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    Zápis č. 2/2006  
zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ  , konaného  dňa  3.3.2006 v  Bratislave 

 
Prítomní :         pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr.Peko,Mihočko,   
                        Dr.Hajduk, Pirnik,  Dr.Vaniak, Ing.Bačík, Valuch, Dr. Brúderová 
                   
Ospravedlnený :   Ing. Goláň  
        
Program :           uvedený v pozvánke 
 
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– informoval o ZOH v Turíne, Slovensko získalo 1 striebornú medailu .  
        
2.2  Výmena ministra školstva – novým ministrom je p. L.Szigeti, predsedom Rady ministra 

sa stal p.Kosorín. 
  
2.3  Iniciatíva pracovnej skupiny Viktória – pod záštitou SDKÚ – na internete zverejnené 

všetky informácie o novom návrhu  reformy  športu 
 
2.4  Ukončenie  prvej etapy rekonštrukcie haly. Vytvorili sa lepšie podmienky pre stolný tenis 

a zväzové centrum. V spolupráci s MŠ SR doriešiť financovanie 2. etapy financovania. 
  
2.5  Porada vedenia Superligy sa uskutočnila 9.2.2006 vo Sv. Jure. Za SSTZ sa jej zúčastnili 

Dr.Kríž, Ing.Hamran, Ing.Bartovic. Návrh na rozšírenie Superligy pre budúcu sezónu na 
16 družstiev  mužov a 12 družstiev  žien. Požiadavka  SSTZ na zaradenie 3 družstiev 
mužov a 2 družstiev žien zo Slovenska.  

 
2.6 Dr.Kríž a Ing.Hamran uskutočnili previerku podmienok v  športovej hale Malina 

v Malackách a hotela Átrium  na organizáciu MMJ 2006 v Malackách.  Ubytovanie je 
dobré, bude potrebné využiť všetky tri haly , požičať stoly zo SSTZ. 

  
2.7 Dr.Kríž odovzdal pozitívne hodnotenie MEV 2005 na  kongres ETTU. 
 
2.8 Uskutočnili sa rokovania so zástupcami VÚC Bratislava a možnej spolupráci so  

šanghajským stolnotenisovým zväzom, s ktorým má VÚC družobné styky. Pozvanie 
čínskych stolných tenistov na MMJ v Malackách. 

 
2.9  Dobré kontakty  so zástupcami čínskeho veľvyslanectva v Bratislave, ktoré odpustilo 

poplatky za udelenie víz do Číny na MS stredných škôl. 
 
2.10 Rokovania so zástupcami SAŠŠ – p.Javorkom. Návrh na štart ďalšieho družstva na 

MS škôl, ktoré sa uskutočnia v Šanghaji , ktoré nehralo kvalifikáciu.  Je to pozitívny krok, 
ktorý umožní ďalší kvalitný štart mládežníckej reprezentácii.  
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      Mgr.Peko informoval o sneme SAŠŠ, kde boli upresnené spôsoby nominácie na tieto  
      preteky. Vzhľadom na nedostatok financií  4. hráčka cestuje na vlastné náklady. 
 
2.11 Od 1.3.2006 je sprevádzkované na internetovej stránke zväzu  diskusné fórum . Za 

zverejnená  príspevky  zmysle schválených zásad budú zodpovední Ing.Hamran 
a Ing.Šereda.  

 
2.12 Zmeny na sekretariáte SSTZ. Ing.T.Šereda  bude pracovať na 0,4 úväzok.  
           Náplň práce – internetová stránka, spracovanie rebríčkov, registrácia, trénerská  
                                 činnosť.   
   L.Vozár – športovo-technická agenda a komisie.  
 Boli uskutočnené pohovory aj s ostanými pracovníkmi sekretariátu ohľadom ich  
            pracovných náplní.  
  
2.13 Zmluva s fy Butterfly – navýšenie materiálu v oblečení, avšak predaj poťahov nie je 

v novej  zmluve. Hráči nedodržujú podmienky stanovené v zmluve s Butterfly. Je 
potrebné písomne upozorniť trénerov a hráčov na nutnosť dodržania podmienok 
vyplývajúcich zo zmluvy.  

 
2.14 Pozvanie zástupcov SSTZ na rokovanie s prezidentom ETTU p.Bosim v Prahe, kde sa 

uskutočnia konzultácie smerom ku kongresom ETTU a ITTF. Ďalej budú prerokované 
nové návrhy na zmenu hracieho systému ME.  Rokovania sa zúčastnia Dr.Kríž 
a Ing.Hamran.  

 
2.15 Vozár M. – komisia zástupcov z vrcholových klubov st. tenisu sa uskutoční 4.3.2006  
                 -  informoval o pripravovaných podujatiach počas osláv 80. výročia stolného  
                              tenisu v Topoľčanoch 
 
2.16 Ing.Hamran – návrh na predĺženie zmluvy s TIBHARom o dodávke loptičiek.  
 
2.17 Časopis Slov. stolný tenis bude distribuovaný na kraje. 
 
 K bodu 3, Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
predložený písomný materiál 
Uznesenia  : 
 
369 : prehodnotiť a spracovať návrh na herný systém BT      
             Z:Valúch                                                      T: 28.2.2006 
               NT: 10.3.2006 
370 : Prehodnotiť a spracovať návrh na kritériá na financovanie ÚTM  
         na rok  2006      
              Z:Mihočko                                           T: 28.2.2006 
371 :Spracovanie smernice o odmeňovaní  rozhodcov a jej                           
        prerokovanie s príslušným DÚ.      
               Z:JUDr.Hajduk, Tichý                         T: 28.2.2006 
 
378: Rozhodcovské a trénerské licencie  - dodať zoznam rozhodcovských a trénerských  
        licencií „C“  
 Z: predsedovia krajov     T: 31.32006 
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Úloha : zvolať poradu rodičov detí z RD     
 Z: Mihočko, Daubnerová     T:31.3.2006 
 
VV SSTZ schvaľuje smernicu o uhrádzaní nákladov na turnajoch PT, MM a MMJ  
( písomný  materiál 3/373) 
 
VV SSTZ schvaľuje „ Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM“ ( písomný materiál z KŠR),  
návrh novej štruktúry ÚTM presunutý na ďalšie zasadanie VV SSTZ. 
 
Obidva materiály distribuovať trénerom , resp. ÚTM. 
 
K bodu 4, Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Mihočko, Vaniak) 
 
Predložené písomné materiály  – VV SSTZ vzal na vedomie 
 
4.1 Nominácia na  MMJ , Česko , Hluk, 17.-19.3.2006 :  
  
           juniori : A – Baláž, Kobes, Ježo,  tréner Sviták     
   B -   Pindura, Sekera Lelkeš                     
    ( tréner na náklady SSTZ, ostatní na polovičné náklady) 
  
          juniorky:  A –Medříková , Hudecová , Suletyová., tréner Kutiš  
                               (na náklady SSTZ) 
     B – Daubnerová, Drotárová ( na vlastné náklady), Balážová (na náklady  
                                 SSTZ) 
                                náhradníčka : Daubnerová A.  
            Režná, Lazarčíková (na vlastné náklady, do súťaže jednotlivcov) 
            Poistné na náklady SSTZ .              
 
4.2  Nominácia na  MMJ , Rakúsko  , Linz, 31.3.-2.4.2006 :  
  
          juniori : A – Lelkeš, Ježo, Pindura  tréner Sviták   
    (  na náklady SSTZ) 
  
          juniorky:  A –Medříková , Hudecová , Daubnerová , tréner Kutiš  
                               (na náklady SSTZ) 
     B – Suletyová., Drotárová Režná  (na vlastné náklady ) 
 
 kadeti: A : Mucha, Karas  , tréner Bardoň  (  na náklady SSTZ) 
  B : Slováčik, Novota (na vlastné náklady ) 
       Brychta, Papcun - (na vlastné náklady, do súťaže jednotlivcov) 
 
 kadetky: A: Balážavá, Lazarčíková , tréner Michalka (  na náklady SSTZ) 
     B: Daubnerová A. (  na náklady SSTZ), Adámeková (na vlastné náklady) 
            Poistné na náklady SSTZ .              
 
4.3 MMJ , ITTF WCJ Švédsko, Orebro , 22.-26.2.2006: 
 Ježo, Kobes, Baláž,  tréner Sviták, na vlastné náklady, poistenie na náklady SSTZ 
 
4.4 MMJ Srbsko, Vršac, 17.-19.2.2006 ,  tréner Michalka (  na náklady SSTZ), 

Daubnerová, Adámeková, Till, Karas (na vlastné náklady) 
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            Poistné na náklady SSTZ .              
  
4.5     MS Brémy , 24.4.-1.5.2006 
 muži : Šereda, Pištej, Truksa, Bardoň, tréner Miko 
 ženy: Ódorová, Poliačková, Kmotorková, Marčeková, tréner Kutiš 
 Dr.Kríž – delegát na kongres, člen BOD- na náklady ITTF 
 Ing.Hamran – delegát na kongres ,  prezentácia MSJ 2009 
 
 
VV SSTZ schvaľuje  nominácie 
 
4.6 Nominácie rozhodcov  
 
 - zmena nominácie na stretnutie ECC – Dufek, Čermák 
 
 - MMJ Hluk – Vaniak, Cibula, Čermák, Tancer , delegát ETTU Hamran 
 
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 pred štartom 
- ústna informácia 
 
K bodu 7,  Úprava rozpočtu SSTZ na  2006  (Tichý )   

   
  -  presunuté na ďalšie zasadnutie 

 
 K bodu 8 , Hodnotenie prípravy RD mládeže na MEJ  2006 v Sarajeve  (Mihočko) 
 

  -  presunuté na ďalšie zasadnutie 
 
 K bodu 9 , Výsledky hospodárenia za rok 2005  (Tichý ) 
 
- písomný materiál  
 
-  VV SSTZ schvaľuje  
 
 K bodu 10 , Návrh štruktúry ÚTM na rok  2006 ( Mihočko) 
 
presunuté na ďalšie zasadanie VV SSTZ 
 K bodu 11 , Príprava M SR všetkých kategórií  (Mgr.Peko, Vozár) 
 
- písomný materiál  
 
- stanovenie termínov a miesta konaní M SR všetkých kategórií 
- schválenie rozpočtu na jednotlivé podujatia 
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-  schválenie delegátov  SSTZ na M SR  
 
M SR    dr. st. žiakov  Nové Zámky 8.5.2006 Vaniak 
M SR    dr. st. žiačok  Trnava 8.5.2006 Vozár 
M SR    dr. ml. žiakov Kalinovo 13.5.2006 Kríž 
M SR    dr. ml. žiačok Šar. Michaľany 13.5.2006 Hajduk 
M SR    NMŽ Ružomberok 6.5.2006 Valuch 
M SR    DOR Vranov 20.-21.5.2006 Brúderová 
M SR    MŽ Pov. Bystrica 3.6.2006 Hamran 
M SR    SŽ Topoľčany 10.-11.6.2006 Peko 
M SR    dr. mužov Čadca 25.-26.3.2006 Hamran 
M SR    dr. žien Topoľčany 25.-26.3.2006 Mihočko 
 
-  VV SSTZ schvaľuje  
 
 
 K bodu 12 , Návrh na zabezpečenie MMJ  v Malackách.  ( Dr.Kríž, Ing.Hamran). 
 
-  písomný materiál - propozície  VV SSTZ berie na vedomie 
 
- OV MMJ sa uskutoční  12.3.2006  v Malackách  
- hracie podmienky  12 ( Malina)  + 4 ( stará herňa) + 3 ( Sokolovňa)  stoly  

 
 K bodu 13 , Návrh na vydanie časopisu Slovenský st. tenis 1/2006  ( Dr.Demetrovič) 
 
Dr.Demetrovič – písomný materiál  
                        -  obsah časopisu 
                        - požiadavka na výsledkovej časti a informácií z regiónov 
 
VV SSTZ  schvaľuje 
 
 K bodu 14 , Príprava kandidatúry SSTZ na MEJ 2007  a MSJ 2009( Dr.Kríž, Ing.Hamran). 
 
Ing.Hamran – informácia o príprave kandidatúr 
 - príprava videoklipu 
 - príprava písomných podkladov a predbežných rozpočtov 
 
 
 
 
K bodu 15, Rôzne  
 
15.1  Dr.Brúderová  -  informácia o ukončení B licencie trénerov – p.Kolenčík Anton  
 - záverečné skúšky A licencie : 8.3.2006  -  Truksa, Dzelinský, Záhradník 
 
15.2  Stanovisko legislatívnej komisie k sťažnosti ŠKST Ružomberok 
 
15.3 Informácia o podpísaní  upravenej  zmluvy medzi SSTZ a Sportmed, s.r.o. o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti športovcom a počas vrcholných podujatí organizovaných SSTZ. 
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15.4  Ing.Hamran – informácia o sankcionovaní hráča Martina Gumaňa za jeho 
neospravedlnenú neúčasť  na turnaji PT v Slovinsku – upozorniť na podobné riziko aj 
trénerov reprezentácie  
 
15.5  Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 23.5.2006 o 9.30 v Bratislave. 
 
 
Bratislava,  15.3.2006          
Zapísal :     Ing.Hamran         
Schválil :   Dr.Kríž 


