko, Ing.Šereda 

 

- všetkuy súťaţe prebehli bez väčších problémov 

- počas  M SR muţov a ţien sa uskutočnilo v Bratislave neoficiálne stretnutie časti 

Extraligových klubov, na ktorom bolo predloţených niekoľko podnetov k zmene systému 

Extraligy a zároveň aj k skvalitneniu organizácie  súťaţí. 



- ŠTK pripravila 2 alternatívne  návrhy ( 12 a 10 účastníkov)  na budúcu sezónu z dôvodu,  

aby bolo moţné rýchlo reagovať po konferencii SSTZ, ktorá rozhodne o definitívnej podobe 

súťaţe a hlavne o zostupoch v prípade, ţe by sa zníţíl počet účastníkov Extraligy 

VV SSTZ zobral na vedomie 

Uznesenie č. 474: Zvolať aktív Extraligových klubov mužov v termíne 3.6.2017 na 11.00 v Senci, 

počas Slovak Junior Open. 

Z: ŠTK, Ing.Šereda        T: 12.5.2017 

 

K bodu 11 –Zhodnotenie priebehu Superligy 2016/ 2017 – Dr.Kríţ, Ing. Hamran 

 

- Víťazom Superligy pre túto sezónu sa stali  Vydrany, ktoré porazili v dvoch finálových 

stretnutiach chorvátsky Varaţdín.  Záver Superligy  poznačilo skrečovanie semifinálového 

stretnutia v prospech Varaţdína, keď sa na odvetu nedostavil maďarský klub. Riadiaci výbor 

Superligy udelil maďarskému klubu pokutu. 

- Prínosom bola účasť RD do 21 rokov a väčšina účastníkov potvrdila účasť týchto druţstiev aj 

do novej sezóny. 

- Po ukončení spolupráce s  p.Luckenederom  (AUT) -  z vekových a zdravotných dôvodov - vo 

funkcii koordinátora Superligy , bude pokračovať v tejto funkcii p.Scharf, takisto je to 

pracovník sekretariátu Rakúskeho stolnotenisového zväzu. 

 

K bodu 12 – Informácie z trénersko - metodickej komisie – Dr.Brúderová 

 

12.1  Uskutočnil sa seminár trénerov  31.3.2017 vo Vrútkach, ktorého sa zúčastnilo 17 trénerov. 

 

12.2.  Školenie trénerov 3. kval. stupňa  bolo ukončené , obhajoby boli  28.4.2017 – zúčastnili sa 4 

tréneri. 

   

12.3  Trénerskú licenciu C dostali : pp. Eštok, Bella, Kováčová 

 

12.4.  Školenie trénerov 1.kval.stupňa   - špecializácia bude v termíne 23.-25.6.2017 v Bratislave. 

 

12.5  Trénersko - metodická komisia  zasadala počas ostatného školenia v Bratislava. Zápis bol 

predloţený na sekretariát SSTZ. Komisia zvolila p.Brúderová za delegátku na  konferenciu SSTZ 

a zároveň ju navrhla za členku VV STTZ     na ďalšie volebné obdobie. 

 

VV SSTZ berie na vedomie  

 

K bodu 13 – Príprava konferencie SSTZ a krajských konferencií – Ing. Hamran 

 

13.1 Dr.Kríţ – zhodnotil činnosť  za uplynulé 4-ročné volebné obdobie končiaceho VV SSTZ. 

Zloţenie VV SSTZ bolo jedným z najlepších v histórii, čo bolo dané aj systémom volieb konkrátnych 

ľudí na konkrétne funkcie vo výkonnom výbore,  oproti pôvodnému systému paritného zastúpenia. 

- Konferencia trenčianskeho KSTZ toto potvrdila nepriamo aj tým, ţe navrhla aby celý súčasný 

VV SSTZ pokračoval aj v budúcom volebnom období. 

 

Úloha: Všetci členovia VV STTZ zašlú predsedovi SSTZ  krátke vyhodnotenie činnosti, ktoré budú 

použité pre hodnotiacu správu predsedu   SSTZ na konferencii 

Z: členovia  VV SSTZ      T: 30.5.2017 

 

 

 



 

 

13.2 VV SSTZ stanovil začiatok konferencie na 16.6.2017 o 13:00 v Bratislave v hoteli NIVY  s tým, 

ţe prezentácia účastníkov začne o 12:00 a zároveň  na tento čas  je pre všetkých účastníkov  

zabezpečený obed. 

 

13.3 VV SSTZ stanovil  termín uzávierky  nominácie delegátov na konferenciu SSTZ na 25.5.2017. 

Do tohto termínu musia poslať všetky KSTZ , extraligové kluby a komisie SSTZ  nominácie delegátov 

včítane náhradníkov  v zmysle Stanov SSTZ .  

 

13.4 Sekretariát SSTZ zabezpečí priebeţné informácie o delegátoch na  konferenciu  a kandidátoch  na 

volené funkcie v SSTZ na stráne SSTZ. 

 

13.5. VV SSTZ navrhol udeliť ocenenia jednotlivcom a kolektívom, ktoré budú odovzdané na 

konferencii   SSTZ: 

- Jozef Kmeť, Vladislav Kmeť – Plaketa SSTZ - ocenenie predstaviteľov klubov, ktoré zvíťazili 

v Extralige za sezónu 2016/2017 

- SK Vydrany – mimoriadna finančná odmena  vo výške 1000€ za víťazstvo v Superlige 2016/2017 

- Elena Thomasová, Jozef Tancer, Július Hlubina  - Čestné uznanie SSTZ  za dlhoročnú aktívnu prácu 

v SSTZ 

- Ladislav Šranko – návrh na udelenie čestného členstva v SSTZ 

 

Úloha:  Poslať pozvánku na zasadnutie VV SSTZ a konferenciu SSTZ, zároveň s organizačnými 

pokynmi pre účastníkov . 

Z: sekretariát SSTZ      T: 30.5.2017 

 

Úloha: Vyžiadať krátke profily kandidátov na funkcie vo VV SSTZ a v disciplinárnej komisie 

- Z: sekretariát SSTZ      T: 30.5.2017 

 

13.6. VV SSTZ schválil delegátov na jednotlivé konferencie KSTZ: 

 

Termín, čas KSTZ Miesto, adresa Delegát VV 
28.4.2017, 16.00 Trenčín Drietoma Kríţ 

10.5.2017, 16.30 Bratislava Bratislava, zasadačka SSTZ Kríţ, Hamran 

12.5.2017, 17.00 Nitra Volkovce, kult. dom Kríţ, Grman 

18.5.2017, 14.30 Východoslov. Prešov, rešt. Lineas Kríţ 

19.5.2017, 17.00 Trnava Leopoldov, reštaurácia Pranier Grman 

19.5.2017, 18.00 Ţilina Ruţomberok, hotel Áčko Hamran 

24.5.2017, 17.00 B.Bystrica Ţiar n/Hronom, ZŠ Dr.Janského Hamran, Čelko 

 

K bodu 14 – Stav príprav ITTF WJC 2017 v Senci -  Ing.Hamran  

 

Predloţený písomný materiál –  Prospectus – VV SSTZ vzal na vedomie bez pripomienok. 

 

Ing. Hamran informoval o stave prihlášok na ITTF WJC Slovak Junior Open  2017 , prihlásených je 

20 krajín, 128 hráčov ( max. limit je 130), čo znamená ţe hľadiska účasti bude turnaj jeden 

z najkvalitnejšie obsadených z ostatných ročníkov 

Príprava  prebieha bez väčších problémov. 

 

K bodu 15 – Návrh na úpravu  Súboru predpisov SSTZ -  Ing. Šereda a Ing. Hamran  

 

VV SSTZ schválil nasledovnú úpravu Súboru predpisov s účinnosťou od 4.5.2017: 

 

 



Súťaţný poriadok: 

4.3.7.7.5.10. Kaţdý hráč/hráčka môţe byť zaradený najviac na troch súpiskách druţstiev dospelých (v 

jednom čase). To znamená, ţe môţe byť aj na viacerých súpiskách daného klubu, ale súčasne môţe 

byť len na troch, pričom sa musia dodrţať všetky pravidlá na tvorbu súpisiek a v rámci súťaţného 

ročníka nemôţe hráč/hračka nastúpiť za viac ako tri druţstvá dospelých. 

4.3.7.7.5.15. Oddiel - klub môţe zaradiť hráča do niţšieho druţstva v danej súťaţnej kategórií., neţ do 

ktorého základu by patril podľa svojho postavenia na rebríčku za podmienky, ţe nenastúpil vo vyššej 

triede v danej súťaţnej kategórií ani na jedno stretnutie a potom v danom súťaţnom ročníku vôbec 

nesmie byť na súpiske ţiadneho iného druţstva v danej súťaţnej kategórií. 

 

Prestupový  poriadok : 

3.2.1. 

Hráč môţe hlásiť prestup v súťaţnom ročníku v čase od 1.4. do 15.6 daného roku a od 1.1. do 15.1. 

nasledujúceho 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   predĺţiť termín ukončenia prestupov  pre konkrétnu súťaţ  

v prípade,  ak  koniec súťaţe alebo baráţ  je po termíne 15.6. príslušného súťaţného ročníka. Prestup 

ohlásený v termíne  od 1.1 do 15.1 nasledujúceho roku nadobúda účinnosť okamţite po jeho 

schválení.  

 

3.2.2. 

Hráč môţe ohlásiť prestup aj v termíne od 16.6. do 15.9. 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 okamţite po jeho schválení avšak najskôr 

od 1.7.daného roku 

Ak sa materský oddiel - klub uvedie na tlačive nesúhlas resp. nevyjadrí k prestupu hráča na  

predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania", bude sa to povaţovať tieţ ako nesúhlas a v 

takom prípade matričná  komisia takýto prestup zamietne. 

 

3.8.2.  

Výška výchovného sa určuje. postavením hráča na rebríčku SR. Ku dňu podania prestupu sa 

berú do úvahy aktuálne platné rebríčky  SR. Pre prestupy v termíne od 1.1.do 30.6. je rozhodujúci 

rebríček vydaný k 1.1. beţného roku , pre prestupy od 1.7.do 31.12. je rozhodujúci rebríček vydaný 

k 1.7. beţného roku.  Pre výpočet výchovného sa rebríček do 21 rokov nepouţíva. 
 

- Uvedené úpravy súboru predpisov budú zverejnené na webovej stránke SSTZ.  

 

K bodu 16 - Rôzne 

 

16.1 Informácia o termíne konanie Dunajského pohára – 21.-22.10. 2017. Chlapci v Bratislave, 

dievčatá v Rakúsku v Stockerau. 

16.2 VV SSTZ  prerokoval odvolanie p.Mihoka voči rozhodnutiu VV KSTZ Nitra.  Odvolanie na VV 

SSTZ je moţné len v prípade  voči výkladu  rozpisu súťaţe, VV SSTZ sa nezaoberal sťaţnosťou 

a zostáva v platnosti rozhodnutie KSTZ. 

16.3  Informácia od A. Liptáka  o tom, ţe vo Svidníku  počas SPM boli pouţívané loptičky rôznych 

druhov. VV SSTZ ju zobral na vedomie, upozornil na tento nedostatok  komisiu mládeţe.  Oficiálny 

protest nebol podaný. V zmysle pravidiel hlavný rozhodca rozhoduje o pouţívanom materiáli. 

16.4 Klub Kemping – Kubran Trenčín podal ţiadosť o zaradenie  turnaja do  Slovenského pohára 

muţov 2017.  VV SSTZ ţiadosť neschválil , nakoľko pre tento ročník uţ bol kalendár uzavretý a nový 

kalendár ešte nebol zverejnený . Bude zverejnený pravdepodobne v auguste 2017. 



16.5. Olympijská solidarita MOV pripravila program solidarity pre športovcov – kandidátov na OH 

v Tokiu 2020. Kandidáti by mohli byť Wang  a Baláţová. Termín uzávierky je do 20.5.2017. 

Sekretariát overí šance našich prípadných  uchádzačov o toto štipendium. 

16.6. Dňa 9.5.2017 SOV organizuje informačný seminár . Za SSTZ sa ho zúčastnia Dr.Kríţ 

a Ing.Hamran. 

16.7 Informácia o spoločnej príprave Baláţovej ( do termínu jej zranenia) a Matelovej  s japonskou 

trénerkou v Nemecku.  

16.8 MZV a EZ SR zablahoţelalo  SSTZ k úspechu  A. Valúcha na ME do 21 rokov  a udelilo 

sublicenciu SSTZ na pouţívanie oficiálneho loga SR  „ SPORT & SLOVAKIA GOOD IDEA“ 

VV SSTZ zobral na vedomie 

16.9  Klub fair play SOV  oslovil SSTZ s moţnosťou návrhu na predloţenie   jedného z ocenení 

udeľovaného touto organizáciou. 

VV SSTZ zobral na vedomie 

16.10 Dr.Vaniak predloţil návrh na zhotovenie nového odznaku slovenských rozhodcov. 

VV SSTZ zobral  návrh na vedomie. Po vyhodnotení ponuky dá vyrobiť 500 ks odznakov. 

 

16.11  Ďalšie zasadnutie VV SSTZ  sa uskutoční 15.6.2017  o 15:00 hod. v Bratislave.  

 

 

 

 

Bratislava 7.5.2017  

Zapísal:  Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŢ 


