Zápis č. 3/2015
zo spoločného zasadnutia Výkonného výboru SSTZ a dozornej rady, konaného
dňa 11.5.2015 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, Ing.šereda M., Zelman, Cerovský,
Dubec, Dr.Kmeť
Ospravedlnení: Čolovičková, Bystričan, Vozár
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1 - Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ, dozornej rady a členov sekretariátu SSTZ.
K bodu 2 - Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. V dňoch 17.-18.4.2015 vyvrcholil domáci stolnotenisový šampionát družstiev záverečným
turnajom o titul majstra SR v Holíči (muži) a Dunajskej Strede (ženy). Po prvý raz v histórii získali
zlaté medaily nečakane stolní tenisti ŠK Vydrany a prvenstvo v ženskej kategórii po 10 ročnej
hegemónii hráčok Topoľčian patrí kolektívu SSTE Dunajská Streda. Blahoželáme!
2.2. Valné zhromaždenie SOV na svojom zasadnutí 18.4.2015 potvrdilo nomináciu slovenskej
výpravy na I. európske hry v Baku. Medzi 179 reprezentantmi Slovenska nastúpia v hlavnom meste
Azerbajdžanu aj štyria stolní tenisti, ktorí sa kvalifikovali na základe postavenia v európskom
rebríčku .Sú to: Barbora Balážová, Eva Ódorová, Wang Yang a Ľubomír Pištej.
2.3. Dňa 21.4.2015 sa v bratislavskom Dome športu konalo valné zhromaždenie Konfederácie
športových zväzov SR. Pozitívne zhodnotilo činnosť KŠZ SR za uplynulé obdobie, schválilo postup
svojich delegátov pri riešení problémov SZTK, ktoré sa rozhodlo v r. 2015 ukončiť svoju činnosť.
Vo voľbách zvolilo na 4-ročné obdobie za staronového generálneho sekretára KŠZ SR Zdenka
Kríža.
2.4. V dňoch 26.4. – 3.5.2015 sa zúčastnila 9-členná slovenská výprava na stolnotenisových MS
jednotlivcov v čínskom Su Zhou. Najlepšie si z našich hráčov počínal pár Ľubomír Pištej – Barbora
Balážová, ktorý potvrdil svoju vysokú výkonnosť v mixe umiestnením na 9.-16. mieste.
2.5. V Su Zhou sa 28.4.2015 konal kongres ITTF za účasti delegátov zo 125 krajín. Nový prezident
ITTF Thomas Weikert pozitívne zhodnotil rozvojové programy svojho predchodcu Adhama
Shararu, zvýšenie príjmov z marketingovej činnosti a z programu Solidarita od MOV na 1,9 mil.
CHF ako aj fakt, že stolný podľa hodnotenia Medzinárodného olympijského výboru sa zaradil
medzi 5 najvýznamnejších športov na svete. Po prijatí ostrovov Sv. Tomáša a Principa a Južného
Sudánu stúpol počet členských krajín ITTF na 222, čím sa stal stolný tenis športom č. 1 v počte
členských krajín (doteraz viedla FIBA s 221 členmi). Svoje pozície obhájili Zdenko Kríž v Rade
riaditeľov, Anton Hamran v mediálnej komisii a Juraj Štefák v paradivízii ITTF. MS v r. 2016 budú
v Kuala Lumpur, v r. 2017 v Dűsseldorfe a 2018 v Halmstadte.
2.6. Mimoriadny kongres Európskej stolnotenisovej únie bol v Su Zhou na programe 29.4.2015.
Zaoberal sa najmä rozvojovými programami a budúcnosťou európskych šampionátov. Na diskusiu
dostali delegáti nový model súťaží od r. 2016, v ktorom sa počíta, že na ME družstiev bude
štartovať iba 30 tímov a pred šampionátom bude kvalifikácia družstiev v 3-členných skupinách (dva
zápasy doma a 2 vonku). Definitívne rozhodnutie o novom modeli ME padne až na riadnom
septembrovom kongrese ETTU v Jekaterinburgu. V súťaži jednotlivcov bude môcť hrať na ME
maximálne 167 mužov a 167 žien. Kľúč účastníkov pre jednotlivé krajiny vzíde z rebríčka (2 až 5
hráči z jednej krajiny). Od r. 2017 sa budú konať každoročne aj ME jednotlivcov do 21 rokov,
zatiaľ chýba organizátor. ETTU rozhodlo o vytvorení virtuálnej siene slávy európskeho stolného
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tenisu, ktorá bude k dispozícii fanúšikom iba na internete. ME 2016 budú v Budapešti a ME
mládeže 2016 sa odohrajú v Záhrebe.
2.7. Swaythling Club International mal valné zhromaždenie 29.4.2015 v Su Zhou. Zhodnotil svoju
činnosť i úspešné MS veteránov v Aucklande na Novom Zélande. Za predsedu si toto združenie
bývalých majstrov sveta a ďalších úspešných hráčov, ako aj trénerov, rozhodcov a funkcionárov
zvolilo opäť Eberharda Schölera. Zasadnutie významných osobností svetového stolného tenisu o.i.
vysoko ocenilo pomoc SSTZ pri vydávaní a distribúcii časopisu SCI, ktoré zabezpečuje A. Hamran.
SCI rozhodlo o vymazaní starých podlžností za členské príspevky a ukončilo členstvo pasívnych
členov (zo SR p. Š. Kollárovits a Ľ. Goga). ME veteránov v r. 2015 budú v Tampere, MSV 2016
v Alicante a MEV 2017 v Helsingborgu.
2.8. Na zasadnutí Rady riaditeľov ITTF bola podpísaná afilačná zmluva medzi Ázijskou
stolnotenisovou federáciou a ITTF. Všetky kontinentálne stolnotenisové federácie tak definitívne
postúpili časť svojich právomocí ITTF a budú úzko koordinovať svoju činnosť. Rada riaditeľov
odporučila zjednotiť rôznorodé pravidlá pre právo štartu hráčov za novú krajinu (eligibility),
súčasne sa zhodla, že všetky závažné rozhodnutia o pravidlách a predpisoch príjme až po OH v Rio
de Janeiro. MSJ 2015 budú v vo francúzskom Vendée a MSJ 2016 Kapskom meste (JAR).
2.9. Spoločenským ocenením bohatej 90-ročnej stolnotenisovej histórie stolného tenisu
v Československu, ale aj aktivít SSTZ ako jedného z nástupníckych zväzov po ČAST, bol fakt, že
Heydůškov pohár majstrom sveta v mixe v Su Zhou odovzdával predseda SSZT Zdenko Kríž.
2.10. Česká asociace stolního tenisu plánuje oslavy 90. výročia organizovaného stolného tenisu na
30.5.2015 v Hodoníne, kde pozvala aj 12 – člennú delegáciu predstaviteľov stolného tenisu zo
Slovenska.
K bodu 3 - Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :
Úloha : Upresniť a detailizovať navrhnutý plán prípravy RD na MEJ – Grman, KŠR
Úloha: Upraviť pokyny pre organizovanie turnajov SPM .
Z: komisia mládeže
Uznesenia čiastočne splnené :
Uznesenie č. 459 : VV SSTZ schválil nasledovné opatrenie smerom k organizácii hodnotiacej
konferencie 2015:
- 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
T: priebežne

Z: pp. Ing. Hamran, Dr. Gallo

VV SSTZ ustanovil komisiu na prípravu materiálov na konferenciu v zložení: Ing.Čelko,
prof.Alexy, Ing.Hamran, Dr,Vaniak, Ing.Šereda
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
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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. 460 – Všetci predsedovia komisií pri VV SSTZ predložia stručné podklady do
hodnotiacej správy 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
T:30.4.2015
Úloha: slovenský reprezentant Ľ. Pištej sa odhlásil z turnaja ITTF WT v Španielsku, SSTZ musel
zaplatiť 150€ pokutu. Predseda KŠR Grman preverí dôvod neúčasti a predloží návrh riešenia tohto
problému na ďalšie rokovanie VV SSTZ.
K bodu 4 - Návrh nominácií RD a rozhodcov - Grman, Dr.Vaniak
4.1. ITTF Slovak Junior Open, 21.-24.5.2015, Senec, Slovensko
Juniori: Kalužný, Kopányi, Špánik, Kaššay, Brat, Pavolka, Ševec, Peko, Oráč, Zelinka, Bučko,
Jakubec
Juniorky: Furková, Horváthová, Uríková, Jantošová, Kukuľková, Puchovanová, Belopotočanová,
Grigelová, Šinkárová, Labošová, Marousková, Čermáková, Peková
Tréneri: Grman, Valúch, Jahoda, Mackovič, Čolovičková
Všetci na náklady SSTZ
4.2. ITTF Polish Open, 27.-31.5.2015, Wladyslawowo, Poľsko
Juniori: Kopányi, Špánik, Kaššay, Brat /na náklady SSTZ/
Pavolka, Diko M., Diko D. /na vlastné náklady/
Juniorky: Ivanová, Horváthová, Uríková /na náklady SSTZ/
Belopotočanová, Grigelová /na vlastné náklady/
Kadeti: Oráč, Peko /na náklady SSTZ/
Diko D. /na vlastné náklady/
Kadetky: Kukuľková, Puchovanová/na náklady SSTZ/
Labošová, Belopotočanová, Grigelová /na vlastné náklady/
Tréneri: Grman, Valúch, Jahoda, Mackovič /na náklady SSTZ/
Poistenie na náklady SSTZ
4.3. Kondičné sústredenie, Tatry, 7.-11.6.2015
Juniori: Kopányi, Kalužný, Špánik, Kaššay, Brat, Pavolka
Juniorky: Furková, Horváthová, Uríková, Ivanová, Kršiaková
Kadeti: Oráč, Peko, Zelinka, Reho, Bučko, Kysel
Kadetky: Kukuľková, Puchovanová, Labošová, Belopotočanová, Grigelová, Šinkárová
Tréneri: Grman, Valúch, Jahoda, Mackovič
Masér a kondičný tréner: Ivan Ďuriš, Adrián Novosad
Všetci na náklady SSTZ
4.4. Výcvikový tábor s Českou kadetskou reprezentáciou, 15.-19.6.2015, Topoľčany
Kadeti: Oráč, Peko, Zelinka, Reho, Bučko, Kysel, Diko, Fečo
Juniorky: Furková, Horváthová, Uríková, Kršiaková, Ivanová
Kadetky: Kukuľková, Puchovanová, Labošová, Belopotočanová, Grigelová, Šinkárová
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Tréneri: Grman, Jahoda, Mackovič
Všetci na náklady SSTZ
VT je recipročne za už uskutočnený VT v Česku
4.5. Výcvikový tábor juniorov, 15.-19.6.2015, Bratislava
Juniori: Kopányi, Kalužný, Špánik, Kaššay, Brat, Pavolka
Tréneri: Valúch
Všetci na náklady SSTZ
4.6. ITTF WT Bielorusko,13.-17.5.2015, Minsk
Novota /na vlastné náklady/
4.7. ITTF WT Chorvátsko,19.-23.5.2015, Zahreb
Balážová /na náklady SSTZ/ - bola odhlásená
Jurková, Valúch, Novota, Kalužný, Illáš /všetci na vlastné náklady/
4.8. ITTF WT Japonsko, 24.-28.6.2015, Kobe
Wang /na vlastné náklady/
4.9. Eurominichamps, 28.-30.8.2015, Schiltigheim, Francúzsko
2003 chlapci: Klajber, Ivančo, Delinčák /na náklady SSTZ/
2004 chlapci: Goldír /na náklady SSTZ/
2003 dievčatá: Slobodníková /na náklady SSTZ/
2004 dievčatá: Illášová /na náklady SSTZ/
Tréneri: Čolovičková, Filaga /na náklady SSTZ/
SSTZ vyšle jeden mikrobus. Poistenie na náklady SSTZ
Ostatné miesta budú ponúknuté samoplatcom a to nasledovne:
2004 chlapci: 1 miesto
2003 dievčatá: 2 miesta
2004 dievčatá: 1 miesto
4.10 VV SSTZ schválil recipročnú výmenu účasti na GJC India Open so Slovak Cadet Open v prípade , že
sa nájdu hráči, ktorí vycestujú do Indie na vlastné náklady. Predbežne prejavili záujem Kukuľková,
Grigelová, Peko , Oráč a tréner Grigel. Sekretariát zabezpečí potvrdenie záujmu o reciprocitu s Indickým
stolnotenisovým zväzom.

Nominácie rozhodcov:
4.11 Slovak Open tel. postihnutých, 38 rozhodcov, z toho 21 zahraničných
4.12 ITTF GJC Slovak junior Open, 33 rozhodcov, z toho 20 slovenských, konkrétnych rozhodcov
z poverenia VV SSTZ menuje Komisia rozhodcov.
K bodu 5 - Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

Úloha: Pripraviť odpoveď do Grécka na projekt Erasmus
Z: KŠR
T: 25.5.2015
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K bodu 6 - Správa predsedu dozornej rady, námety na celoslovenskú konferenciu SSTZ Dr.Gallo
-

Predseda DR informoval o predchádzajúcom rokovaní DR v Ružomberku, dňa 5.5.2015
prerokovali neúčasť člena DR z KSTZ Nitra a požiadali KSTZ, aby na konferencii
prehodnotili zastúpenie v DR
prerokovali návrhy na úpravu Stanov a disciplinárneho poriadku
v novom Zákone o športe má byť vzorový disciplinárny poriadok záväzný pre všetky
zväzy
prerokovali návrh pracovnej komisie na úpravu Súboru predpisov na celoslovenskú
konferenciu SSTZ dňa 7.6.2015
opätovne bol a prerokovaná požiadavka KSTZ Trnava na účasť predsedu kraja na
rokovaniach VV SSTZ. VV SSTZ konštatoval, že v prípade dôležitých vecí konkrétneho
KSTZ je možné prizývať jednotlivých predsedov na zasadnutia VV SSTZ, inak nie je
nutná ich účasť

K bodu 7 - Predbežné hodnotenie MS v Su Zhou -Kríž, Grman
-

štart slovenskej reprezentácie na MS v Číne prebehol bez problémov, hráči zvládli aj
náročnú aklimatizáciu a časový posun + 8 hodín
MS ukázali ďalší kvalitatívny posun čínskych reprezentantov oproti ostatným súperom
čínski organizátori zvládli súťaže na vysokej úrovni za veľkého diváckeho záujmu. CCTV
vysielala denne 6 – 8 hodín priame prenosy.
zo slovenských reprezentantov najlepší výsledok dosiahol pár Pištej – Balážová, v mixe
obsadil pekné 9.-16. miesto
ostatní hráči podali výkony na úrovni svojich možností

Hodnotenie hráčov:
Jurková
Nepostúpila z kvalifikačnej skupiny. V rozhodujúcom zápase o postup prehrala so súperkou, ktorá
nebola lepšia. Ako dôvod neúspechu vidím v slabšom príjme podania. V budúcnosti by sa mala
zamerať na zlepšenie pohybu v hracom priestore a zvýšiť variabilitu, pestrosť úderov. Myslím si, že
jej pôsobenie v zahraničnom klube ma priaznivý vplyv na jej výkonnostný rast.
Balážová
V prvom kole porazila nepríjemnú súperku z Čile. Počas celého zápasu hrala aktívne a jej víťazstvo
bolo zaslúžené. V druhom kole prehrala z obranárkou z Číny. Po vyrovnanom prvom sete súperka
zmenila spôsob hry, začala viac útočiť a častejšie menila rotácie. Napriek tomu, že Barbora hrala
dobre, treba skonštatovať, že súperka bola jednoducho lepšia.
Ódorová
V prvom zápase zdolala skúsenú španielku Ramirez. Podala kvalitný, koncentrovaný a takticky
dobrý výkon, pri ktorom dokázala súperke vnútiť svoj spôsob hry. V druhom kole prehrala s
naturalizovanou Číňankou v drese Poľska. Tento zápas ukázal, že obranárky jej jednoducho nesedia
a počas zápasu nedokázala nájsť účinné prostriedky, ktoré by pomohli k lepšiemu výsledku.
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Pištej Ľubomír
Najlepšie výsledky dosiahol v zmiešanej štvorhre. Opäť potvrdil, že v tejto disciplíne má najväčšie
predpoklady pre popredné umiestnenie.V dvojhre, aj napriek bojovnému výkonu, bol jeho súper
lepší a rozdiel viac ako sto miest vo svetovom rebríčku sa prejavil.
Šereda Peter
V dvojhre dosiahol maximum čoho je momentálne schopný. Prebojoval sa do hlavnej súťaže. Hral
dobre, ale na výraznejší výsledok v hlavnej súťaži to nestačilo.
Valúch Alexander
Mal premiéru na MS. Aj napriek tomu, že nepostúpil z kvalifikácie, jeho účasť hodnotím kladne.
V budúcnosti bude musieť zlepšiť úderovú pestrosť. Za dobrý výsledok možno považovať jeho
postup z kvalifikácie do hlavnej súťaže vo štvorhre.
K bodu 8 - Informácia o priebehu Superligy a ligových súťaží 2014/2015 Ing. Šereda,
Dr.Vaniak
-

víťazmi sa stali kluby z Vydrian (muži) a Dunajskej Stredy (ženy)
pozitívne je hodnotená účasť rozhodcov z Česka na finále mužov
súťaže prebehli bez problémov, výnimočne boli riešené pripomienky p.Skalu
viaceré kluby požadujú, aby sa finálový turnaj extraligy mužov hral v stolnotenisovej hale
SSTZ. Problematika sa bude riešiť na spoločnej schôdzi extraligových klubov v Senci
v súťaži žien bude od budúcej sezóny 8 družstiev
finále extraligy žien malo dobrú a dôstojnú úroveň, prebehlo bez problémov
v 1. ligách mužov zvíťazili kluby: západ : Rača-Nitra a východ: Vranov n/T

K bodu 9 - Stav príprav RD SR mládeže na ME mládeže 2015 – tréneri RD
-

-

príprava bude prebiehať podľa schváleného plánu prípravy RD mládeže, ktorý je
podrobne uvedený v bode 4 - nominácie
predpokladaný kalendár ďalšej prípravy je nasledovný:
koniec júna a začiatok júla - záverečné príprava pred ME mládeže bude v Senci
VV SSTZ odsúhlasil V. Popovú ako trénerku junioriek na ME mládeže v Bratislave
z dôvodu, že M.Grman je poverený inými úlohami v OV ME mládeže
VV SSTZ odsúhlasil štart maximálneho počtu hráčov SR na ME mládeže 6+6+4+4
schválenie nominácie sa uskutoční elektronicky do 20.5.2015
vzhľadom na výkonnostnú úroveň RD junioriek, bol schválený návrh trénera, aby
družstvo junioriek bolo doplnené jednou kadetkou
VV SSTZ odsúhlasil ako jedno z podporných kritérií pre nomináciu na ME mládeže
priebežný rebríček k 1.6.2015

K bodu 10 - Stav príprav ME mládeže 2015 – Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

uskutočnilo sa už zasadnutie č. 4 OV MEJ, úlohy vyplývajúce z príprav sú riešené
postupne
členovia OV informovali o prebiehajúcich prípravách
ETTU požaduje pokladať taraflex na drevenú podložku, resp. palubovku v obidvoch
hracích halách, čo pôvodne nebolo v pláne
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-

je potrebné zabezpečiť viacero činností a dodávok materiálu sponzorsky. Bol spracovaný
komunikačný plán na oslovovanie sponzorov a partnerov na ME mládeže
počas Slovak Open TP sa uskutoční niekoľko rokovaní so zástupcami ZŠ, p.Theisom
z Rakúska (je zodpovedný za spracovanie výsledkov a elektronický online prihlasovací
systém) a s ďalšími predpokladanými zástupcami dodávateľských a sponzorských firiem.
Zúčastnia sa pp. Kríž a Hamran a ďalší členovia OV podľa aktuálnej problematiky.

K bodu 11 - Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Dr.Brúderová
11.1 Bakalárske štúdium - prednášky 11.05. FTVŠ; 12. -13.05.špecializácia na SSTZ;
- oznámiť študentom nahlásenie miesta a času hospitácie - aspoň 1tyždeň vopred
- požiadať o oznam Mgr.Sýkoru
11.2 2.kval.stupeň – termín odovzdania záverečnej práce 5.6.2015, záver školenia 26.-28.6.2015.
Predložený návrh na zloženie skúšobnej komisie v zložení : RNDr.Marta Brúderová predsedníčka, Vladimír Mihočko - člen, PhDr.Jaromír Koprda,CSc – člen
11.3 Akreditácia – k žiadosti o akreditáciu boli pridané AK MŠVVaŠ SR súhlasy lektorov pre
špecializáciu, lektorov pre všeobecnú časť z FTVŠ Bratislava, FŠ Prešovskej univerzity Prešov,
dohody o spolupráci s uvedenými VŠ a FF UMB v Banskej Bystrici. Keďže chýbali ešte niektoré
ďalšie potvrdenia, AK odložila svoje rozhodnutie o vydaní akreditácie pre SSTZ na september
2015.
11.4 Zákon o športe – informácia o účasti na dišpute k pripravovanému zákonu (v Bratislave sa
zúčastnil p. Kríž a v Košiciach p. Brúderová) – predpokladá v oblasti vzdelávania zrušenie
aktuálnej vyhlášky, povinnosť akreditácie pre trénerov, ale už nie pre rozhodcov
11.5 Zverejniť na stránke SSTZ zoznam všetkých trénerov lic.A a témy ich záverečných prác
(príloha)
K bodu 12 - 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
sekretariát SSTZ zabezpečuje všetky potrebné detaily, aby sa turnaj uskutočnil bez
problémov
v tomto ročníku bude kvalita turnaja poznačená malou účasťou európskych krajín, čím je
ohrozená aj ekonomika turnaja.

K bodu 13 - Príprava celoslovenskej a krajských konferencií – Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

celoslovenská konferencia SSTZ sa uskutoční dňa 7.6.2015 v Liptovskom Mikuláši
v hoteli Jánošík so začiatkom o 10.00 hod.
VV SSTZ prerokoval a schválil s pripomienkami organizačné zabezpečenie konferencie,
program, rokovací poriadok a pozvanie delegátov a čestných hostí
Termíny jednotlivých krajských konferencií:
Bratislava
Trnava
Nitra
Trenčín

26.5.2015, 16:30
6.5.2015
29.5.2015
12.5.2015, 16:00
7

Bratislava
Trnava
Topoľčany
Drietoma

Černockého 6

Žilina
Banská Bystrica
Východslov. región

24.5.2015, 10:00
28.5.2015
28.5.2015, 14:30

Ružomberok
Lučenec
Prešov

Hotel „A“
ZŠ Vajanského
Hotel Lineas

Jednotlivé KSTZ postupne navrhujú ich členov na ocenenia zlatým a strieborným
odznakom SSTZ k 90. výročiu organizovaného stolného tenisu na území Slovenska.
K bodu 14 - Rôzne
14.1 VV SSTZ schválil ponuku a cenovú informáciu k rekonštrukcii osvetlenia v hale a poveril
predsedu SSTZ podpísaním zmluvy.
14.2. Informácia KSTZ Trnava o zastavení činnosti klubu Stavoimpex Holič – VV berie na
vedomie
14.3. Informácia o vykonaných kontrolách CTM a vybraných kluboch – VV berie na vedomie
14.4. VV SSTZ prerokoval požiadavku Športového oddielu ping- pongu z Podlužian o poskytnutí
finančnej dotácie na zakúpenie robota. VV SSTZ požiadavke nevyhovel, nakoľko na takýto typ
podpory SSTZ nemá finančné zdroje. Sekretariát bude informovať žiadateľa o rozhodnutí.
14.5 VV SSTZ prerokoval stanovisko KM k prípadu neoprávneného štartu hráča Ivanča na SPM
v Uherciach
- prípad bol postúpený na doriešenie komisii rozhodcov a disciplinárnej komisii
14.6. VV SSTZ prerokoval list Dr. Novotného vo veci neúčasti hráčov na SPM v Kežmarku . VV
zastavil ďalšie prešetrovanie prípadu pre nedostatok hodnoverných podkladov.
Úloha : KM mládeže upraví predpisy pre organizovanie SPM tak, aby sa v budúcnosti podobné
prípady nemohli opakovať.
14.7 V súvislosti s prípravami na ME mládeže a požiadavky jednotlivých VV SSTZ odsúhlasil
zmenu na finále extraligy dorastu. Turnaj sa odohrá s plastovými loptami.
14.8 VV SSTZ na návrh KM schválil zmeny v rozpise SPM na budúcu sezónu. Nový schválený
rozpis bude zverejnený na stránke SSTZ.
14.9 VV SSTZ odsúhlasil jednotný prenájom haly SSTZ pre organizátorov SPM vo výške 200€.
14.10 p. Grman – požiadal, aby sa prihlasovanie hráčov na turnaje WT a ITTF GJC robilo
výhradne elektronicky alebo písomnou formou - VV SSTZ návrh schvaľuje
14.11 p. Grman – na žiadosť trénera RD mužov Ing.Mika VV SSTz schvaľuje účasť Ľ. Pišteja na
tréningoch vo Schwechate , z dôvodu prípravy na Európske hry v Baku. Náklady budú preplatené
na základe relevantných dokladov odsúhlasených trénerom RD.
14.12 Informáciu o M SR novinárov v stolnom tenise v Považskej Bystrici podal p. Čelko. Turnaja
sa zúčastnilo 27 mužov a 18 žien. SSTZ prispel sponzorsky vecnými cenami pre medailistov. Súťaž
prispela k zlepšeniu vzťahov médií a SSTZ.
14.13 M SR dorastu sa uskutočnia v Kežmarku.
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14.14 VV SSTZ nominoval člena komisie mládeže p.Kacvinského ako delegáta na M SR staršieho
žiactva do Košíc.
Úloha : Vypísať za štandardných podmienok výberové konanie na trénerov mládeže RD,
nakoľko im končí funkčné obdobie k termínu 31.7.2015
Z: pp. Grman, Hamran
T: 30.6.2015
14.15. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 7.9. 2015 v Bratislave.

Bratislava 16.5.2015
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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