Zápis č. 2/2015
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 31.3.2015
v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing.Čelko, Grman, Dr. Brúderová, prof. Alexy, Ing.Reho, Dr.Vaniak
Prizvaní: pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing. T. Šereda, Dr.Gallo, Čolovičková
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. Dňa 12.2.2015 v rámci Czech Open Junior sa uskutočnilo rokovanie delegácie SSTZ (pp. Kríž,
Hamran, Vaniak) s vedením Českej asociácie stolného tenisu - prezidentom Z. Špačkom
a viceprezidentom N. Endálom. Došlo k dohode o koordinácii osláv 90. výročia organizovaného
stolného tenisu na území Čiech a Slovenska. ČAST bude mať hlavné oslavy 30.5.2015 v Hodoníne
(zohrá sa aj exhibičný zápas medzi českými a slovenskými družstvami vo viacerých kategóriách).
SSTZ bude jubileum oslavovať v druhej časti Celoslovenskej konferencie stolného tenisu 7.6.2015
v Liptovskom Mikuláši. ČAST vydá v spolupráci so SSTZ publikáciu k 90. výročiu, v ktorej bude
časť venovaná aj Slovensku. Historické výročie si na Slovensku pripomenieme aj počas ME
mládeže v Bratislave, pravdepodobne na recepcii, za účasti významných hostí a generality ETTU.
2.2. V obci Strekov (pri Nových Zámkoch) sa uskutočnil 13.2.2015 tradičný turnaj osobností, ktorý
každoročne organizuje SSTZ v spolupráci s Mostexom Rača. Na vydarenom podujatí štartovali
primátori, starostovia, politici, diplomati, novinári a sponzori SSTZ. Poďakovanie za dobrú
organizáciu podujatia patrí starostovi Strekova p. J. Téglašovi a prednostovi obecného úradu p. L.
Popellárovi.
2.3. V dňoch 27.2. – 1.3.2015 bojovali najlepší slovenskí hráči o tituly majstrov Slovenska
v kategórii dospelých. Výbornú úroveň mala najmä dvojhra mužov aj pri neúčasti Keinatha
a Bardoňa. Tituly obhájili Wang Yang a Barbora Balážová. Po prvý raz využil SSTZ z haly vlastný
live streaming a fanúšikovia mohli sledovať niektoré zápasy v priamom prenose. Na zlepšenie
kvality je potrebné zakúpiť kvalitnejšiu kameru.
2.4. Tesne po ukončení M-SR predložili tréneri J. Miko a V. Popová návrh nominácie na MS 2015
v čínskom Su Zhou. Členovia VV SSTZ zostavu: Pištej, Šereda, Valúch, Balážová, Ódorová
a Jurková – elektronicky odsúhlasili a bola zaslaná oficiálna prihláška na MS.
2.5. Dňa 28.2.2015 sa v Slovenskom národnom stolnotenisovom centre stretli členovia Swaythling
club International – Slovakia. Jeho predseda V. Mihočko predniesol krátku správu a ocenil
významný prínos bývalých úspešných reprezentantov, ale aj rozhodcov a funkcionárov. Viacerí
z nich budú ocenení pri príležitosti 90. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska.
2.6. Na základe európskych stolnotenisových rebríčkov ETTU k 1.3.2015 nominovala ETTU 16
hráčov na I. Európske hry v Baku (len na súťaže jednotlivcov). Zo SR sú na listine: Balážová,
Ódorová, Wang, Pištej. Definitívnu nomináciu musí ešte schváliť VZ SOV 18.4.2015. SSTZ
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požaduje aj účasť trénerov Mika a Popovej. Náklady spojené so štartom na EH hradí organizátor,
resp. SOV.
2.7. V dňoch 6.-8.3.2015 sa uskutočnil v Malackách turnaj Slovak Mini cadet Open a súťaž
mladších kadetov za účasti talentov zo 16 krajín. Na vydarenom podujatí sa zúčastnila aj delegácia
SSTZ (pp. Kríž, Hamran), ktorá sa stretla v neformálnej diskusii s novým primátorom Malaciek p.
Říhom a lobovala za ďalšiu podporu stolného tenisu v Malackách.
2.8. Dňa 10.3.2015 delegácia SSTZ (pp. Kríž, Hamran, Gráčik) sa stretla s novou rektorkou
Akadémie policajného zboru SR v Bratislave L. Kurilovskou a dohodla pokračovanie úspešnej
spolupráce, ako aj účasť jej študentov na organizácii ME mládeže (technická čata, bezpečnosť
podujatia).
2.9. V súvislosti s platnosťou zákona NR SR o organizovaní verejných športových podujatí
absolvovali traja členovia SSTZ pp. Hamran, Vaniak a Gráčik predpísané školenie (akreditáciu má
iba SFZ) a získali odbornosti: hlavný usporiadateľ a bezpečnostný manažér, ktorú SSTZ využije pri
organizovaní ME mládeže 2015 v Bratislave, ako aj pri školení rozhodcov.
2.10. V národnom stolnotenisovom centre v Bratislave sa uskutočnili dňa 20.3.2015 majstrovstvá
Slovenska polície, na ktorých sa predstavili viacerí hráči našich ligových súťaží a po prvý raz aj
nová študentka Akadémie policajného zboru SR L. Truksová, členka ženskej reprezentácie SR.
2.11. Dňa 24.3.2015 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Múzejnej rady SOV, ktorej členom je aj
predseda SSTZ p. Kríž. Novozriadené Múzeum olympizmu a športu (je pokračovateľom Múzea
telesnej kultúry SZTK) vyzýva športové zväzy na darovanie, resp. odpredaj predmetov z bohatej
histórie slovenského športu. SSTZ upozorňuje svojich členov, že niektoré trojrozmerné predmety
z histórie stolného tenisu môžu umiestniť aj do Siene slávy stolného tenisu v Bratislave na
Černockého 6.
2.12. Jarné zasadnutie Dunajského pohára sa konalo 24.3.2015 v Bratislave. Za SSTZ sa ho
zúčastnili pp. Kríž a Hamran. Vlaňajšie súťaže s inovovanými kategóriami prebehli k spokojnosti
rakúskych, maďarských i slovenských spoluorganizátorov. V roku 2015 sa uskutoční súťaž o DP
v dňoch 17. – 18.10. v Stockerau (muži) a Budapešť (ženy). SSTZ bude v r. 2015 koordinátorom
súťaží.
2.13. V priebehu marca sa uskutočnilo viacero rokovaní s predstaviteľmi SAUŠ (pp. Dubovský,
Malík) o štarte slovenských športovcov na Akademických majstrovstvách sveta 2015 v Číne.
Pôvodne SAUŠ plánovala vyslať iba B. Balážovú, SSTZ požiadal o rozšírenie výpravy (na vlastné
náklady) o 3 mužov a 1 ženu.
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
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
VV SSTZ odložil plnenie uznesenia do 30.6.2015, vzhľadom na prípravu nového zákona o športe.
Pripravovaná smernica musí byť v súlade s novým zákonom.
Z: Ing. Hamran a pracovná skupina
T: 30.6.2015
Uznesenie č. 459 : VV SSTZ schválil nasledovné opatrenie smerom k organizácii hodnotiacej
konferencie 2015:
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-

apríl 2015 – zasadnutie komisie na prípravu materiálov
máj 2015- spoločné zasadnutie VV SSTZ a dozornej rady, prerokovanie materiálov na
konferenciu
7. jún 2015 - termín konferencie – Liptovský Mikuláš

Z: pp. Ing. Hamran, Dr. Gallo

T: priebežne

VV SSTZ ustanovil komisiu na prípravu materiálov na konferenciu v zložení: Ing.Čelko,
prof.Alexy, Ing.Hamran, Dr,Vaniak, Ing.Šereda
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Grman, Dr.Vaniak
Nominácie rozhodcov a funkcionárov:
4.1. GJC Italian Open, Lignano, 4.-8.3.2015 zmena nominácie
Juniori: Kopányi, Kalužný, Špánik (na náklady SSTZ), Brat (na vlastné náklady)
Juniorky: Kukuľková, Puchovanová, Uríková (na náklady SSTZ), Jantošová (na vlastné náklady)
Kadeti: Oráč, Bučko (na náklady SSTZ), Peko (na vlastné náklady)
Kadetky: Kukuľková, Grigelová (na náklady SSTZ), Puchovanová (na vlastné náklady)
Tréneri: Valúch, Jahoda, Mackovič (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
Zmeny boli odsúhlasené elektronickým hlasovaním
4.2. Výcvikový tábor kadetov a junioriek, Topoľčany, 16.-19.3.2015
Kadeti: Oráč, Peko, Zelinka, Bučko, Kysel, Diko, Fečo
Juniorky: Kršiaková, Furková, Uríková, Horváthová, Jantošová, Ivanová, Cerovská
Tréneri: Grman, Mackovič
Všetci na náklady SSTZ – dodatočná nominácia
4.3. Výcvikový tábor kadetiek, Praha, 23.-26.3.2015
Hráčky: Labošová, Kukuľková, Puchovanová, Grigelová
Tréner: Jahoda
Ubytovanie, strava na náklady Českého zväzu, cestovné a poistenie na náklady SSTZ
Dohodnutá reciprocita je na jún 2015.
- Dodatočná nominácia
4.4. Výcvikový tábor juniorov, 6.-10.4.2015, Žilina
Juniori: Kalužný, Kopányi,Kaššay, Špánik, Brat, Pavolka, Wiltschka
Tréneri: Valúch
Všetci na náklady SSTZ
4.5. Výcvikový tábor juniorky, kadeti, 20.-23.4.2015, Topolčany
Kadeti: Oráč, Peko, Zelinka, Reho, Bučko, Kysel, Diko, Fečo
Juniorky: Kršiaková, Furková, Uríková, Ivanová, Jantošová, Horváthová, Cerovská
Tréneri: Grman, Mackovič
Všetci na náklady SSTZ
4.6. Výcvikový tábor kadetiek, 19.-23.4.2015, Topoľčany
Kadetky: Kukuľková, Labošová, Puchovanová, Grigelová, Belopotočanová, Šinkárová,
náhr: Dzelinská, Peková, Terezková
Tréneri: Jahoda
Všetci na náklady SSTZ
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4.7. WT German Open, 18.-22.3.2015, Brémy
Muži: Keinath, Wang, Kobes, Valúch (na vlastné náklady)
Ženy: Balážová (na náklady SSTZ), Jurková (na vlastné náklady)
- dodatočná nominácia
4.8. WT Spanish Open, 25.-29.3.2015, Almeria
Muži: Pištej (na náklady SSTZ), Novota, Valúch, Péter (na vlastné náklady)
Ženy: Balážová (na náklady SSTZ)
- dodatočná nominácia
Úloha: Pištej sa odhlásil, SSTZ zaplatil 150€ pokutu. Predseda KŠR Grman preverí dôvod
neúčasti a predloží návrh riešenia tohto problému.
4.9. GJC French Open, 15.-19.4.2015
Juniori: Kalužný, Kopányi, Špánik, Brat (na vlastné náklady)
Poistenie na náklady SSTZ
- odsúhlasené elektronickým hlasovaním
4.10 Zmena nominácie na MS 2015 dospelých
Valúch Alexander na náklady SSTZ, náklady spojené so zmenou letenky na náklady SSTZ
- odsúhlasené elektronickým hlasovaním
4.11 Nominácia na EH v Baku:
Muži : Wang, Pištej
Ženy : Balážová , Ódorová
Tréneri: Miko , Popová
- Všetci na náklady SOV, resp. organizačného výboru EH.
- VV SSTZ schválil návrh na odmeny za umiestnenie na EH. Použije sa smernica pre
odmeny za výsledky na ME.
4.12 Ing.Hamran sa ospravedlnil z účasti na MS v Číne, z dôvodu pracovného vyťaženia – príprava
ITTF GJC Slovak Junior Open, krajské a celoslovenská konferencia a MEJ v Bratislave. Vedúcim
výpravy bude Dr.Kríž .
D : Pozvania pre rozhodcov
4.13

ETTU Cup ženy , 1.4.2015, Poľsko Tarnobrzeg - Bystričan, Gábor

4.14

GJC Španielsko, 6.-10.5.2015, pozvanie do výberového konania, 30 IU rozhodcov

4.15

GJC Poľsko, Wladyslawowo 27.-31.5.2015 pozvanie do výberového konania

4.16.WT Bielorusko, Minsk 13.-17.5.2015 – Šedivec, Zliechovec, Chamula.
4.17

EH Baku – Račko, Bystričan je 3. náhradník.

4.18

ME veteránov, Fínsko, Tampere 29.6-4.7.2015 - Thomasová + pozvanie ešte pre jedného
rozhodcu

4.19

Slovenia Open PTT LAŠKO 5.-10.5.2015 - Račko, Kondel, Švento, Gábor, Hlubina,
Tarnek
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4.20

ITTF WT FILIPÍNY OPEN, 27.-31.5.2015 – Bystričan, Žarnovický

K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

Prof. Alexy navrhol na dodatočné zaradenie do rebríčkov v kategórii do 21 rokov aj výsledky
z turnajov ITTF WT do 21 rokov. VV SSTZ schválil s účinnosťou od 1.1.2015. V tomto období
sa uskutočnili 2 turnaje WT Maďarsko a Španielsko. Koeficient zostáva ako u juniorských
kategórií.
K bodu 6. Hodnotenie účasti na MSJ 2014 v Šanghaji – Grman
-

Prerokované na predchádzajúcom zasadnutí VV SSTZ

K bodu 7. Stav príprav RD SR mládeže na MEJ 2015 – tréneri RD
-

príprava bude prebiehať podľa schváleného plánu prípravy RD mládeže
uskutočnili sa 2 výcvikové tábory na Slovensku a 2 výcvikové tábory v Nemecku
Predpokladaný kalendár ďalšej prípravy:
13.-16.4.2015 VT
19.-20.5.2015 sústredenie Senec pred GJC
21.-24.5.2015 GJC Slovensko, Senec
27.-31.5.2015 GJC Poľsko , najmä kategória kadetov a kadetiek
1.-4.6.2015 kondičné sústredenie V.Tatry
koniec júna a začiatok júla - záverečné príprava pred ME mládeže bude v Senci

Úloha : upresniť a detailizovať navrhnutý plán – Grman, KŠR
K bodu 8. Návrh na prípravu RD SR na MS 2015 – Grman, tréneri RD
-

Záverečná príprava sa uskutoční v Bratislave od 21.4.2015 a zúčastnia sa jej Pištej,
Šereda, Valuch, Kalužný, Jurková a tréneri Miko a Popová
Balážová sa pripravuje v klube v Nemecku a k výprave sa pripojí v Moskve
Ódorová sa pripravuje s maďarskou reprezentáciou v Budapešti. VV SSTZ jej odsúhlasil
príspevok na kondičnú prípravu a regeneráciu v zahraničí vo výške cca 200 €

K bodu 9. Úprava rozpočtu SSTZ na r. 2015 – Tichý
-

Predložený písomný materiál – VV SSTZ berie n vedomie
Prof.Alexy pripomienkoval návrh rozpočtu pre mládežnícke kategórie z navýšenie
príspevkov z registrácie. Navrhol úpravy v tomto rozpočte a vytvorenie rezervy vo výške
cca 4700€ z celkovej sumy 13800€ - VV SSTZ schválil navrhovanú zmenu.

K bodu 11. Hodnotenie M SR 2015 – Ing.Čelko, Ing.Šereda
-

M SR sa zúčastnilo 46 mužov a 25 žien
organizácia prebehla bez problémov
prvýkrát bol realizovaný live streamingový prenos z M SR
VV SSTZ schválil udelenie mimoriadnej ceny Fair Play ceny hráčovi Wangovi za
vrátenie bodu súperovi v prípade spornej loptičky v závere setu.
5

K bodu 11. Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Dr.Brúderová
11.1VV SSTZ schválil: - predĺženie platnosti - Ján Lackovičovi ,Hlohovec - lic. B 221 platná do
r. 2009 – podmienené účasťou na seminári + úhrada 15€
11.2 VV SSTZ schválil udelenie licencie – Dušanovi Zelmanovi , Trenčín – predložil osvedčenie
o absolvovaní škol.trénerov 2.triedy – stolný tenis apríl 1989, VV SSTZ udelil lic.D + 7€
poplatok;
V prípade záujmu o licenciu B je potrebné absolvovať školenie na lic. B znovu
11.3 VV SSTZ schválil udelenie licencie – Mgr. Ľubošovi Vojtaškovi, KTV TU Košice – absol.FŠ
PU šport, VV SSTZ uznáva všeobecnú časť, je potrebné absolvovanie špecializácie udelenie pre D
lic.
11.4 VV SSTZ schválil vydanie osvedčenia za absolvovanie školenia trénerov lic.B - Mgr.Ivanovi
Pekovi, Trnava pre živnostenský úrad , osvedčenie môže SSTZ vystaviť po nadobudnutí
akreditácie
11.5 Školenie - 4.kval.stupeň – info z 19.3.15 - V letnom semestri absolvovanie hospitačnej
činnosti v rozsahu 13 hodín, t. j. 6 tréningových jednotiek, z ktorých je potrebné vyhotoviť (podľa
hospitačného záznamu) 6 hospitačných záznamov.
Miesta, kde sa bude vykonávať hospitačná činnosť:
Miesto
Garant
Bratislava, Senec (zrazy a sústredenia)
Ing. Hamran
Topoľčany
Ing. Kutiš
Nitra
Ing. Miko
Malacky
Mihočko
Košice, Prešov
RNDr. Brúderová
Po absolvovaní a vypracovaní 6 hospitačných záznamov podpísaných garantom poslať
Mgr.Sýkorovi
11.6

Témy diplomových prác sú v riešení – zodpovedný Mgr. Sýkora.
Školenie na 2.kval.stupeň – info z 13.2.15 – oznámený schválený termín na odovzdanie
záverečnej práce a skúšok

11.7

11.8

Školenie na 1.kval.stupeň - záujem cca 12 osôb - problém je vo všeobecnej časti.
V porovnaní s českými osnovami, ktorý majú len ¼ hodín oproti slovenským , VV SSTZ
neschválil uznávanie trénerského vzdelania z Čiech pre tento kvalifikačný stupeň

11.9 VV SSTZ schválil nasledovné materiály na zverejnenie na webových stránkach SSTZ, resp.
v časopise Slovenský stolný tenis
-

Bibliografia SSTZ – dopracované roky 2006 – 2014 celkom upravený materiál r.19932014 (27strán)
Prehľad všetkých absolventských prác trénerov, držiteľov licencie A(4str)
Zabezpečenie publikácií autorov histórie stolného tenisu z regiónov

K bodu 12. Stav príprav MEJ 2015 – Dr.Kríž, Ing. Hamran
- uskutočnilo sa zasadnutie OV MEJ
- členovia OV informovali o prebiehajúcich prípravách
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-

OV po odkonzultovaní s ETTU schválil oficiálne logo majstrovstiev
ETTU potvrdilo kontrakt, s tým že nemá žiadneho hlavného sponzora majstrovstiev
ETTU požaduje pokladať Taraflex na drevenú podložku, resp. palubovku v obidvoch
hracích halách
Je potrebné zabezpečiť veľa činností a dodávok materiálu sponzorsky. Bol spracovaný
komunikačný plán na oslovovanie sponzorov a partnerov na MEJ

K bodu 13. Stav príprav GJC Slovak Junior Open v Senci 2015 – Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

ITTF oficiálne zverejnilo prospectus podujatia, ktorý je na stránke ITTF a takisto aj SSTZ
celé zabezpečenie turnaja bude zhodné ako v minulom roku
je potrebné rokovať s novým prevádzkovateľom hotela a športovej haly v Senci a upresniť
podmienky

K bodu 14. Príprava celoslovenskej a krajských konferencií – Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

-

-

celoslovenská konferencia sa uskutoční dňa 7.6.2015 v Liptovskom Mikuláši v hoteli
Jánošík so začiatkom o 10.00 hod.
krajské konferencie je potrebné uskutočniť najneskôr do konca mája 2015
SSTZ
rozhodlo udeliť zlaté a strieborné odznaky pri príležitosti 90. výročia
organizovaného st. tenisu a delegáti dostanú aj knihu „90. výročie československého st.
tenisu“
hostia: čestní členovia SSTZ, zástupcovia MŠVVaŠ SR
Program konferencie:
a/ pracovná časť, referát predsedu, dozornej rady, úpravy súboru predpisov, diskusia
b/ obed
c/ slávnostná časť, príhovor k výročiu, odovzdanie ocenení
d/ recepcia
výstava kníh a publikácií
VV SSTZ schválil návrh udelenie čestného členstva SSTZ p.Alojzovi Novákovi

Uznesenie č. 460 – Všetci predsedovia komisií pri VV SSTZ predložia stručné podklady do
hodnotiacej správa na konferenciu SSTZ
Z: členovia VV SSTZ a predsedovia komisií
T:30.4.2015
Uznesenie č. 461 – Všetky KSTZ predložia návrh na ocenenie pri príležitosti 90. výročia org.
stolného tenisu na sekretariát SSTZ.
Z: KSTZ
í
T:30.4.2015
K bodu 15. Rôzne
15.1 Ing.Hamran informoval o termíne turnaja o Dunajský pohár, 17.-18.10.2015. Chlapci
v Rakúsku a dievčatá v Maďarsku.
15.2. Ing.Šereda predložil písomný materiál s návrhom na organizátorov M SR družstiev mládeže
a jednotlivcov. VV SSTZ schválil predložený a materiál, Bude zverejnený na stránke SSTZ
15.3. SSTZ urobil výklad o postupoch a zostupoch zo súťaží v zmysle článku súboru predpisov
4.3.3.2.1 .
15.4. VV SSTZ prerokoval požiadavku VV KSTZ Trnava o účasti predsedov KSTZ na rokovaniach
VV SSTZ. VV SSTZ konštatoval, že účasť nie je nutná, nakoľko všetky informácie sú
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zverejňované formou zápisu z rokovania VV SSTZ, každý kraj má zastúpenie v členovi dozornej
rady na rokovaniach VV SSTZ (2 x ročne). Všetky ostané potrebné informácie poskytnú členovia
VV SSTZ a pracovníci sekretariátu SSTZ na požiadanie v dostatočnom rozsahu.
15.5 VV SSTZ prerokoval list Ing.Peka požiadavkou na vysvetlenie uznesenia č. 457.
VV SSTZ konštatoval, uznesenia sú platné pre všetkých členov rovnako a žiadny člen VV SSTZ
nemá právu udeľovať individuálne výnimku z tohto uznesenia. Konkrétny prípad udelenia bodov do
rebríčka, ak sa nominovaný hráč na SPM 21 zúčastní na inom turnaji v tomto termíne sa
v budúcnosti nebude opakovať.
Úloha: Upraviť pokyny pre organizovanie turnajov SPM v tomto zmysle.
Z: komisia mládeže
15.5. VV SSTZ prerokoval list Stavoimpexu Holíč vo veci stretnutia Extraligy Holíč-Vydrany.
Stanovisko:
VV SSTZ schvaľuje:
- nomináciu troch rozhodcov , z toho jedného na náklady SSTZ
- nomináciu delegáta SSTZ
VV SSTZ upozorňuje domáci klub Vydrany na fakt, že právo sedieť na lavičke majú všetci hráči,
ktorí sú na súpiske a majú právo na striedanie počas stretnutia, vrátane realizačného tímu (tréner,
videotechnik,..). Zároveň upozorňuje organizátora na dodržovanie podmienok vyplývajúcich zo
zákona 1/2014 o organizovaní športových podujatí .
VV SSTZ odporúča organizátorovi stretnutia, aby poskytol rovnaké priestory pre porovnateľný
počet fanúšikov, ako poskytol súper pri jeho domácom stretnutí.
15.7 VV SSTZ schválil delegátov na valné zhromaždenie KŠZ SR: Hamran, Tichý, Vaniak,
Čolovičková. Zároveň navrhol pre VZ KŠZ SR Dr. Zdenka Kríža na opätovné zvolenie do funkcie
generálneho sekretára KŠZ SR.
15.8 VV SSTZ rozhodol o neprerokovávaní odvolania p.Škurila z Metalfin Galanta, nakoľko
neboli splnené podmienky pre podanie odvolania v zmysle DP SSTZ.
15.9. VV SSTZ požiadal p.Reha – hlavného rozhodcu na turnaji o predloženie doplňujúcich
dokladov vo veci potrestania hráčov Matejovského a Barnáša za nenastúpenie na SPM.
15.10 Prof. Alexy vyslovil sťažnosť na nezverejňovanie miesta žrebovania v propozíciách na
SPM. Žrebovanie je verejné a preto je potrebné aj tento údaj zverejňovať.
15.11 Prof.Alexy požiadal o stanovenie zvýhodnenej sadzby za prenájom haly SSTZ pre účely
organizovania turnajov SPM klubom, ktorí nedisponujú takýmto priestorom. Navrhuje sadzba za
prenájom vo výške okolo 200€ na deň. Sekretariát prepočíta skutočné režijné náklady a dá
stanovisko.
15.12. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 11.5. 2015 v Bratislave.

Bratislava 4.2.2015

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