Zápis č. 6 / 2007
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 28.8.2007 v Bratislave

Prítomní:

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

Neprítomní: Ing. Goláň Ing.Bačík
Prizvaní:
Program :

pp. Tichý, Ing.Šereda, Dr. Demetrovič
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 4.7.2007 bola podpísaná zmluva o vytvorení Športovej koalície, ktorú tvorí päť
subjektov: KŠZ SR, ZTŠČ SR, SFZ, SZĽH a SÚŠ. Uvedený orgán by mal byť partnerom MŠ
SR pri rokovaniach o slovenskom športe.
2.2. Po úspešnom ukončení 50. ME mládeže v stolnom tenise v Bratislave dostal SSTZ
množstvo ďakovných listov a e-mailov od ETTU, členských zväzov, ale aj jednotlivcov.
Zhodnotenie šampionátu je samostatným bodom VV.
2.3. Dňa 1.8.2007 zomrel vo veku nedožitých 79 rokov Peter Krchňák, bývalý vynikajúci
slovenský reprezentant, neskôr tréner, funkcionár a novinár. Na pohrebe sa zúčastnila
delegácia SSTZ na čele s Ing. T. Bartovicom.
2.4. Dňa 7.8.2007 sa na mňa obrátil listom predseda Trenčianskeho stolnotenisového zväzu
Tibor Strakoš so žiadosťou o riešenie školenia a doškoľovania rozhodcov. Vzhľadom na to,
že spochybňuje platnosť Smernice SSTZ o školení a udeľovaní licencií rozhodcom, bude jeho
list predmetom augustového rokovania VV SSTZ.
2.5. Európska únia vydala v auguste 2007 tzv. Bielu knihu o športe, v ktorej charakterizuje
hlavné zásady rozvoja a pôsobenia športu a športových subjektov v rámci EU. Uvedený
materiál je predmetom diskusie členských krajín.
2.6. Minister školstva SR Ján Mikolaj zrušil vypracovanie Koncepcie rozvoja športu v SR
a rozhodol o priamom spracovaní legislatívneho zámeru nového Zákona o športe. Za KŠZ SR
v oponentskej pracovnej skupine pôsobí Z. Kríž.
2.7. Predseda SOV František Chmelár vysoko ocenil vystúpenie slovenských stolných
tenistov na súťažiach EYOF v Belehrade. Vyslovil poďakovanie všetkým medailistom –
Balážovej, Danovej, Fígelovi i Karasovi, ako aj trénerom a vedeniu za vzornú reprezentáciu
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SR. Všetci 4 medailisti majú šancu dostať sa do výberu SOV na I. olympijské hry mládeže
v r. 2010.
2.8. Dňa 24.8.2007 sa na mňa listom obrátil rozhodca Milan Chamula so žiadosťou
o prehodnotenie možnosti úhrady cestovného slovenským rozhodcom pri cestách do
zahraničia. Uvedený list bude predmetom rokovania augustového VV SSTZ.
2.9. Iránsky stolnotenisový zväz prejavil záujem o štart na Slovak Open Cadet a Slovak Open
Junior (vrátane rozhodcov). Súčasne informoval o pozvaní slovenského družstva juniorov
a junioriek na MT v Teheráne (november 2007), kde sú finančné ceny. Pobytové náklady a aj
časť cestovných nákladov je ochotný uhradiť pre slovenských reprezentantov.
2.10 Predseda SSTZ informoval o ukončení činnosti Krajských úradov v septembri 2007. KÚ
má pohľadávku voči SSTZ vo výške 460000,- ( nedoplatok na nájomnom za pozemok
pod halou) , ktorý je potrebný uhradiť do 15.9.2007, nakoľko po tomto termíne musí
dať KÚ všetky pohľadávky na súdne vymáhanie.
2.11 Mgr. Peko – informoval o začiatku kontroly herní pred začiatkomm súťažného ročníka
2.12 Vozár – uskutočnil sa satelitný turnaj v Topoľčanoch, na ktorom sa zúčastnilo 403
hráčov. Po odstúpení maďarského organizátora pristúpil ďalší český organizátor –
Havířov, čo je nebezpečie , že niektoré krajiny vypustia v budúcom ročníku Topoľčany
a zúčastnia sa len dvoch českých turnajov. Dôvodom by mohlo byť zjednodušenie
získavania víz.
2.13 Dr.Brúderová – uskutoční sa seminár trénerov, prihlásených je 35 účastníkov. Riadenie
seminára – Mihočko a Dr.Brúderová.
Dňa 12.9.2007 sa uskutoční seminár trénerov A,B licencie v Košiciach. Predbežne sa ho
zúčastnia za SSTZ : Mihočko, Mgr.Peko, Ing.Šereda ( zároveň vykonajú kontrolu
herní).
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ
-

predložený písomný materiál

Uznesenia splnené :
Uznesenie 396 : Vypísať výberové konanie na trénera RD žien s tým , že uzávierka
prihlášok bude do 21.8.2007, aby na najbližšom zasadnutí VV SSTZ mohol vybrať nového
trénera. Podmienky na výber rovnaké ako v predošlom výberovom konaní.
Z: Ing.Hamran
T: 31.7.2007

Uznesenia trvajú :
Uznesenie 389a : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po
kongrese ITTF v roku 2007.
Z: Dr.Vaniak

T: 31.5.2007
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Uznesenie 389b : Uskutočniť kontrolu hracích miestností klubov v súťažiach riadených
SSTZ .
Z: Mgr.Peko, ŠTK
T: 30.9.2007
Uznesenie 397 : Spracovať analýzu a návrh na zriadenie profesionálnych trénerov od
sezóny 2008/09v kategóriách : a/ dospelí (muži , ženy) – mládež (juniorská a kadetská
kategória, resp. b/ muži ,juniori, kadeti - ženy,juniorky, kadetky
Z: Mihočko, Dr. Kríž, Ing.Hamran, Peko, Vozár

T: 31.12.2007

Uznesenie 398 : Zabezpečiť dotlač publikácie „ Stolný tenis
talentovanej mládeže“ ( červená kniha) v počte 200 ks
Z: Tichý

- Športová príprava

T: 31.12.2007

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
Predložené písomné materiály – VV SSTZ vzal na vedomie
4.1 EURO MINI CHAMPS – Štarsburg, 24.-26.8.2007
chlapci: Žaťko Juraj, Maňák Martin, Gašparík Martin, Bučko Róbert
dievčatá: Jurková Eva, Petreková Daniela, Piterková Sandra
tréneri Petreková , Piterka
Účasť na vlastné náklady
Poistene na náklady SSTZ
Vzhľadom na dosiahnuté výsledky sa hráči Gašparík (11), Bučko(15), Petreková (7)
nominovali na turnaj Stiga Master v Belgicku , 20.-21.10.2007 na náklady organizátoraubytovanie , strava.
SSTZ zabezpečí na svoje náklady vyslanie trénera , cestovné náklady a poistné.
4.2 Nominácia na PT v St.Peterburgu
Pištej – na vlastné náklady
Ódorová – na náklady SSTZ
4.3 WJC Funchal, Madeira, 29.-30.8.2007
juniorka: Medříková, Daubnerová, Hudecová, Balážová
tréner : Michalka
všetci na náklady SSTZ
VV SSTZ vyslovil nespokojnosť s prácou trénerky p.Daubnerovej z dôvodu, že pred
odchodom na dovolenku neodovzdala celú agendu a vzniklo veľa nejasností so štartom
družstva na turnaji
4.4 Flanders Open Belgicko
Pištej – na vlastné náklady
4.5 Eurokids – Španielsko, 3.-9.9.2007
Jurková Eva, Maják Marián - na vlastné náklady a náklady organizátorov.
po problémoch so zabezpečením trénera cestoval tréner Michalka - na polovičné náklady
SSTZ (druhú polovičku uhradia rodičia) , poistenie na náklady SSTZ pre všetkých
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4.6 Bulgarian Open , 20.-23.9.2007 :
Elčin Gasymov –na vlastné náklady
4.7 Nominácie rozhodcov
- MM tel. post. Nemecko, 12-16.9.2007
Novotný, Chamula
- ME tel. postihnutých , Slovinsko, Kranjska Gora, 10.-21.10 .2007
7 rozhodcoov
- PT Rakúsko , Wels, 24.-28.10 .2007
2 rozhodcovia – Račko, Kondel
- MSJ USA, Palo Alto, 7.-9.6.2007
Chamula
- Liga majstrov ETTU, Budapešť, 7.9.2007
Vaniak, Račko
- PT Rusko , St.Petersburg, 18.-21. 10.2007
Hamran
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Hodnotenie MEJ v Bratislave (Dr.Kríž, Ing.Hamran,Mihočko, Tichý )
Predložený písomný materiál :
6/a – vyhodnotenie športových výsledkov
6/b – finančné vyhodnotenie MEJ
VV SSTZ berie na vedomie
6.1 Dr.Kríž – poďakoval všetkým členom OV MEJ a sekretariátu SSTZ za odvedenú prácu
počas prípravy a trvania MEJ
- internetová televíziu – streaming sledovalo 467.512 ľudí, bolo uskutočnených 32
hodín prenosu
- počas MEJ sa uskutočnilo zasadnutie Exekutívy ETTU
- stále trvá ponuka stolov JOOLA na odpredaj za výhodných podmienok
6.2 Mihočko – podrobné hodnotenie sa uskutočnilo na KŠR
- záverečná príprava na MEJ bola kvalitná
- na začiatku roku bola príprava slabšia z dôvodu nedostatku financií
- najlepšie umiestnenie v družstvách dosiahlo družstvo kadetiek – 3. miesto
- dobrý výsledok zaznamenali aj juniorky – 9. miesto a mali reálne šance aj na
umiestnenie v prvej osmičke
- kadeti skončili na 17. mieste, to znamená postup do prvej kategórie pre budúce
ME mládeže v Taliansku
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-

juniori skončili na 27. mieste, čo je najslabšie umiestnenie v histórii SR, chýbal
im kolektívny výkon
v jednotlivcoch dosiahla najlepšie výsledky Balážová – 2 medaily - 1. miesto
štvorhra, 2. miesto – dvojhra
v juniorskej kategórii skončili Daubnerová a Medříková na 5.-8. mieste v štvorhre
a miešanej štvorhre
tréneri majú tiež nedostatky vo svojej práci , nerobili rozbor hry súperov,
minimálne využívajú videotechniku

6.3 Dr.Hajduk – poďakoval za dobrú organizáciu MEJ a vyslovil spokojnosť s výsledkami
hráča Figeľa, ktorý je z východoslovenského regiónu
6.4 Je potrebné klásť dôraz na prípravu mládeže už teraz, aby sa mohlo pokračovať
v príprave formou výcvikových táborov vo zväzovom centre
Úloha : Opätovne zvolať rodičovské združenie hráčov zaradených do RD mládeže na
sezónu 2007/2008
Uznesenie 399 : Spracovať databázu slovenských hráčov zaradených do RD mládeže aj
dospelých , v ktorej budú základné údaje o hráčoch, fotografia a kópia pasu, prehľad
športových výsledkov a funkčných testov..
Z: Daubnerová , Kolářová a tréneri RD

T: 31.12.2007

K bodu 7. Stav príprav ligových súťaží 20074/8, hodnotenie aktívu klubov (Mgr.Peko )
-

ústna informácia o konaní aktívu, na ktorom boli problémy s riešením niektorých
ustanovení pre nastávajúci súťažný ročník (v jednom stretnutí môžu nastúpiť dvaja
hráči, ktorí sú na mimoriadnom hosťovaní
štart dorastencov v 1. dor. lige na mimoriadnom hosťovaní
pripraviť návrh na úpravu tohoto predpisu na konferenciu SSTZ, s tým že len
jeden hráč , ktorý je na mimoriadnom hosťovaní môže nastúpiť v stretnutí

Uznesenie 400 : Zvolať stretnutie zástupcov extraligových klubov s VV SSTZ.
Z: Ing.Hamran, Peko

T: 25.9.2007

K bodu 8. Stav prípravy RD SR mužov a žien a program medz. štartov ( Mihočko )
muži : - absolvovali spoločnú prípravu v júli 2007
- všetci členovia RD sa zúčastnili funkčných testov
- tréner pripraví plán prípravy a štartov na medzinárodných podujatiach
ženy: - Ódorová sa už zúčastnila na lekárskej prehliadke
- je potrebné aby sa jej zúčastnili aj ostatné členky družstva, rovnako muži

K bodu 9. Hodnotenie účasti RD na EYOF v Belehrade ( Dr.Kríž, Mgr.Peko)
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-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
Mgr.Peko – dobrý výkon všetkých účastníkov, výborne zvládli najmä koncovky
zápasov
prekvapili najmä chlapci , kde sa nečakali medailové výsledky
Mihočko - podrobné hodnotenie sa uskutočnilo na KŠR
dobré výsledky by sa mali prejaviť aj na finančnom zhodnotení SSTZ pre budúci
rok
v roku 2010 sa uskutočnia prvé OH mládeže a výsledky z tohtoročného EYOF by
mali byť dobrým odrazovým mostíkom pre toto podujatie

K bodu 10. Výber trénera RD žien
Ná základe vypísaného výberového konania sa prihlásili 3 kandidáti, ktorí všetci splnili
požadované kritériá : Marta Daubnerová, Vladimír Mihočko ml. , Dušan Michalka
Mihočko - na základe stanovenej priority , ktorou je účasť na OH navrhol za trénera Mihočka ml. ,
z dôvodu najlepšieho poznania hráčky Ódorovej, ktorá má najväčšie šance prebojovať sa na OH
v ženskej kategórii
VV SSTZ tajným hlasovaním odsúhlasil väčšinou hlasov V. Mihočka ml. do funkcie trénera RD žien
na obdobie jedného roka , t.j. 31.8.2008.
K bodu 11. Návrh na menovanie trénerov mládežníckych RD
- presunuté na ďalšie rokovanie VV SSTZ, predtým prerokuje KŠR
K bodu 12. Organizačné zabezpečenie konferencie SSTZ ( Dr.Kríž, Ing.Hamran, Tichý)
-

predložený písomný materiál
termín a miesto konania konferencie: 10.11.2007 o 11.00 hod. v Bratislave, v kongresovej
sále Domu športu
program : Hodnotenie činnosti SSTZ od konferencie v roku 2005
každý člen VV SSTZ pripraví podklad do hodnotiacej správy predsedu v rozsahu 1 str.
na ďalšom zasadnutí VV SSTZ sa schváli detailný program konferencie

K bodu 13. Návrh na vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 2/2007
-

predložený písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje
uzávierka časopisu – 5.12.2007
termín vydania časopisu – 10. január 2008

K bodu 14. Návrh na prípravu MMK 2007 v Bratislave
- termín MMK – 2.-4.11.2007
- ustanovenie OV MMK : predseda OV – Dr.Kríž
podpredseda - Ing.Šereda
riaditeľ
- Ing.Hamran
Je potrebné urýchlene vybrať vedenie rozhodcov a odoslať zoznam na odsúhlasenie ETTU
a rozposlať prospektus do vybraných krajín
K bodu 15. Rôzne
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15.1 Pravidlá pre tvorbu rebríčkov – presunuté na ďalšie zasadnutie VV SSTZ
15.2 Návrh na úpravu súboru predpisov od Ing. Buczackého – postúpené legislatívnej komisii
na spracovanie na konferenciu
15.3 Požiadavka N. Bane na predelenie BT z kvóty kraja Trenčín, kde hrajú súťaže.
Požiadavka bola zamietnutá, musia „čerpať termíny „ z kvóty stredoslovenského regiónu,
kam patria geograficky. Listom odpovie generálny sekretár.
15.4 Predložený kalendár medz. podujatí. Slovensko kandiduje na organizáciu TOP 10 v roku
2010. Je potrebné pripraviť prezentáciu , ktorá bude prednesená počas TOP 12 v roku 2008.
Z: M.Vozár
T: 31.1.2008
15.5 List p. Chamulu ohľadom rozhodcovskej problematiku, postúpené komisii rozhodcov.
15.6 Požiadavka na urýchlené rozpracovanie projektu „ Stolný tenis do škôl“. Predložiť na
ďalšom zasadnutí VV SSTZ.
Z: Pirnik, Ing.Hamran
T: 25.9.2007
15.7 Na konferencii SSTZ bude zverejnený projekt Siene slávy aj so zaradením prvých
osobností zaradených do Siene slávy SSTZ.
Z: Dr.Demetrovič, Tichý, Vaniak
15.8 Ing.Kutiš – protestoval proti menšej odmene za vedenie CTM v Nitre. Dr.Hajduk
pripomenul, že Ing.Dzelinský má tiež rovnakú sadzbu za vedenie CTM.
VV SSTZ sa bude týmto problémom zaoberať na ďalšom rokovaní po predložení analýzy
reálne vykonávaného tréningového procesu.
15.9 v dňoch 14.-15.9.2007 sa uskutočnia M SR novinárov spolu s odbornou konferenciou
v Lučenci. VV SSTZ nominoval Ing.Hamrana na toto podujatie ako delegáta SSTZ.
15.10 List predsedu z KSTZ Trenčín, p. Strakoša v ktorom protestuje proti smernici
o udeľovaní rozhodcovských licencií . Postúpené na komisiu rozhodcov, ktorá pripraví
odpoveď, resp. ho uzavrie konferencia SSTZ.
15.11 Dr.Hajduk – požiadavka na kontrolnú komisiu SSTZ o preverenie hospodárenia OV
MEJ pro organizácii podujatia
Z: Ing.Goláň

T: 15.10.2007

15.12 Pri kontrole poskytovania finančnej podpory bolo zistené , že hráč Tibor Sekera bol
omylom zaradený do ŠŠS Bricon a tým mu nebol vyplatený príspevok na individuálnu
prípravu . VV SSTZ schválil dodatočné vyplatenie príspevku.
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15.13 VV SZTK poveril generálneho sekretára a ekonóma urýchlene uhradiť podlžnosti voči
KÚ Bratislava III. za prenájom pozemku pod halou SSTZ.

Bratislava, 7.9.2007
Zapísal : Ing.Hamran
Schválil : Dr.Kríž
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