Zápis č. 8/2015
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 18.-19.11.2015
v Miňovciach a Stropkove
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Grman, Dr. Brúderová, prof. Alexy, Ing.Reho, Dr.Vaniak
Prizvaní: pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing. Šereda, Bystričan
Ospravedlnení: Dr.Gallo, Ing. Čelko, Čolovičková
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1 - Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ. Zdôraznil, že po
prvý raz v histórii bude mať rokovanie VV SSTZ dve časti na dvoch miestach – jednu
v Miňovciach a druhú v Stropkove.
K bodu 2 - Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. V národnom stolnotenisovom centre v Bratislave - Krasňanoch sa 21.10.2015 konal seminár
trénerov SSTZ, na ktorom sa predovšetkým odborníci na prácu s talentovanou mládežou
oboznámili s novými trendmi prípravy juniorov a kadetov, ako aj poznatkami z ME mládeže
v Bratislave a MS dospelých v Shu Zhou.
2.2. V dňoch 30.10. – 1.11.2015 sa uskutočnil v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave Krasňanoch a v telocvični gymnázia na Hubeného ul. už 19. ročník tradičného turnaja Slovak
Cadet Open za účasti mladých stolných tenistov z 26 krajín. Na turnaji neštartovali slovenskí kadeti
končiaci tohto roku svoju kategóriu. Najúspešnejšou hráčkou SR bola E. Labošová, ktorá získala
v dvojhre cennú bronzovú medailu.
2.3. V dňoch 6. – 7.11.2015 sa zúčastnili na služobnej ceste na východe Slovenska predseda
a generálny sekretár SSTZ. V Stropkove sa stretli s predstaviteľmi mesta a organizačného výboru
osláv 90. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska a zaoberali sa prípravami III.
časti osláv významného jubilea, ako aj prípravou výjazdového zasadnutia VV SSTZ. Zúčastnili sa
tiež na tréningu hráčov Vranova a rokovali s predstaviteľmi tohto klubu a predsedom Vsl. STZ A.
Hajdukom o prehĺbení spolupráce medzi týmto regiónom a SSTZ.
2.4. Výkonný výbor SOV na svojom rokovaní 5.11.2015 analyzoval možnosti štartu slovenských
reprezentantov na OH 2016 v Rio de Janeiro. Slovenských reprezentantov so šancou štartovať
v Brazílii rozdelil do troch skupín. V B – tíme je zaradená E. Ódorová a C - družstve B. Balážová,
Y. Wang. Príprava Ódorovej by mala byť v roku 2016 (po schválení rozpočtu) podporená sumou
10 000 € (za výsledky na EH v Baku) a o prípadnej podpore Balážovej a Wanga sa bude rokovať
až po ich reálnom prebojovaní sa na OH 2016.
2.5. Národná rada SR na svojom novembrovom zasadnutí schváli dlho pripravovaný
a kontroverzný zákon o športe, ktorý by mal po podpise prezidenta SR nadobudnúť platnosť od 1.
januára 2016. Zo zákona bol po protestoch KŠZ SR vypustený nespravodlivý vzorec na výpočet
dotácií. Ten bude ešte predmetom rokovania pracovnej skupiny, do ktorej bol dodatočne zaradený
aj Z. Kríž (za KŠZ SR). Dotácie na rok 2016 sa ešte vypočítavajú podľa starých pravidiel, ktoré na
základe prísľubu predsedu NR SR p. Pellegriniho budú doplnené pre r. 2016 o klauzulu
garantovaného nárastu oproti r. 2015 pre všetkých 82 dotovaných športových zväzov v SR.
2.6. VV SSTZ schválil doplatenie odmeny B.Balážovej vo výške 500 € za umiestnenie 9.-16.
mieste na ME v Jekaterinburgu.
2.7. Ing.Hamran informoval o rozhodnutí disciplinárnej komisie a udelení trestu hráčovi Valúchovi
za porušenie disciplíny počas ME v Jekaterinburgu.
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2.8. Konferencia Nitrianskeho KSTZ schválila za predsedu KSTZ Milana Grmana a do dozornej
rady SSTZ nominovala Ing. Grigela. VV SSTZ berie uvedené zmeny na vedomie.
K bodu 3 - Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :
Úloha : Vzhľadom k porušovaniu disciplíny – nepoužívania oficiálneho oblečenia počas ME hráčom A. Valúchom, KŠR navrhuje VV SSTZ postúpiť uvedený priestupok na doriešenie
disciplinárnou komisiou.
Uznesenie č. 466
Všetci tréneri RD nahlásia termíny konania kontrolných turnajov a predložia návrh plánu
a nominačných kritérií.
Z: KŠR, p. Grman, tréneri RD
T:15.9.2015
Uznesenie č. 464
Po skončení ME v Jekaterinburgu zvolať komisiu športovej reprezentácie a pripraviť plán na
účasť na podujatiach smerujúcich k účasti RD slovenských stolných tenistov na OH
Z: KŠR, p. Grman
T: 10.10.2015
Uznesenie č. 465
Spracovať zoznam hráčov zaradených do zväzového tréningového centra na novú sezónu.
Z: KŠR, pp. Čolovičková , Jančí, tréneri RD
T: 15.9.2015
Uznesenie č. 467
VV SSTZ odsúhlasil pre Balážovú:
- udelenie odmeny vo výške 400€ v zmysle smernice o odmenách pre hráčov
- náhradu škody 120€ za neúčasť na turnaji WT v Poľsku – vo výške storno poplatku (ak
ho bude organizátor požadovať).
Z: p. Tichý
T:15.11.2015
Uznesenia trvajúce :
Uznesenie č.453: VV SSTZ ustanovil pracovnú skupinu na prípravu nového disciplinárneho
poriadku SSTZ v zložení : Dr.Gallo, Ing.Hamran, Dr.Hajduk, Dr.Vaniak, Ing.Šereda, Ing.Čelko.
Neskôr VV SSTZ odložil plnenie uznesenia, vzhľadom na prípravu nového zákona o športe,
ktorého súčasťou mal byť aj univerzálny disciplinárny poriadok. V konečnej verzii zákona o športe
však tento paragraf vyškrtli a tak je príprava disciplinárneho (nového) poriadku SSTZ opäť
aktuálna. VV SSTZ stanovil nový termín na 31.3.2016.
Z: Ing. Hamran a pracovná skupina
T: 31.3.2016
Úloha: Vyžiadať hodnotenie účasti na EH v Baku od trénerov Mika a Popovej .
Z: pp. Grman a Čolovičková
Uznesenie č. 463
VV SSTZ opätovne upozorňuje na dodržiavanie písomného prihlasovania na turnaje WT
a WJC samoplatcov s tým, že kto nepredloží požadovaný formulár ( viď uznesenie VV SSTZ č.
454) na turnaje, nebude oficiálne na turnaj prihlásený.
Z: KŠR, Čolovičková
T: priebežne
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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 možné urobiť prípadné zmeny
Z: p. Čolovičková

T: priebežne

Úloha : Aktualizovať hospodársku smernicu SSTZ
Z: Tichý

T: 31.12.2015

K bodu 4 - Návrh nominácií RD a rozhodcov - pp. Grman, Dr.Vaniak
4.1. Zápas Superligy SVK U21 – NT Centrum Otočec (Slovinsko), 24.11.2015, Bratislava
Chlapci: Špánik, Kopányi, M. Diko
Trénerka: Čolovičková
Všetci na náklady SSTZ
4.2. Výcvikový tábor kadetov a kadetiek, 2.-4.12.2015, Bratislava
Kadeti: Diko, Kysel, Pindura, Fečo, Cyprich, Ivančo, Klajber
Kadetky: Labošová, Šinkárová, Dzelinská, Terezková, Peková, Divinská
Tréneri: Kudrec, Solár
Všetci na náklady SSTZ
4.3. Kontrolný turnaj kadetov a kadetiek, 14.-15.11.2015, Bratislava
Kadeti: Diko, Kysel, Pindura, Fečo, Cyprich, Ivančo, Klajber, Daňovský
Kadetky: Labošová, Šinkárová, Dzelinská, Terezková, Peková, Majerská, Švejdlenková , náhr.
Chýlová,
Tréner: Kudrec, Solár
Všetci na náklady SSTZ
4.4. Nominácia družstva mužov a žien SR na MS v Kuala Lumpur prebehne v decembri
elektronicky (návrh trénerov predloží po prerokovaní v komisii ŠR p. Grman).
Nominácie rozhodcov:
4.5 MS družstiev Malajzia, 28.2.-6.3.2016, Račko
K bodu 5 - Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
- Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok.
5.1 VV SSTZ schválil doterajšiu nomináciu SR do komisií ITTF:
Dr. Kríž – BOD, Ing. Hamran – mediálna komisia, MUDr. Štefák – hlavný lekár PTT, Kánová –
komisia športovcov ITTF

3

K bodu 6 - Príprava M SR mužov a žien pre rok 2016 - ŠTK, Ing. Šereda
Termín M SR je stanovený na 18.-20.3.2016 v Bratislave. Hrací systém zostáva nezmenený - ako
v minulom roku.
Úloha: VV SSTZ poveril ŠTK vydaním propozícií M SR.
Z: ŠTK, p. T. Šereda
K bodu 7.

T: 31.12.2016

Návrh na zloženie RD SR na sezónu 2015/16 - tréneri RD

Reprezentačné družstvá
Muži: Pištej, Šereda, Bai He, Wang, Valúch, Keinath, Bardoň, Tréner: Miko
Ženy: Ódorová, Balážová, Jurková, Kukuľková, Labošová, Puchovanová
Trénerka: Popová
U21 muži: Valúch, Kalužný, Kopányi, M. Pavolka, Ježo, Jakubec, Rezetka, Péter, Diko Matúš,
Špánik, Oráč, Peko, Zelinka, Kaššay, Tréner: Miko
U21 ženy: Jurková, Truksová, Kukuľková, Labošová, Belopotočanová, Puchovanová, Grigelová ,
Kršiaková, Trénerka: Popová
Juniori: Brat, Špánik, Zelinka, Peko, Kaššay, Oráč, Reho, Ševec,
Tréner: Grigel
Juniorky: Kukuľková, Belopotočanová, Puchovanová, Grigelová, Uríková, Horváthová, Furková,
Čermáková, Tréner: Jahoda
Kadeti: Pinďura, Diko, Kysel, Fečo, Ďanovský, Klajber, Cyprich, Ivančo, Delinčák, Pach
Tréner: Kudrec
Kadetky: Labošová, Šinkárová, Peková, Terezková, Majerská, Papcunová, Dzelinská, Divinská,
Slobodníková, Lacenová, Illášová, Činčurová
Tréner: Solár
Kondičný tréner: Mgr. A. Novosad
Masér: Ivan Ďuriš
Okrem uvedených členov RD SR môžu využívať tréningové priestory národného stolnotenisového
centra v stanovených hodinách bezplatne aj ďalej uvedení sparingovia, iba pokiaľ vykonávajú
sparing pre uvedených členov RD SR.
Sparingovia: Jančí T., Šereda T., Lelkeš, Baženov, Daubnerová, Kobes, Jaslovský, Novota
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K bodu 8 –Návrh na prípravu RD mládeže SR na MEJ 2016 – tréneri RD
– Písomná informácia – komisia mládeže a KŠR vypracovali návrh projektu v dvoch verziách na
skvalitnenie prípravy mládeže v útvaroch talentovanej mládeže
– uvedené materiály boli postúpené na diskusiu do komisií
– VV SSTZ ich vzal na vedomie.

K bodu 9 – Návrh projektov na rok 2016 na MŠVVaŠ SR – Ing.Hamran
Ústna informácia – Ing.Hamran
V zmysle vypísaných projektov boli spracované a predložené projekty SSTZ na MŠVVaŠ SR
v celkovej výške 750 500 €. Rozhodnutie o nich by malo byť známe do konca r. 2015.
K bodu 10 - Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Dr. Brúderová
10.1 Informácia o pripravovaných školeniach na 1.-3. kvalifikačný stupeň trénerov:
- 1. kvalifikačný stupeň - zatiaľ 19 prihlásených, miesto konania Bratislava a Prešov
všeobecná časť sa uskutoční : FTVŠ Bratislava, 13.-15.11.2015 , 8 účastníkov
FŠ Prešov, 5.-6.12.2015, 11 účastníkov
špecializácia, 1. časť, 7.-9.1.2016 v Ružomberku
- 3. kvalifikačný stupeň - zatiaľ 13 prihlásených
všeobecná časť sa uskutoční na FTVŠ v Bratislave v dňoch 26.-29.11.2015
10.2 trénersko-metodická komisia predložila návrh smernice SSTZ o udeľovaní a aktualizácii
trénerských licencií v stolnom tenise Slovenskej republike
- VV SSTZ uvedenú smernicu schválil s pripomienkami s účinnosťou od 1.1.2016
- smernica bude zverejnená na webovej stránke SSTZ (pp. Brúderová, Šereda)
K bodu 11 - Hodnotenie WJC Slovak Cadet Open v Bratislave – Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

celé zabezpečenie turnaja a organizácia boli podobné ako v minulom roku
Labošová sa umiestnila na 3. mieste v dvojhre kadetiek
pre budúci 20. ročník je potrebné zlepšiť stravu a skvalitniť bufet
členovia VV SSTZ navrhli nominovať na turnaj aj kadetov, ktorí budú končiť svoju
vekovú kategóriu – VV SSTZ akceptoval návrh

K bodu 12 - Príprava III. fázy osláv 90. výročia organizovaného st. tenisu na území
Slovenska – Dr.Kríž, Ing. Hamran
- predložený písomný materiál – scenár osláv – VV SSTZ zobral na vedomie
- tretia časť osláv 90. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska sa
uskutoční s podporou mesta Stropkov. Primátor Dr. Brendza potvrdil na osobnom
stretnutí, že mesto garantuje bezplatne športovú halu, propagáciu, spoločenský večer
a občerstvenie počas podujatia a uhradí exhibíciu Panský – Orlowski.
- po rokovaní VV SSTZ sa uskutočnila detailná príprava programu spoločne s moderátorom
podujatia p.Rapáčom
- organizátori potvrdili pripravenosť po materiálno-technickej stránke.

5

K bodu 13 – Úprava smernice “Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM“ – prof.Alexy
-

predložený písomný materiál – návrh smernice
VV SSTZ po diskusii schválil s pripomienkami s účinnosťou od 1.1.2016
smernica bude zverejnená na webovej stránke SSTZ (pp. Alexy, Šereda)

K bodu 14 - Návrh zasadnutí na 1. polrok 2016
-

predložený písomný materiál –VV SSTZ schválil s pripomienkami

K bodu 15 – Návrh na vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 2/2015 – Dr.Vaniak
-

predložený písomný materiál – VV SSTZ schválil s pripomienkami (doplnenie o článok
z ME sluchovo postihnutých športovcov).

-

VV STTZ poveril sekretariát preveriť možnosť vytvorenie samostatnej sekcie na portáli
„sport.sk“ a rokovať s p.Blažekom s možnosťou využívať jeho príspevky na tento portál

-

VV SSTZ schválil modernizáciu internetovej stránky „sstz.sk“ a súhlasil so zadaním jej
rekonštrukcie a modernizácie p.Alexymu ml. za cenu 1000€

-

vzhľadom na predpokladané schválenie nového zákona o športe bude potrebné zamestnať
nového pracovníka na sekretariát SSTZ, ktorý bude zabezpečovať napĺňanie
a aktualizáciu informačného systému MŠVVaŠ SR. Splnenie tejto úlohy bude jednou
z podmienok na pridelenie štátnej dotácie .

K bodu 16 - Rôzne
16.1 VV SSTZ prerokoval protest p.Brata st. vo veci neúčasti jeho syna na kontrolnom
turnaji. Uznal jeho protest ako opodstatnený. VV SSTZ schválil udeliť Bratovi ml.
kompenzáciu vo výške 400 bodov do rebríčka a zároveň vrátenie vkladu vloženého pri podaní
protestu - v zmysle SP.
16.2 VV SSTZ schválil zmenu predpisu s upresnením dátumu – 31.10.2015 , dokedy je možné
meniť a dopĺňať termíny KT v kalendári.
VV SSTZ potvrdzuje zároveň, že všetky KT, ktoré sú uvedené v kalendári, budú bodované.
Bodované kontrolné turnaje:
14.-15.11.2015
- kadeti a kadetky
7.11.2015
- juniori a juniorky
23.-24.4.2016
- kadeti a kadetky
23.-24.4.2016
- juniori a juniorky
16.3 Výklad SP – zaradenie hráčov na súpisku : Každý hráč môže byť zaradený najviac na
troch súpiskách družstiev dospelých ( v jednom čase). To znamená, že môže byť aj na
viacerých súpiskách daného klubu, ale súčasne môže byť len na troch, bez ohľadu na to či
hral, alebo nehral súťažné zápasy v danej súťažnej triede, pričom sa musia dodržať všetky
pravidlá na tvorbu súpisiek.
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16.4 VV SSTZ prerokoval požiadavku na úpravu SP v článku 4.3.7.5.6. o zahľadňovaní
účasti hráča , alebo trénera na súťažiach zdravotne znevýhodnených . VV SSTZ vyložil
článok nasledovne, nie je potrebná zmena SP, nakoľko nie je potrebné zohľadňovať ich účasť
na súťažiach zdravotne znevýhodnených športovcov. Predpis sa týka len súťaží
organizovaných z poverenia SSTZ.
16.5 Prof. Alexy informoval o neúčasti rozhodcov na stretnutiach 1. ligy. ŠTK prerokovala
uvedený problém a neudelila pokutu žiadnemu klubu. Vydala nové usmernenie k účasti rozhodcov
na stretnutiach 1. ligy. ŠTK zároveň udelila napomenutie klubom, ktoré nezabezpečili rozhodcov na
stretnutiach 1. ligy.
- Voči tomuto rozhodnutiu ŠTK sa odvolal prof. Alexy na VV SSTZ. Ten po diskusii zmenil
rozhodnutie ŠTK a udelil pokutu vo výške 10 € klubu STK Senec.
16.6. Databáza rozhodcov SSTZ bude doplnená a zverejnená na stránke SSTZ k termínu 2.1.2016.
(pp. Vaniak, Šereda).
16.7 Prof. Alexy – oponentúry tréningových plánov neboli urobené v tomto roku. Súčasný stav je
neakceptovateľný. VV SSTZ sa stotožnil s týmto názorom.
- VV SSTZ rozhodol v roku 2016 doriešiť striktne túto problematiku v pripravovanej novej
smernici a zároveň menovať oponentskú radu.
16.2. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 19.1.2016 v Bratislave.

Bratislava 23.11.2015
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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