Zápis č.6/2006
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ , konaného dňa 24.10.2006 v Bratislave
Prítomní :

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

Ospravedlnení : Valúch , Dr. Brúderová
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 - Minister školstva p. Mikolaj odvolal generálneho riaditeľa Sekcie štátnej
starostlivosti o šport MŠ SR p. Kosorína a dočasne poveril vedením sekcie p.
Čambala. Súčasne na MŠ SR vytvoril nový odbor prierezových činností, ktorého
riaditeľom sa stal p. Kosorín. Na šéfa je vypísané výberové konanie.

2.2.

Dňa 14.9.2006 odovzdali v Ružomberku predseda SSTZ a generálny sekretár
Ďakovnú plaketu M. Bystričanovi pri príležitosti jeho životného jubilea – 50 rokov.

2.3.

Dňa 26.9.2006 prehralo družstvo mužov SR odvetný kvalifikačný duel o postup na
ME 2007 s Belgickom po vyrovnanom boji 2:3. Poďakovanie patrí organizátorom zo
Starej Ľubovne, ktorí aj po tretí raz pripravili toto podujatie na vysokej organizačnej
i spoločenskej úrovni.

2.4.

V rámci osláv 50. výročia organizovaného stolného tenisu v Šarišských Michaľanoch
sa stretla delegácia SSTZ v zložení pp. Kríž, Mihočko, Novotný, Tichý s miestnym
starostom a ocenila podiel obce i p. Balčáka na rozvoji stolného tenisu na Slovensku.

2.5.

Dňa 27.9.2006 Disciplinárna komisia SSTZ zastavila činnosť E. Ódorovej
v reprezentácii SR do konca r. 2006 nepodmienečne za neúčasť na rozhodujúcom
kvalifikačnom stretnutí v Belgicku. Ódorová zaslala obratom odvolanie voči tomuto
verdiktu. List bude predmetom rokovania VV SSTZ.
-

Ing.Bačík informoval o rokovaní disciplinárnej komisie a jej záveroch

-

VV SSTZ prerokoval odvolania Evy Ódorovej voči rozhodnutiu disciplinárnej
komisie
VV SSTZ rozhodol o zmene trestu na podmienečný s tým že :

-

a/ Eva Ódorová môže štartovať už na nasledujúcich reprezentačných podujatiach
v tomto roku : PT v Poľsku a kvalifikačné stretnutie ME v Bratislave (SVK-ITA)
b/ ústredný tréner vykoná pohovor s hráčkou vzhľadom na jej budúce pôsobenie v
RD
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2.6.

Prezident stolnotenisového klubu KTS Tarnobrzeg p. Necek zaslal na SSTZ fax so
žiadosťou o odpustenie trestu E. Ódorovej, ktorá štartuje v jeho drese. Predseda SSTZ
poslal vysvetľujúci list, v ktorom objasnil postup zväzu.

2.7.

Výkonný výbor SOV na svojom rokovaní 28.9.2006 rozhodol o zaradení pp. Šeredu
a Pišteja do juniorského tímu SOV (do 23 rokov). V tíme sú perspektívni športovci,
ktorí majú šancu prebojovať sa na OH v Pekingu, resp. Londýne. Na Európskom
olympijskom festivale mládeže (EYOF) v dňoch 21.-28.7.2007 v Belehrade bude
v programe aj stolný tenis. Zo Slovenska môže štartovať výprava v zložení 4+4+2,
ročník narodenia 1992-93.

2.8.

Dňa 3.10.2006 rokovalo Prezídium KŠZ SR, ktoré vzalo na vedomie odpredaj
cyklistického štadióna v Bratislave Slovenskému cyklistickému zväzu za 45 mil. sk.
Žiadny majetok SZTK už v budúcnosti nebude prevádzaný ani na športové subjekty
bezplatne.

2.9.

V dňoch 6.-7.10.2006 sa uskutočnil v Pezinku 24 hodinový stolnotenisový duel
s cieľom dostať tento výkon do Guinessovej knihy rekordov. Na otvorení úspešného
pokusu sa zúčastnila delegácia SSTZ v zložení pp. Kríž, Hamran, Vaniak, Tichý.

2.10. Dňa 5.10.2006 sa na prvom rokovaní stretol Štáb OH 2008, za SSTZ sa zúčastnil
predseda zväzu. Prerokoval celkový zámer účasti a návrh kritérií SOV. Pre stolný
tenis budú platiť základné kritériá schválené ITTF.
2.11. V dňoch 21.-22.10.2006 sa uskutočnila v Slovenskom stolnotenisovom centre
v Bratislave kvalifikačná skupina Pohára ETTU mužov. Slovenský zástupca ŠKST
Bratislava obsadil 4. miesto. Akciu zabezpečoval sekretariát SSTZ v spolupráci
s ŠKST.
2.12. Po vlaňajšej rekonštrukcii interiérov Slovenského stolnotenisového centra bola
v októbri dokončená aj rekonštrukcia vonkajšej časti haly na Černockého ul. č. 6
(výmena okien, oprava komína, náter strechy a fasády) v celkovej hodnote 2 mil. sk.
2.13. Stolnotenisový oddiel vo Vojčiciach sa vzdal organizovania stretnutia kvalifikácie ME
medzi SVK a ITA z dôvodu organizovania predvolebného mítingu v tom istom
termíne.
2.14. Mgr.Peko – dal požiadavku na zasielanie zápisov z komisie športovej reprezentácie aj
pre potreby ŠTK z dôvodu požiadaviek na prekladanie termínov stretnutí v našich
súťažiach
Uznesenie 389 : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po kongrese
ITTF v roku 2007.
Z: Dr.Vaniak
T: 31.5.2007
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K bodu 3, Kontrola uznesení VV SSTZ
Uznesenia splnené : 383, 386 predložené písomné materiály
Uznesenia trvajúce :
Uznesenie č.385 : Doplniť a aktualizovať smernicu o udeľovaní rozhodcovských licencií
Z: Dr.Vaniak

T: 31.12.2006

Uznesenie č.387 : Zvolať rodičovské združenie hráčov zaradených do RD mládeže.
Z: Mihočko, Daubnerová

T: 30.11.2006

Uznesenie 388 : Tréneri jednotlivých kategórií pripravia širšie nominácie RD , 3 + 3 hráči.
S prvými tromi hráčmi u mužov aj žien budú uzavreté hráčske zmluvy pre rok 2007.
Z: Mihočko
T: 31.12.2006
Úloha: Dr.Kríž požiadal všetkých predsedov komisií VV SSTZ , aby do nasledujúceho
zasadnutia predložili písomné zhodnotenie činnosti komisií za za prvý rok ich činnosti.
Z: členovia VV SSTZ

T:30.11.2006

K bodu 4, Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
Predložené písomné materiály – VV SSTZ vzal na vedomie
4.1 Mihočko – nominácia na MMJ v Maďarsku
Juniorky- Medříková, Daubnerová, Lazarčíková, Hudecová - na náklady SSTZ
Juniori- Ježo Sekera - na náklady SSTZ
- Drinka
– na vlastné náklady
tréneri – Michalka, Truksa
4.2 Mihočko – nominácia na MMK v Bratislave
Kadeti – Karas, Mucha, Slováčik, Novota, Brychta, Figel, Mudrík, Dandár
ml.žiaci – Stehlík, Ježo náhradník : Maják
Kadetky - Balážová, Adámeková, Danová, Bútorová,Takáčová, Kalužná, Jurková st.,
Malá , ml. žiačky – Kokavcová , Jurková ml., náhr. : Barčiaková
Tréneri – Bardoň, Truksa, Michalka, Dzelinský, Lučenková, Daubnerová, Uherčík
4.3 PT Poľsko – Ódorová , Balážová - na náklady SSTZ
- Bardoň – na náklady podľa smernice SSTZ
- Palček, Illáš, Ježo, Hudecová – na vlastné náklady
- vedúci – Dr.Vaniak – na vlastné náklady
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4.4 VV SSTZ schválil trénerov pre RD v mládežníckych kategóriách na sezónu 2006/7 :
juniori: Truksa
juniorky : Lučenková
kadeti: Bardoň
kadetky: Michalka
Vedúca realizačného tímu: Daubnerová
4.5 PT Nemecko – problém z účasťou trénera. Ústredný tréner p.Mihočko opätovne
prerokuje s trénermi jednotlivých kategórií ich účasť na turnaji.
4.6 Reprezentačné družstvá mužov a žien na sezónu 2006/7 :
Muži : Šereda, Pištej, Bardoň, Truksa, Palček, Baláž
Ženy: Ódorová, Kmotorková, Marčeková, Lučenková, Balážová, Medříková
VV SSTZ schválil
4.7 Nominácia na stretnutie kvalifikácie ME žien SVK-ITA v Bratislave :
-

Ódorová, Kmotorková, Lučenková, Marčeková, tréner : Kutiš

4.8 Nominácia na stretnutie kvalifikácie ME mužov NOR- SVK v Nórsku:
-

Šereda, Pištej, Bardoň, tréner : Miko

4.9 Nominácia trénerov na MMJ v Portugalsku : Truksa, Daubnerová náhr. Lučenková
- na náklady SSTZ
4.10 Nominácia na ETTU Eurotalent Portugalsko – Madeira :
- Ježo, Kobes, Hudecová, Balážová, tréner Sviták
- doprava a poistenie na náklady SSTZ
4.11 Vzhľadom na neospravedlnené nevycestovanie trénera Svitáka do Portugalska SSTZ
bude žiadať preplatenie prepadnutej letenky .
4.12 VV SSTZ nevyhovel požiadavke ŠKST na preplatenie čiastočných nákladov za štarty na
WJC Portugalsko a Chile, nakoľko bolo vopred komisiou štátnej reprezentácie
schválené, že štart na uvedených podujatiach je na vlastné náklady účastníkov.
4.13 VV SSTZ nominoval na stretnutie kvalifikácie ME družstiev žien SVK-ITA rozhodcov
: Vaniak, Goláň
K bodu 5, Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6, Hodnotenie účasti na MEJ 2006 v Sarajeve (Mihočko )
-

písomné materiály – VV SSTZ berie na vedomie

- Mihočko : samotné hodnotenie sa uskutočnilo na predchádzajúcom VV SSTZ
KŠR predložila písomne návrh opatrení k MEJ 2007
VV SSTZ materiál schválil
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K bodu 7, Vyhodnotenie Dunajského pohára (Ing.Hamran )
-

písomné materiály – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 8 , Stav príprav RD SR mužov a žien (Mihočko)
Mihočko - ústna informácia:
Predložený návrh zmluvy s hráčmi a návrh odmien za výsledky na MS a ME
VV SSTZ po pripomienkach členovVV materiály definitívne schváli na ďalšom
zasadnutíschválil predložené materiály s doplnkami.
K bodu 9 , Stav príprav MEJ 2007 v Bratislave (Dr.Kríž, Ing.Hamran)
Ing.Hamran – informácia o stave príprav na MEJ.
- uskutočnilo sa rokovanie s p.Moškom – gen. sekretárom STZ . Súbežne prebiehajú
rokovania s Inchebou . Nevýhodou tejto alternatívy sú zvýšené náklady na
dopravu cca o 200000 až 300000,-Sk.
- VV SSTZ poveril rokovaním Dr.Kríža a Ing.Hamrana ďalším rokovaním
s obidvomi subjektami
- VV SSTZ preferuje NTC ako miesto MEJ .
- Je potrebné uzavrieť rokovanie s so stolnotenisovými firmami dodávajúcimi
materiál na MEJ. Obdržali sme ponuku od fy Butterfly, ktorá však nie je
dostatočne výhodná pre náš zväz. Je potrebné osloviť ďalšie firmy a rokovať
s nimi o dodávke.
- VV SSTZ odsúhlasil dvojdňovú služobnú cestu do Bayrouthu v Nemecku pre
Dr.Kríža a Ing. Hamrana. Počas turnaja Pro Tour budú rokovať so
stolnotenisovými firmami, nemeckým hráčom Keinathom a zároveň zabezpečia
dovoz našich hráčov z turnaja do Bratislavy.
K bodu 10 , Stav prevádzkovania hosp. zariadenia a ekonomiky SSTZ ( p.Tichý)
Predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
K bodu 11 , Stav príprav MMK v Bratislave (Ing.Hamran)
predložený písomný materiál - VV SSTZ berie na vedomie
Ing.Hamran ústne informoval postupe príprav MMK. V súčasnosti je prihlásený rekordný
počet 27 krajín. Vzhľadom na veľký počet hráčov je potrebné pripraviť 2 hracie haly
s celkovým počtom 19 hracích stolov a min. 3 tréningovými. Využijeme telocvičňu na ZŠ
Hubeného.
K bodu 12 , Hodnotenie plnenia „ Hlavných úloh z konferencie SSTZ“
Bod rokovania preložený na ďalší VV SSTZ
K bodu 13 , Návrh zloženia RD SR mužov a žien a RT na sezónu 2006/7 ( Mihočko)
viď bod 4.6. tohto zápisu
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K bodu 14 , Rôzne
14.1 VV SSTZ po prerokovaní odsúhlasil štart hráča Janka Tomáša (Srbsko) vo všetkých
súťažiach riadených SSTZ a súťaží súvisiacich v nižších stupňoch, nakoľko spĺňa
požadované kritériá.
14.2 VV SSTZ poveril rokovaním Dr.Kríža a Ing.Hamrana rokovaním s Thomasom
Keinathom ( Nemecko) , ktorý prejavil záujem reprezentovať Slovensko.
14.3 VV SSTZ prerokoval protest TZO Bytča . VV SSTZ uznal protest za oprávnený
a skrečoval výsledok stretnutia TZO Bytča - STK HCH Čadca „B“ v prospech TZO
Bytča. Zároveň poveril ŠTK administratívnym doriešením prípadu a rozhodcovskú
komisiu , aby sa zaoberala nedodržaním ustanovení súť. poriadku rozhodcom stretnutia
p.Gabalíkom.
14.4 VV SSTZ rozhodol o posunutí na ďalšie pripomienkovanie Štatútu komisie športovej
reprezentácie a odporučil vypustiť z uvedeného materiálu menovité zloženie komisie.
14.5 VV SSTZ schválil komisiu pre oponentúry plánov ÚTM v zložení : Mihočko,
Dr.Demetrovič, Daubnerová
14.6 Vzhľadom na nejasný výklad niektorých článkov smernice „Zriaďovacie a hodnotiace
kritériá ÚTM a individuálnej prípravy“ VV SSTZ schválil úpravu nasledovných
článkov:
Nové znenie
1.5 Pri odchode hráča do vyššej vekovej kategórie zostáva materskému oddielu pre ďalšiu
sezónu 1 miesto za každého odchádzajúceho hráča pre výpočet počtu hráčov potrebných na
zachovanie CTM .
4.3 Priradenie bodového hodnotenia podľa umiestnenia v rebríčku SR k 1.7. predchádzajúcej
sezóny ( nie redukovaného ):
St.žiaci, ml. žiaci, najml. žiaci : 1. - 3. miesto
4. - 10. miesto
Starší a mladší žiaci
do 32. miesta
Najmladší žiaci
do 24. miesta

= 3 body
= 2 body
= 1 bod
= 1 bod

Aby bolo ŠŠS systémovo podporované musí mať zaradených minimálne 4 hráčov.
( s účinnosťou od 2. polroku 2006).

V prípade, že ŠŠS nespĺňa podmienku zaradenia 4 hráčov do strediska a má hráča, resp.
hráčov, ktorí spĺňajú podmienku pre zaradenie do individuálnej prípravy budú títo hráči
hodnotení podľa podmienok individualizácie prípravy ( viď kapitola 2. tejto smernice ).
14.7 MSK Malacky predložil žiadosť o spoluorganizovanie MMJ 2007 v Malackách.
VV SSTZ schválil
14.8 Ďalšie rokovanie VV SSTZ sa uskutoční 8.12.2006 v Topoľčanoch pri príležitosti
80. výročia vzniku organizovaného stolného tenisu v meste.
Bratislava, 4.11.2006
Zapísal : Ing.Hamran
Schválil : Dr.Kríž
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