Zápis č. 1/2006
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ , konaného dňa 24.1.2006 v Bratislave
Prítomní :

pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr.Peko,Mihočko,
Dr.Hajduk, Pirnik, Dr.Vaniak, Dr.Novotný

Ospravedlnení : Ing.Bačík, Valuch, Dr. Brúderová, Ing. Goláň
K bodu 1, Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ
K bodu 2, Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1 Dr.Kríž– Poďakoval organizátorom stretnutia kvalifikácie na ME SVK –DEN 3:2 zo
Starej Ľubovne. Je to vynikajúci výsledok slovenskej reprezentácie. ktorý mal širokú
odozvu aj v médiách.
- informoval o výbornom výsledku P.Šeredu - 3.miesto v dvojhre na Pro Tour
v Slovinsku.
2.2 Veľká cena Slovenska – 51. ročník turnaja o Pohár Duklianskych hrdinov sa uskutočnil
22.12.2005 v Bratislave z dôvodu zachovania tradície uvedeného turnaja. V kategórii
mužov bolo zabezpečených na ceny 1000 Eur.
2.3 Počas turnaja sa uskutočnilo vyhlásenie najlepších stolných tenistov za rok 2005.
Víťazi v kategóriách - muži : P.Šereda, ženy : Ódorová, juniori : Ježo, juniorky :
Kmotorková. Za dlhoročnú a úspešnú reprezentáciu Slovenska bolo odovzdané
poďakovanie Z. Poliačkovej.
2.4 Zlá finančná situácia SSTZ - dôvody:
- nie sú zatiaľ odpredané všetky stoly z MEV
- doúčtovanie elektriny , spotreba v norme, nárast fakturácie na službách – 700000,-Sk
- úver SSTZ vo výške 500000,- z dôvodu mimoriadnych štartov v decembri 2005
( MSJ v Linzi a Pro Tour Grand Final v Číne ) a v januári 2006 , bude splatený po
obdržaní dotácie z MŠ SR v 2006, zatiaľ sme výnimočne dostali 300000,-Sk
- ukončenie rekonštrukcie haly SSTZ po havárii, je potrebné doplatiť ešte cca
2000000,-Sk. Je potrebné rokovať s poisťovňou Allianz o urýchlenom doriešení
platieb
2.5 Počas MSJ v Linzi sa uskutočnili rokovania s fy Butterfly o novej zmluve,
s predstaviteľmi ITTF o možnosti organizovania MSJ 2009 na Slovensku a so zástupcami
Anglicka o koordinácii termínov pre budúce obdobie
- požiadavka fy Butterfly na oblečenie hráčov na turnajoch Pro Tour, pokiaľ štartujú
za
prostriedky SSTZ
- zmeny vo fy Butterfly, p.Tamasu odišiel do penzie, p.Kamizuru zostal vo vedení
- zmluva by mala zostať v pôvodnom stave, zvyšuje sa cena poťahov
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2.6 Na návrh VV SSTZ sa uskutočnilo ocenenie trénerov ministrom školstva SR:
- Michalka, Kutiš za dosiahnuté výsledky na MEJ
- Valárik za celoživotnú prácu
2.7 SSTZ udelil ďakovnú plaketu p.Kobesovi k jeho životnému jubileu – 50. narodeninám.
2.8 Stretnutie kvalifikácie na ME družstiev 2007 SVK-HUN 0:3 . Napriek navonok
jednoznačnému výsledku to bolo vyrovnané stretnutie, v prípade štartu Ódorovej sme
mohli aj vyhrať.
2.9 Grémium Dunajského pohára sa uskutočnilo v Maďarsku ( Dr.Kríž) , podali sme protest
proti zámene slovenskej vlajky za českú na turnaji v Rakúsku. Porada gen. sekretárov sa
uskutoční 7.3.2006 v Bratislave.
2.10 Uskutočnili sa rokovania s jednotlivými pracovníkmi sekretariátu SSTZ .
Dr.Demetrovič bude pracovať na ½ úväzok , p.Vozár bude pracovať na celý úväzok
( zmluvy bude predbežne uzavreté do 6/2006) . Je potrebné v rámci agendy ŠTK aby sa
zásadné činnosti ako spracovánie rebríčkov a matričná agenda presunuli v budúcnosti na
sekretariát.
2.11 JUDr.Hajduk informoval o možnostiach organizovaní turnaja PDH 2006 na
východnom Slovensku a konštatoval , že z organizačných dôvodov ho bude potrebné
pravdepodobne aj v tomto ročníku hrať v Bratislave.
2.12 Dr.Kríž kritizoval činnosť rozhodcov počas finále VC Slovenska, kde nezvládli svoju
úlohu a dopustili nešportové správanie hráčov
2.13

Dr.Vaniak – zdôraznil potrebu každoročného preškoľovania rozhodcov všetkých
licencií
- informoval o zavedení osobných listov pre každého rozhodcu

Uznesenie č.377 : Prerokovať na komisii rozhodcov problematiku kvality rozhodcov
a prijať účinné opatrenia na jej zlepšenie
Z: Vaniak
T:28.2.2006
Uznesenie č.378 : Zaraďovať na trénerské semináre problematiku pravidiel stolného
tenisu
- Prehodnotiť možnosť udelovania trénerských a rozhodcovských
licencií regionálnymi, resp. krajskými zväzmi, z dôvodu negarantovania
jednotného učebného rozsahu a aktuálnosti učebných osnov
Z: trénersko –metodická a rozhodcovská komisia T:28.2.2006
Uznesenie č.379 : Pripraviť list Pištejovi z dôvodu nedôstojného správania sa počas
finálového zápasu VC Slovenska a jeho neúčasti na vyhlásení výsledkov.
Z: Mihočko - KŠR
T:28.2.2006
2.14 Uskutočnili sa predbežné rokovanie so zástupcami MÚ Vráble , prejavili záujem
o zorganizovanie významného stolnotenisového podujatia. V priebehu 2/2006 sa
uskutoční osobné stretnutie .
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2.15

Služobný automobil Forman bol odpredaný p.Šedivcovi podľa ceny stanovenej
znaleckým posudkom.
2.16 Ukončenie rekonštrukcie haly v Bratislave – Krasňanoch po havárii, zvýšenie
lôžkovej
kapacity na 16.
Uznesenie č.380 : Spracovať návrh racionalizácie a zvýšenia efektívnosti prevádzky
stolnotenisovej haly.
Z: Ing.Hamran, Tichý
T:28.2.2006
2.17
-

Mgr.Peko – spracovať návrh opatrení z pohľadu tréningov a repr. štartov mládeže
zverejniť v Spravodaji mená hráčov, ktorí majú nárok na zelenú kartu pre
štart na M SR
- pozvať Ing.Tomu na ŠTK a uskutočniť spoločné rokovanie ŠTK a rebríčkovej
komisie

Mihočko – navrhol udeliť zelené karty iba hráčom , ktorí hrajú v zahraničí a majú
vysporiadané svoje záväzky voči SSTZ :
- muži z prvých 16-tich v slovenskom rebríčku
- ženy z prvých 12-tich v slovenskom rebríčku
Upozorniť vybraných hráčov listom na udelenie zelenej karty a požiadať ich o potvrdenie
účasti.
Z : ŠTK , Vozár
K bodu 3, Kontrola uznesení VV SSTZ
predložený písomný materiál
Uznesenia :
344 – spracovanie novej koncepcie na prípravu na OH
Z: Mihočko
T: 28.2.2006
369 : prehodnotiť a spracovať návrh na herný systém BT
Z:Valúch
T: 28.2.2006
370 : Prehodnotiť a spracovať návrh na kritériá na financovanie ÚTM
na rok 2006
Z:Mihočko
T: 28.2.2006
371 :Pracovanie smernice o odmeňovaní rozhodcov a jej
prerokovanie s príslušným DÚ.
Z:JUDr.Hajduk, Tichý
T: 28.2.2006
373 : Smernica o účasti na MMJ a PT
Z: Ing.Hamran, Mihočko
T: 28.2.2006
375: Zásady nominácií na KT a ďalšie turnaje , zaslať písomne členom VV SSTZ
Z: Mihočko
T: 28.2.2006
K bodu 4, Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
Predložené písomné materiály – VV SSTZ vzal na vedomie
4.1 Nominácia na MMK , Česku , Hluk, 3.-5.2.2006 :
Kadeti : A – Karas, Mucha, tréner Bardoň
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- na náklady SSTZ

B - Novota , Slováčik
- na vlastné náklady
Figeľ, Till
- na vlastné náklady, do súťaže jednotlivcov
Kadetky: A –Lazarčíková, Daubnerová A., tréner Michalka - na náklady SSTZ
B - Belianska, Adámeková
- na vlastné náklady
Danová, Bútorová - na vlastné náklady, do súťaže jednotlivcov
4.2

MMJ , ITTF WCJ Švédsko, Orebro , 22.-26.2.2006:
Ježo, Kobes, Baláž, tréner Sviták - na vlastné náklady
VV SSTZ schvaľuje

VV SSTZ schvaľuje
K bodu 5, Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6, Stav prípravy na MS v Brémach ( Mihočko)
- Spoločná príprava bude 1 týždeň prd štartom
- doriešiť problém so štartom M. Bardoňa
- nasadenie na MS bude podľa rebríčka k 1.3.2006
K bodu 7, Úprava rozpočtu SSTZ na 2006 (Tichý )
- presunuté na ďalšie zasadnutie
K bodu 8 , Zhodnotenie prípravy RD mládeže na MEJ 2006 v Sarajeve (Mihočko)
- písomný materiál , VV SSTZ berie na vedomie
- viď bod 4 – nominácie hráčov na podujatia
- v 2/2006 zvolať poradu rodičov detí z RD

Z: Mihočko, Daubnerová

K bodu 9 , Rozpracovanie „Hlavných úloh SSTZ ...“ (Dr.Kríž)
- zapracované v projektoch pre MŠ SR
- rozpracované v jednotlivých častiach plánov činnosti komisií SSTZ
K bodu 10 , Návrh štruktúry ÚTM na rok 2006 ( Mihočko)
presunuté na ďalšie zasadanie VV SSTZ
- ťažisko financovania bude presunuté na podporu trénerov v ÚTM
K bodu 11 , Hodnotenie účasti na MMJ v Linzi (Mihočko)
- Ing.Hamran – ústna informácia

VV SSTZ berie na vedomie

Juniorská reprezentácia dosiahla vynikajúci výsledok :
- Kmotorková 5.miesto v dvojhre junioriek
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- Balážová , Hudecová 9.miesto v štvorhre
- družstvo junioriek 10. miesto
Účasti predchádzala diskusia o účasti Balážovej , na MSJ hrala v základe družstva.
K bodu 12 , Návrh na zabezpečenie MMJ v Malackách. ( Dr.Kríž, Ing.Hamran).
- písomný materiál - propozície

VV SSTZ berie na vedomie

- je potrebné ustanoviť a zvolať OV MMJ
- problémy s dopravou v prípade ubytovania na rôznych miestach
- hracie podmienky 12 ( Malina) + 4 + 3 ( Sokolovňa) stoly
K bodu 13, Rôzne
13.1 Ing.Hamran - predložil sťažnosť Ružomberka na rozhodnutie ŠTK
- výsledok zostáva v platnosti , nakoľko nebol podaný oficiálny protest a stretnutie sa
odohralo
- sťažnosť je ďalej postúpená legislatívnej komisii na preskúmanie správnosti rozhodnutia
ŠTK
Z: JUDr.Hajduk
T: 28.2.2006
13.2 Ing.Hamran – informácia o trmínoch turnajov MMK a MMJ - Info ETTU
13.3 Informácia o anonymnom e-maile, Ing.Hamran dal odpoveď.
V budúcnosti sa na takúto poštu nebude reagovať.
- zverejniť na stránke SSTZ a v Spravodaji SSTZ internetové adresy SSTZ
- sfunkčniť diskusné fórum na internete podľa zverejnených pravidiel ( od 1.3.2006)
13.4 JUDr.Hajduk – protestoval proti stanovisku ŠTK vo veci protestov klubov
z výchdoslov. regiónu
- argumentácia o chybnom zaradení hráča na súpisku
- požiadať Vsl región o dodatočné zaradenie hráča do rebríčka a následne
budú so stanoviskom SSTZ informovaní účastníci konania
Bratislava, 31.1.2006
Zapísal : Ing.Hamran
Schválil : Dr.Kríž
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