Zápis č.3/ 2007
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 9.5.2007 v Bratislave
Prítomní : pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr. Peko, Mihočko, Ing.Bačík,
Dr. Hajduk, Dr. Vaniak, Pirnik, Valúch , Dr. Brúderová, Ing. Goláň
Neprítomní : ––
Prizvaní: pp. Tichý, Ing.Šereda, Lučenková, Michalka
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.

Dňa 12.3.2007 sa konalo v maďarskom Lipóte vyhodnotenie Dunajského pohára 2006
a príprava nového ročníka. Za SSTZ sa zúčastnil p. Hamran, za vedenie DP p. Kríž.
V celkovom hodnotení za r. 2006 zvíťazilo Maďarsko tesne pred Slovenskom. Zo
slovenských športových odvetví bol najúspešnejší stolný tenis – chlapci turnaj
v Bratislave vyhrali, dievčatá skončili v Budapešti druhé. V r. 2007 sa uskutočnia
súťaže Dunajského pohára v kategórii dievčat v Bratislave v dňoch 13.-14.10.2007.
SSTZ bol MŠ SR poverený zakúpením pohárov pre všetky športy ako aj
zorganizovaním koncoročného zasadnutia grémia DP na Slovensku.

2.2.

V marci podal SSTZ ďalšie dva projekty na MŠ SR – na zakúpenie taraflexu
a mikrobusu pre potreby SSTZ. MŠ SR rozhodne o investičných projektoch do konca
mája.

2.3.

MŠ SR po prvý raz schválilo pre SSTZ aj projekt na rozšírenie klubov na školách
(200.000 Sk), na zorganizovanie MEJ 2007 v Bratislave (2.000.000) a na
reprezentáciu SR a talentovanú mládež v zmysle vypočítaných bodov. Celkove došlo
k poklesu štátnych dotácií na štátnu reprezentáciu a na činnosť sekretariátov zväzov.
Kompletný rozpis je na internetovej stránke MŠ SR.

2.4.

Dňa 21.4.2007 sa konalo VZ SOV za účasti prezidenta EOV P. Hickeyho. Schválilo
ELIT TÍMY SR k OH v Pekingu a Londýne. Zo stolného tenisu boli do podpory
v kategórii talentov zaradení : L. Kmotorková, P. Šereda a Ľ. Pištej.

2.5.

Dňa 27.3.2007 sa konal v Belehrade kongres ETTU. Za SSTZ sa ho zúčastnili pp.
Kríž a Hamran. Bola zvolená staronová exekutíva ETTU na čele so Stefanom Bosim
(ITA) (iba p. Sporrera /AUT/ vystriedala p.Sorlingová /SWE/ a p. Munivranu /CRO/
p. Matkovič /SRB/ ). Predsedom veteránskej komisie bol EC ETTU opäť zvolený p.
Kríž a členom mládežníckej komisie sa stal aj na ďalšie obdobie p. Hamran. Kongres
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ETTU rozhodol, že po OH v Pekingu sa bude hrať nová dlhodobá súťaž krajín (3
roky) o finančné ceny v 3 kategóriách (namiesto doterajšej kvalifikácie na ME).
2.6.

Dňa 19.4.2007 Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch ocenilo úspechy stolného tenisu
v Topoľčanoch a udelilo klubu pamätnú striebornú medailu mesta, ktorú prevzal p. M.
Vozár. Za SSTZ sa zúčastnili pp. Kríž a Hamran.

2.7.

Dňa 20.4.2007 sa konali v Slovenskom stolnotenisovom centre M SR Policajného
zboru za účasti popredných predstaviteľov MV SR. Prítomná bola aj delegácia SSTZ
v zostave pp. Kríž, Hamran, Vaniak.

2.8.

Krajský úrad v Bratislave v súvislosti s ukončením svojej pôsobnosti k 30.9.2007
požiadal SSTZ o okamžitú úhradu 0,5 mil. Sk za prenájom pozemkov pod halou
a ubytovňou pod hrozbou exekúcie. VV SSTZ rozhodol, že schodok bude uhradený
z príjmu z MEJ, podobne ako pôžička vo VÚB.

2.9.

MV SR oznámilo, že udelilo certifikát o slovenskom občianstve T. Keinathovi, ktorý
si ho musí osobne prevziať v priebehu mája 2007. Poďakovanie v tejto súvislosti patrí
pp. Hamranovi a Vaniakovi za zabezpečovanie zložitej administratívy súvisiacej
s týmto aktom.

2.10 Listom z 29.4.2007 sa obrátil na predsedu SSTZ p. Kánya, ktorý informoval o nových
faktoch, súvisiacich s hráčom Hartelom a nepridelením CTM pre ŠKST Bratislava. List
prerokoval VV SSTZ, vyslovil a ním nesúhlas. Poveril p. Hamrana vypracovaním
odpovede.
2.11 Požiadavka na ŠTK na spracovanie nového návrhu organizovania finálových turnajov
M SR mládeže
2.12 Informácia o odstúpení družstva žien Dunajskej Stredy z nadstavby Extraligy žien
v Topoľčanoch. Prípad bude postúpený na doriešenie disciplinárnej komisii SSTZ
2.13 ŠKST Topoľčany predložil návrh na vypísanie výberového konania na trénera
reprezentačného družstva žien. Návrh bude riešený po celkovom zhodnotení sezóny
2006/2007.
2.14 VV SSTZ pozval na rokovanie VV SSTZ na ich vlastnú žiadosť trénerov RD mládeže
p.Michalku a p. Lučenkovú. Tréneri kritizovali VV SSTZ za neriešenie problémov
s trénerom družstva žien a vyslovili kritiku práce p. Kutiša.
Členovia VV SSTZ ( Peko, Kríž, Vaniak ) sa zaujímali aj o ich plány na prípravu RD
kadetiek a junioriek na MEJ. Požiadavka trénerov bude riešená spolu s bodom 2.15.
2.15 p. Mihočko a KŠR pripraví komplexné hodnotenie práce trénerov RD po MS v Záhrebe
a predloží návrh opatrení VV SSTZ. Hodnotením sa bude zaoberať aj pracovná skupina
určená VV SSTZ.
2.16 JUDr. Hajduk kritizoval nekoncepčnú prácu s reprezentačnými družstvami SR.
2.17 p. Valúch sa informoval sa na dôvody zmeny schválených nominácií.
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K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ
-

predložený písomný materiál

Uznesenia splnené : 390, 392, 393 , 394
Uznesenia trvajúce :
Uznesenie 389a : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po
kongrese ITTF v roku 2007.
Z: Dr.Vaniak

T: 30.6.2007

Uznesenie 389b : Uskutočniť kontrolu hracích miestností klubov v súťažiach riadených
SSTZ .
Z: Mgr.Peko, Ing. Šereda
T: 30.9.2007

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
Predložené písomné materiály – VV SSTZ vzal na vedomie
4.1 p. Mihočko predložil za KŠR nomináciu na MS v Záhrebe , 21. – 27.5.2007
muži: Šereda Peter, Pištej Ľubomír, Keinath Thomas, Illáš Erik – na náklady SSTZ
Lelkeš Zoltán - na vlastné náklady, náhradník: Baláž Michal
ženy : Kmotorková Lenka, Balážová Barbora , Lučenková Viktória, Medříková Jana
– na náklady SSTZ
Hudecová Soňa - na vlastné náklady
Bardoň Michal, Ódorová Eva – sa ospravedlnili z dôvodu ich zranení
tréneri : Miko Jatolím, Kutiš Anton
delegáti na kongres : Dr.Kríž Zdenko ( na náklady ITTF),
Ing. Hamran Anton (náklady SSTZ)
Tím expertov: Vozár M., Peko Š., Mihočko V., Brúderová M. - na náklady SSTZ
4.2 Nominácia na MMJ a MMK v Poľsku
kadeti:
kadetky:

Karas,Slováčik, Figeľ - na náklady SSTZ,
náhr. Mucha
Balážová, Adámeková,Danová - na náklady SSTZ , náhr. Malá
Bútorová, Kalužná – na vlastné náklady (SSTZ hradí len poistku)

tréneri : Michalka, Bardoň, - na náklady SSTZ
poistenie, doprava – na náklady SSTZ
4.3 MMJ Francúzsko
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juniori:
juniorky:

Kobes ,Ježo, Sekera - na náklady SSTZ, náhr. Bezúr
Medříková,Hudecová, Daubnerová - na náklady SSTZ, náhr. Lazarčíková

tréneri : Truksa, Lučenková - na náklady SSTZ
Kategória kadetov sa nezúčastní z dôvodu M-SR.
4.4 VV SSTZ nominoval týchto rozhodcov :
a/ MM tel. postihnutých v Rumunsku - 8 rozhodcov (určí komisia rozhodcov)
b/ MMJ Poľsko - Goláň – HR, 2 rozhodcovia
(určí komisia rozhodcov)
c/ MEV Rotterdam – Chamula, Šedivec
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Stav príprav RD mužov a žien na MS v Záhrebe (Mihočko )
6.1 Mihočko – príprava na MS prebieha v kluboch
- záverečná príprava sa uskutoční v Bratislave - Krasňanoch od 14.5.2007
- doprava do Záhrebu sa uskutoční 2 mikrobusmi, odchod je 20.5.2007
- SSTZ zabezpečí dopravu a poistenie a športové oblečenie pre celú výpravu
K bodu 7. Hodnotenie ME v Belehrade (Mihočko )
-

tréneri pp. Miko a Kutiš predložili písomné hodnotenie účasti na ME
VV SSTZ vyslovil nespokojnosť s výsledkami družstiev :
muži 15. miesto , ženy 19. miesto
dobrý výsledok dosiahol iba Bardoň v súťaži jednotlivcov – 9.-16. miesto
spokojnosť aj s výkonmi Balážovej v súťaži družstiev
podrobnejšie hodnotenie bude po MS (komplexne sezóna).

K bodu 8 . Informácia o priebehu ligových súťaží 2006/2007 (Mgr.Peko)
– ústne zhodnotil priebeh súťaží
– je potrebné upraviť možnosť štartu hráčov v dorasteneckej lige, ktorí sú na mimoriadnom
hosťovaní. Na súpiske môžu byť dvaja, v stretnutí však môže nastúpiť len jeden z nich.
ŠTK pripraví alternatívny návrh na ďalšie zasadnutie VV SSTZ
K bodu 9. Zhodnotenie priebehu Superligy 2007/2008 (Dr.Vaniak)
–
–

predložený písomný materiál
ďalšie rokovanie Komitétu Superligy sa uskutoční počas MS v Záhrebe. Zúčastnia sa ho
pp. Kríž a Hamran.
K bodu 10. Stav prípravy RD SR na MEJ 2007 v Bratislave ( p.Mihočko)

Mihočko – ústna informácia
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-

príprava sa uskutoční v hale SSTZ
KT juniorov ( 8+8) sa uskutoční 24.-25.5.2007
KT kadetov ( 8+8) sa uskutoční 22.-23.5.2007
Keinath ponúkol sparring počas záverečnej prípravy pred MEJ – tréneri ho
využijú
boli požiadaní aj ďalší hráči – Šereda a Pištej o sparring počas prípravy
KŠR v spolupráci s trénermi musí zabezpečiť partnerov do štvorhier

K bodu 11. Informácia o ukončení školenia trénerov B licencie (Dr.Brúderová)
predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie bez pripomienok
K bodu 12. Hodnotenie MMJ v Malackách ( Ing.Hamran, Mihočko )
-

na MMJ sa zišla slabšia účasť ako v minulosti
kritika trénerov RD SR, z dôvodu umožnenia hráčom hrať v ich klubových
dresoch
dobrý výsledok v družstvách – 1. miesto junioriek
nespokojnosť s výsledkami v súťaži jednotlivcov, viac sa očakávalo od všetkých
štyroch kategórií
prediskutovať s organizátormi prípravu budúceho ročníka s možnosťou finančných
cien.

K bodu 13. Stav príprav MEJ 2007 v Bratislave ( Dr.Kríž, Ing.Hamran)
-

žrebovanie MEJ sa uskutoční 8.6.2007 v Luxembursku, ktorého sa zúčastnia
Dr.Kríž a Ing.Hamran
na ďalšie rokovanie VV SSTZ predloží OV predbežný rozpočet MEJ
kvôli MEJ bol preložený tenisový zápas Fedcupu SR – Srbsko do Košíc

K bodu 14. Štatút siene slávy SSTZ ( Dr.Kríž)
predložený písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje s tým, že starostlivosť o Sieň slávy
bude mať v náplni člen sekretariátu SSTZ (určí p. Hamran)
K bodu 15. Návrh zasadnutí VV SSTZ na 2. polrok 2007 ( Ing.Hamran)
predložený písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje s doplnkami: zasadnutie VV sa
v októbri uskutoční v Trnave a na decembrové zasadnutie sa doplní bod Návrh rozpočtu
SSTZ a projektov na MŠ SR.
K bodu 16. Príprava celoslovenskej konferencie SSTZ ( Dr.Kríž)
-

konferencia sa uskutoční 10.11.2007 v Bratislave, resp. v Pov. Bystrici
regionálne , resp. krajské konferencie zvolia delegátov na konferenciu (možnosť
poveriť tých istých ako pred 2 rokmi)
účasť je z každého regiónu po 15 delegátov
jednotlivé regionálne zväzy nahlásia svojich delegátov na sekretariát SSTZ do
30.9.2007
hlavnú časť referátu pripraví predseda SSTZ, každý člen VV SSTZ prednesie
stručný referát za svoj úsek.
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K bodu 17. Rôzne
17.2 VV SSTZ schválil zmenu cien za prenájom haly a súvisiacich priestorov ( DPH) –
zverejniť na internetovej stránke SSTZ (pp. Tichý, Šereda).
17.3 Pirnik – príprava projektu „ Stolný tenis do škôl“ . Dotácia na nákup zariadenia vo
výške 200000,-Sk od MŠ SR – predložiť na júnové rokovanie VV SSTZ a potom do
časopisu ŠPORTINFORM.
17.4 Rozdelenie finančných prostriedkov na ÚTM pre rok 2007.
predložený písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami zverejniť na internetovej stránke SSTZ (Tichý, Šereda)
- žiadosti o vznik nových CTM je možné predložiť po 1.7.2007, kedy budú zverejnené
nové rebríčky
- úprava dotácie pre ŠŠS vo Vranove a vo Svidníku
- rozpis prostriedkov pre ZCPM bude predložený na ďalšom zasadnutí VV SSTZ
- návrh na zahraničné štarty je potrebné predkladať spolu nomináciou a jeho finančným
vyjadrením
17.5 VV SSTZ schvaľuje novelizáciu Smernice SSTZ 3/99 – odmeny a náhrady rozhodcom
stolného tenisu.
17.6

VV SSTZ berie na vedomie prehľad štartov mladých stolných tenistov na zahraničných
podujatiach a poveruje KTM prerokovaním jeho obsahu.

17.7 Predseda SSTZ upozornil členov VV na potrebu odovzdať príspevky do časopisu
Slovenský stolný tenis 1/2007 najneskôr do 10.6.2007.
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