Zápis č. 6/2015
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 7.9.2015 v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Čelko, Grman, Dr. Brúderová, prof. Alexy, Ing.Reho, Dr.Vaniak
Prizvaní: pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing. Šereda, Čolovičková
Ospravedlnený: Dr.Gallo
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1 - Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ. Zablahoželal
podpredsedovi SSTZ R. Čelkovi k 60. narodeninám a odovzdal mu darčekový kôš.
K bodu 2 - Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. V dňoch 21. – 24.5.2015 sa uskutočnili v Senci tradičné MM SR juniorov. Turnaj bol
zabezpečený na štandardnej úrovni, slovenskí reprezentanti, najmä kadetky, podali sľubné výkony.
V porovnaní s minulosťou bola slabšia účasť reprezentantov zo susedných krajín, ale úroveň turnaja
podstatne skvalitnili mladí hráči z Japonska a Južnej Kórei. V súvislosti so zmenou nájomcu
športovej haly v Senci, bude potrebné zvážiť presun turnaja do iného mesta, resp. jeho zlúčenie
s MM SR kadetov.
2.2. Dňa 30.5.2015 sa uskutočnila v Hodoníne oslava 90. výročia organizovaného stolného tenisu
na území Československa, ktorú usporiadala ČAST. Na vydarenej akcii sa zúčastnili aj viacerí
poprední slovenskí hráči z minulých rokov, podobne rozhodcovské, trénerské a funkcionárske
osobnosti. Vzhľadom na spoločnú históriu do r. 1992 boli striebornou medailou ocenení aj A.
Grofová, Š. Kollárovits, A. Hamran a Z. Kríž.
2.3. V hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši v nedeľu 7.6.2015 sa uskutočnila nevolebná
celoslovenská konferencia stolného tenisu. Mala dve časti – pracovnú a slávnostnú. V prvej, 58
delegátov (90,62 % účasť) zhodnotilo uplynulé dvojročné obdobie, prijalo zmeny v súbore
predpisov, v súťažnom poriadku a v pravidlách pre súťaže hrané na Slovensku. Za čestného člena
SSTZ bol zvolený bývalý hráč, rozhodca a funkcionár A. Novák z Trenčína. V druhej časti sa
delegáti zoznámili s bohatou históriou stolného tenisu na území Slovenska a zaslúžilí hráči, tréneri,
rozhodcovia, funkcionári boli ocenení Zlatým odznakom SSTZ, vyrobeným v limitovanej sérii
k tejto udalosti.
2.4. V dňoch 13. – 28.6.2015 sa uskutočnili v Baku I. európske športové hry. Účasť na nich si na
základe postavenia na európskom rebríčku vybojovali 4 slovenskí hráči. Vynikajúci výsledok
dosiahla v dvojhre žien Eva Ódorová, ktorá v konkurencii najlepších 64 európskych hráčok obsadila
cenné 4. miesto. Pred ňou sa umiestnili iba naturalizované Číňanky v drese Holandska a Turecka.
V súťaži mužov Wang Yang skončil na 9.-16. mieste a Ľ. Pištej a B. Balážová na 17.-32. mieste.
Na základe týchto výsledkov podal SSTZ návrh na zaradenie E. Ódorovej do Slovenského
olympijského tímu, so žiadosťou o jej finančnú podporu pri kvalifikovaní sa na OH 2016.
2.5. V dňoch 29.6. – 4.7.2015 sa konali v Tampere ME veteránov v individuálnych kategóriách.
Spomedzi 1830 hráčov z 36 krajín dosiahli pekné výsledky aj slovenskí veteráni. V štvorhre žien
nad 40 rokov vybojovala dvojica I. Kucková – P. Baďurová striebro a M. Daubnerová získala
v dvojhre v kategórii nad 50 rokov bronzovú medailu. Celkovo štartovalo 41 hráčov zo SR.
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2.6. Na Zimnom štadióne O. Nepelu sa uskutočnili v dňoch 10. – 19.7.2015 ME mládeže v stolnom
tenise. Na Slovensku sa táto súťaž uskutočnila už po 6 – krát (3 v Topoľčanoch a 3x v Bratislave).
Skončila sa veľkým organizátorským úspechom, pretože súťaže prebehli celkom bez problémov,
k spokojnosti všetkých štartujúcich. Podujatie bolo dôležité aj z hľadiska diplomacie a
nezanedbateľný je aj ekonomický prínos SSTZ. Viac sme však čakali od slovenskej mládežníckej
reprezentácie, ktorá mala vytvorené nebývalé podmienky na prípravu a zahraničné štarty (kadetky
získali iba 2 krát 5. – 8. miesto).
2.7. Počas ME mládež v Bratislave zasadala v hoteli Linder aj exekutíva ETTU (už 10. krát na
Slovensku), ktorá o.i. vysoko pozitívne zhodnotila organizáciu a priebeh súťaží. Na šampionát
zavítal popri prezidentovi ETTU R. Kramerovi aj prezident ITTF T. Weikert, ktorý bol nadmieru
spokojný s vytvorenými podmienkami. Ponúkol SSTZ možnosť uchádzať sa o organizovanie MS
dospelých v r. 2019. Táto súťaž sa na Slovensku doteraz nikdy nehrala.
2.8. Dňa 11.7.2015 sa konala v hoteli Lindner slávnostná večera pri príležitosti osláv 90. výročia
organizovaného stolného tenisu na území Slovenska za účasti delegácie ITTF, ETTU, SOV, KŠZ
SR, MŠVVaŠ SR a ďalších osobností zo zahraničia a Slovenska. S históriou stolného tenisu na
území Slovenska oboznámil prítomných predseda SSTZ a najvýznamnejšie osobnosti svetového,
európskeho a slovenského stolného tenisu boli ocenené Zlatým odznakom SSTZ k 90. výročiu.
Ocenenie si prevzali aj zástupcovia našich najbližších partnerov – Česka, Rakúska a Maďarska.
2.9. Počas ME mládeže 13.7.2015 sa uskutočnil mimoriadny monotematický VV SSTZ, ktorý sa
zaoberal prípravou nového ročníka stolnotenisových súťaží. Schválil niektoré zmeny v predpisoch
a organizácii súťaží. Uskutočnilo sa tiež žrebovanie nového extraligového ročníka. Prekvapením
bolo, že sa do sezóny 2015/2016 neprihlásilo družstvo mužov Stavoimpex Holíč, v predchádzajúcej
sezóne finalista extraligy. V Bratislave bola v rovnaký deň aj porada zástupcov Superligy, ktorá sa
zaoberala hodnotením uplynulého ročníka a prípravou súťaží na sezónu 2015/2016.
2.10. Dňa 1.8.2015 sa uskutočnilo v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – Krasňanoch
oficiálne otvorenie debarierizovanej športovej haly SSTZ. Prezident SPV J. Riapoš ocenil, že aj
vozíčkari budú môcť usporiadať turnaje v tejto hale a prisľúbil aj častejšie využívanie haly na
prípravu telesne oslabených športovcov v predpoludňajších hodinách.
2.11. V hoteli Jalta v Prahe sa 26.8.2015 konal krst knihy mapujúcej 90. rokov českého,
moravského a slovenského stolného tenisu. Autorom je V. Slobodzian a kolektív. Objemná
publikácia zachytáva všetky dôležité udalosti z 90 ročnej histórie. Na krste knihy sa zo Slovenska
zúčastnili Z. Kríž a A. Hamran. SSTZ odkúpil pre svoje potreby 100 ks publikácie.
2.12. SSTZ zakúpil pre potreby sekretariátu SSTZ a slovenskej reprezentácie osobné vozidlo
Citroen 4 Elysee, ktoré nahradí viac ako 10-ročnú Táliu.
2.13. Dňa 2.9.2015 prebehlo na sekretariáte SSTZ výberové konanie na trénerov SSTZ
v mládežníckych kategóriách. Päťčlenná výberová komisia (pp. Kríž, Čelko, Grman, Alexy,
Hamran) konštatovala veľmi malý záujem našich trénerov o reprezentáciu SR, pretože na 4 posty sa
prihlásili iba 5 uchádzači. Komisia navrhne VV SSTZ nových trénerov mládeže s termínom od
10.9.2015 – na dvojročné obdobie.
2.14. Sekretariát SSTZ po zúčtovaní ME mládeže vrátil v augusta 2015 pôžičku 30 000 € aj so 6%
úrokom členom SSTZ, ktorí požičali uvedenú sumu na preklenutie finančných problémov zväzu
v závere roka 2014.
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2.15 VV SSTZ rozhodol, že vzhľadom na veľký časový odstup bude predbežné hodnotenie MS
z májového VV SSTZ považovať za konečné .
2.16 VV SSTZ konštatoval , že odstupujúci tréneri mládeže Mackovič a Valúch si nesplnili svoju
povinnosť nedodaním záverečného hodnotenia hráčov a poveril predsedu KŠR p. Grmana, aby ich
urgoval.
2.17 Predsedníčka výboru Fair Play p.Ráczová poslala poďakovanie za prezentáciu
Európskeho klubu fair play a SOV a odovzdanie ocenení dvom z pretekárov počas ME mládeže
v Bratislave.
2.18 Dr.Kríž a Ing.Hamran sa zúčastnili na 50. ročníku Mildeho memoriálu v Ružomberku, na
ktorom štartovala v dvojhre mužov domáca elita i pretekári z ČR a Ukrajiny.
K bodu 3 - Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia 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
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
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 o športe.
Z: Ing. Hamran a pracovná skupina
T: 30.6.2015
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
T:30.4.2015
Úloha: Pripraviť odpoveď na ponuku Grécka zúčastniť sa na projekte Erasmus
Z: KŠR
T: 25.5.2015
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
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Uznesenia trvajúce :
Úloha: Pištej sa odhlásil z WT Španielska a SSTZ zaplatil 150 € za neho pokutu. Predseda KŠR
Grman preverí dôvod neúčasti a predloží návrh riešenia tohto problému.
Uznesenie č. 462
a) VV SSTZ odsúhlasil udelenie finančnej odmeny hráčom Pištejovi a Balážovej za umiestnenie
na 9.-16. mieste na MS v Suzhou ( v zmysle smernice SSTZ) vo výške 800€ - po 400€ každému
hráčovi.
b) VV SSTZ odsúhlasil, aby hráči zaplatili náhradu škody za neúčasť na turnaji WT – vo výške
storno poplatku: Pištej – 150 € a Balážová – 120€.
Z: p. Tichý

T: 30.9.2015

K bodu 4 - Návrh nominácií RD a rozhodcov - pp. Grman, Dr.Vaniak
4.1. Satelitný turnaj, 16.-23.8.2015, Topoľčany, Havířov, Hluk (dodatočne schválená nominácia)
Chlapci: Špánik (striedal: Brat), Fečo, Ivančo
Dievčatá: Belopotočanová, Terezková (stredala: Labošová), Lacenová
Tréneri: Terezka, Solár, Čolovičková
Všetci na náklady SSTZ
VV SSTZ pozitívne hodnotil tohtoročné turnaje v Topoľčanoch a v Havířove. Organizátori turnaja
v Hluku nezabezpečili dohodnuté a požadované podmienky.
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
4.2. WT Olomouc, 26.-30.8.2015 (dodatočne schválená nominácia)
Muži: Wang, Pištej (na náklady SSTZ)
Novota, Valúch, Rezetka, Bai He, Kobes (na vlastné náklady)
Kopányi, Kalužný pre obmedzený počet účastníkov nemohli štartovať
Ženy: Balážová, Ódorová (na náklady SSTZ)
Jurková, Truksová (zo zdravotných dôvodov bola včas odhlásená)
4.3. WT Austrian Open, Wels, 2.-6.9.2015 (dodatočne schválená nominácia)
Muži: Wang, Pištej, Valúch, Šereda (na náklady SSTZ)
Novota, Keinath, Kalužný, Bai He (na vlastné náklady)
Kobes (bol odhlásený)
Ženy: Balážová (na náklady SSTZ)
4.4. JC Croatia Open, Varaždin, 16.-20.9.2015,
Juniori: Špánik, Brat, Kaššay, Pavolka, Peko, Zelinka, Reho, Oráč (odhlásený)
Juniorky: Kukuľková, Belopotočanová, Puchovanová, Grigelová, Čermáková
Kadeti: Fečo, Kysel, Pindura
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Kadetky: Lábošová, Šinkárová, Terezková, Dzelinská, Peková,Divinská
Tréneri: Grigel, Solár, Reho, Terezka
Všetci na vlastné náklady
4.5. Zápas Superligy chlapci SVK U21 – CZE U 21, Bratislava, 8.9.2015
Kopányi, Špánik, Jakubec Trénerka: Čolovičková
Všetci na náklady SSTZ
4.6. JC Sebia Open, Vrňačka Banja, 7.-11.10.2015
Juniori: Zelinka, Reho, Peko
Juniorky: Labošová, Dzelinská, Peková, Kukuľková
Kadeti: Zelinka, Reho, Peko
Kadetky: Labošová, Dzelinská, Šinkárová, Terezková, Peková
Tréneri: Solár, Terezka, Reho, Peko
Všetci na vlastné náklady
Nominácie rozhodcov:
4.7 ME – EC2015, Jekaterinburg (RUS), 24.9.-5.10.2015
Bystričan
IU
Popellár
IU
4.8 CZECH OPEN TP, Ostrava, 23.-26.9.2015
IU - Račko, Dufek, Tancer, Gajdoš, Hlubina,Tarnek, Čerňan, Németh,
NU - Porozsnyák, Kudrec, Čičmancová , Vytykáč,
IU - ZHR Vaniak
4.9 WJTTC, Vendeé (FRA), 29.11.-6.12.215
Račko
BB
Bystričan
BB kandidát

4.10

ETTU TOP 10 mládeže, Rumunsko, Buzau, 15.-18.10.2015 - bez nominácie

4.11

ITTF WT Belgicko, 8. - 12.9.2015 - bez nominácie

4.12

MSJ Francúzsko, Vende, 28.11.-6.12.2015, pozvanie do výberového konania –
bez nominácie

4.13

Portugal Junior and Cadet Open , Loule, 18.-22.11.2015, 2 rozhodcovia – bez
nominácie

4.14

ITTF WJC Chorvátsko, Varaždin, 16. - 20.9.2015 – prihlásila sa Thomasová,
ale v termíne odriekla účasť

4.15

Krst knihy k 90. výročiu organizovaného stolného tenisu v Čechách, na
Morave a Slovensku + dovoz kníh, Praha, 25.-26.8.2015, pp. Kríž, Hamran.
Na náklady SSTZ.
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K bodu 5 - Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6 - Hodnotenie výsledkov ME mládeže v Bratislave - p. Grman
p. Grman - predložil písomné hodnotenie s výhľadom do budúcnosti
- Nie všetci tréneri (pp. Mackovič a Valúch) odovzdali písomné hodnotenie.
VV SSTZ odsúhlasil doplnenie nových zmlúv pre trénerov so zakomponovaním ďalších
povinností, vrátane predkladania písomného hodnotenia z jednotlivých turnajov
- VV SSTZ konštatoval potrebu zmeny smernice pre útvary talentovanej mládeže, najmú
z dôvodu možnosti väčšej kontroly v útvaroch a najmä v klubových centrách mládeže
- Celkovo pretrváva slabá trénovanosť v kluboch, absencia fyzickej a psychologickej prípravy
- VV SSTZ konštatoval nespokojnosť s výsledkami na ME mládeže 2015, s výnimkou 2
umiestnení na 5.-8.mieste kadetiek a 9. miesta družstva juniorov
p. Alexy – navrhol zriadiť pozíciu metodika - trénera zväzu na plný úväzok, ktorý by
komunikoval s jednotlivými klubmi , z ktorých sú reprezentanti a koordinoval prácu
trénerov
K bodu 7. Organizačno – ekonomické vyhodnotenie ME mládeže 2015 v Bratislave Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

-

-

ME mládeže v Bratislave boli organizačne na veľmi vysokej úrovni, čo potvrdili aj
písomnou formou predstavitelia ITTF a ETTU
Priebeh majstrovstiev nebol narušený žiadnou vážnejšou , resp. nepredvídanou udalosťou
Poďakovanie pracovníkom STARZu a prevádzke ZŠ Ondreja Nepelu za vynikajúcu
spoluprácu pri organizácii
Prezident ITTF po vzhliadnutí priestorov ZŠ, systému organizácie ME mládeže ponúkol
SSTZ zorganizovať MS jednotlivcov v budúcnosti (rok 2019)
ME mládeže skončili s dobrým ekonomickým výsledkom, čo umožnili splatiť
niekoľkoročnú dlžobu SSTZ vo výška cca 30 000€ a zakúpenie nového osobného vozidla
pre potreby reprezentácie SSTZ a sekretariátu SSTZ.
Zvyšok finančného zisku bude použitý ako rezerva SSTZ v banke na preklenutie obdobia
január – február nového roka, pokiaľ nepríde dotácia z MŠVVaŠ SR na ďalší rok .
Okrem finančného zisku bol vytvorený ďalší nepeňažný zisk vo výška 51302€, ktorý bol vo
forme nepeňažných plnení od sponzorov. Časť sa spotrebovala počas MEJ a zvyšok bude
využitý pre ďalšiu činnosť SSTZ v budúcnosti ( stoly, stolnotenisový materiál, kancelársky
papier, administratívne potreby, tonery do tlačiarní a kopírok, reklamné predmety, atď.)
Osobitné poďakovanie patrí celému OV a členom komisií za obetavý prístup k plneniu úloh
spojených s organizáciou ME mládeže.
VV SSTZ schválil vyúčtovanie ME mládeže, vrátane splatenia dlhu, zakúpenia vozidla
a vyplatenia odmeny hráčom za výsledky na MS 2015 z týchto prostriedkov
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K bodu 8 – Stav príprav Superligy a ligových súťaží 2015/2016 - Ing. Šereda, Dr.Vaniak
-

-

Ústna informácia – Ing. Šereda
VV SSTZ prerokoval požiadavku Stavoimpexu Holíč a konštatoval , že to nie je v súlade
so Súťažným poriadkom a zároveň postúpil uvedenú žiadosť na KSTZ Trnava, ktorý je
riadiacim orgánom pre túto súťaž
Je potrebné schváliť hracie miestnosti pre kluby, ktoré doteraz nemali certifikát

K bodu 9 - Stav príprav RD SR mužov a žien a program medzinárodných štartov
– tréneri RD
- Ústna informácia – p. Čolovičková
- Hráči sa pripravujú individuálne vo svojich materských kluboch:
Ženy: Ódorová v Maďarsku, Balážová v Nemecku, Truksová v Malackách, Jurková
v Poľsku a v Košiciach
Muži: Šereda, Pištej v Bratislave, Keinath v Nemecku, Valúch v Nemecku
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
Úloha: Vyžiadať hodnotenie účasti na EH v Baku od trénerov Mika a Popovej .
Z: p. Čolovičková
T: 20.9.2015
K bodu 10 – Návrh na štruktúru ÚTM na rok 2015/2016 - prof.Alexy
-

Bol zverejnený písomný materiál – výpočet klubov, ktorý spĺňajú požiadavku na
zaradenie medzi podporované subjekty SSTZ. K uvedenému materiálu neboli žiadne
pripomienky. V nasledujúcom období budú podporované 3 CTM a 6 vybraných klubov
Na podporu týchto útvarov bolo vyčlenených 40 000€, ktoré budú prerozdelené podľa
zverejneného výpočtu

K bodu 11 - Vyhodnotenie výberového konania na trénerov mládeže – Dr.Kríž
Pracovná skupina v zložení : predseda – Zdenko Kríž, podpredseda –Milan Grman, podpredseda –
Robert Čelko, generálny sekretár – Anton Hamran, predseda komise mládeže – Pavol Alexy, na
základe doručených prihlášok do výberového konania na funkcie trénerov RD dňa 2.9.2015
vykonala pohovor s kandidátmi na trénerov RD.
VV SSTZ na základe návrhov komisie, po diskusii schválil trénerov RD :
Tréner RD juniorov: prihlásení : Ing. Grigel, Mgr. Kudrec, Ing. Rzavský
Ing.Grigel
Tréner RD junioriek: prihlásení : Jahoda, Mgr. Kudrec,
Jahoda
Tréner RD kadetov : prihlásení : Mgr. Kudrec, Ing. Rzavský
Mgr. Kudrec
Tréner RD kadetiek: prihlásení : Mgr.J. Kudrec, Solar
Solar
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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
K bodu 12 - Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Dr.Brúderová
12.1 Evidencia trénerov C licencie – II. kvalifikačný stupeň – rok 2012
Školenie trénerov C licencie - II. kvalifikačný stupeň,
konané v dňoch 17.-21.6.2012 a 9.-10.11.2012 n SSTZ v Bratislave (špeciálna časť) a
v dňoch 2.-26.2.2012 a 17.-18.3.2012 na FTVŠ UK v Bratislave (všeobecná časť)
Evid.č.

Meno a priezvisko

Dátum narod.

12/ 1
12/ 2
12/ 3
12/ 4
12/ 5
12/ 6
12/ 7
12/ 8
12/ 9
12/10
12/11
12/12
12/13
12/14

Pavol ČERVEŇ
Marián FOTTA
Adrián GAJDOSCHIK
Petra KASANOVÁ
Matej MUCHA
Mgr. Renáta PRIŠČÁKOVÁ
Ing. Peter ŠIŠKA
Bc. Eva ŠIŠKOVÁ
Ing. Gabriel WAWREK
Ing. Jozef KACVINSKÝ
Ing. Pavel PETRÁŠ
Ing. Vladimír REZETKA
RNDr. Tibor KOLLÁR
Mgr. Ivan PEKO

12.12.1976
16.02.1969
13.01.1993
02.06.1990
05.08.1993
25.04.1970
28.05.1958
10.06.1989
18.03.1964
26.10.1986
22. 2.1983
18. 7.1953
11. 7.1974
17. 9.1978

Platnosť
licencie
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015

12.2 Evidencia trénerov C licencie – II. kvalifikačný stupeň – rok 2015
Školenie trénerov C licencie – II. kvalifikačný stupeň, konané
v dňoch 4.-8.10.2014 a 26.-28.6.2015 v Bratislave (špeciálna časť – 67 hodín) a
v dňoch 21.-23.11.2014 a 10.-11.1.2015 v Bratislave (všeobecná časť – 33 hodín –
celkom 100 hodín.
Evid.

Meno a priezvisko

Dátum
narod.

15/15
15/16
15/17
15/18
15/19
15/20
15/21
15/22
15/23
15/24
15/25
15/26
15/27
15/28
15/29
15/30

Oľga BARBUŠOVÁ
Mgr. Róbert BAROK
Ing. Ján BILSKÝ
Radoslav BLAŽEK
Ing. Juraj ERDÉLSKY
JUDr. Daniel FINK
Miroslav FOJTÍK
Ing. Pavol GROBARČÍK
PauloLeonidas GUASSARDO
Ondrej KMOŠKO
Ing. František KOVÁČ
Mgr. Janka MIHAĽOVOVÁ
Ing. Blanka OLIVOVÁ
Martin ROTÍK
Peter ŠRÁMEK
Juraj TEPLANSKÝ

22. 7.1975
17.12.1985
13.11.1958
25.10.1987
30.12.1963
16. 2.1978
5. 2.1973
18. 7.1972
26. 8.1975
15.12.1975
31. 8.1967
16. 7.1973
10. 1.1964
25. 8.1976
3. 3.1972
3.10.1975

Platnosť
licencie
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
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12.3 - FTVŠ vyhlásila školenie 3. kvalifikačného stupňa trénerov, zatiaľ je 12 záujemcov, z toho 5
nespĺňajú požiadavku minimálnej praxe. VV SSTZ rozhodol, že sa môžu štúdia zúčastniť, avšak
o licenciu môžu požiadať až po splnení požiadavky predpísanej praxe
12.4 M.Kačník požiadal o predĺženie trénerskej licencie, predložil doklad od nemeckého zväzu
o praxi – postúpené trénersko – metodickej komisii
12.5 Bc.Bc.Takáčová požiadala o udelenie licencie „B“, spĺňa požadované kritériá
VV SSTZ schválil udelenie licencie
12.6 Seminár trénerov A, B licencie sa uskutoční 21.10.2015 o 9.00 hod. Bratislave v zasadačke
SSTZ
K bodu 13 - Stav príprav GJC Slovak Cadet Open v Bratislave – Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

ITTF oficiálne zverejnilo prospectus podujatia, ktorý je na stránke ITTF a takisto aj SSTZ
celé zabezpečenie turnaja bude podobné ako v minulom roku
sekretariát SSTZ zabezpečuje všetky potrebné detaily, aby sa turnaj uskutočnil bez
problémov
hrozí, že v tomto ročníku bude kvalita turnaja poznačená malou účasťou európskych
krajín, čím je ohrozená aj ekonomika turnaja.

K bodu 14 - Príprava III. fázy osláv 90. výročia organizovaného st. tenisu na území
Slovenska – Dr.Kríž, Ing. Hamran
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.
Na podujatie budú pozvané osobnosti a bývalí hráči zo Slovenska a Českej republiky, funkcionári ,
tréneri, rozhodcovia a samozrejme aj verejnosť.
Súčasťou by malo byť predstavenie bývalých reprezentantov Československa a exhibícia Orlowski
– Panský.
Predpokladaný termín – koniec novembra 2015
Miesto: športová hala Stropkov
Detaily osláv budú upresnené do 10.10.2015
K bodu 15 – Návrh príprav Dunajského pohára – Ing. Hamran
-

predložení písomný materiál
v tomto ročníku obidve družstvá Slovenska vycestujú do zahraničia – chlapci do Rakúska
a dievčatá do Maďarska
termín je 17.-18.10.2015, nominácie budú do konca septembra.

K bodu 16 - Rôzne
16.1 Predložený písomný materiál – návrh programu zasadnutí VV SSTZ na 2. polrok 2015 VV SSTZ schválil bez pripomienok s určením termínov
16.2 Klub ŠKST Ružomberok požiadal o zapožičanie mikrobusu SSTZ na dopravu tzv.
samoplatcov na turnaj do Chorvátska. VV SSTZ zamietol žiadosť z odôvodnením, že už v minulosti
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bolo viacej rovnakých žiadostí a stanovisko bolo vždy rovnaké – vozidlá sú určené pre oficiálnu
reprezentáciu SR.
16.3. Dr. Kríž zhodnotil ostatnú konferenciu SSTZ, ktorá sa uskutočnila v Liptovskom Mikuláši.
- konferencia bola dobre pripravená (pracovná i slávnostná časť)
- boli ocenení funkcionári, tréneri a rozhodcovia
- závery konferencia sa priebežne plnia
16.4 Prof.Alexy požadoval výsledok riešenia v prípade turnaja v Uherciach
- Dr.Vaniak informoval o zastavení rozhodcovskej činnosti hl. rozhodcu na 1 rok
16.5 Dňa 16.6.2015 o 9.00 hod. sa uskutoční školenie BOZP pre pracovníkov sekretariátu SSTZ
a vodičov, ktorí využívajú služobné vozidlá SSTZ – účasť zainteresovaných je povinná.
16.6. VV SSTZ schválil domáce služobné cesty :
Ing.Hamran – Stropkov, Prešov, Ružomberok – príprava osláv 90. výročia
Dr,Kríž, Ing.Hamran – Ružomberok – 50. ročník Mildeho memoriálu
16.7. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 20.10. 2015 v Bratislave.

Bratislava 10.9.2015

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