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    Zápis č. 7 / 2007  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa 25.9.2007 v  Bratislave 
 
 
Prítomní:  pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr. Peko, Mihočko,  Pirnik , 
                       Dr. Hajduk, Dr. Vaniak,  Dr. Brúderová, Ing.Bačík 
  
Neprítomní:    pp. Ing. Goláň , Valúch 
 
Prizvaní:    pp. Tichý, Ing.Šereda, Dr. Demetrovič    
Prizvaní k bodu 2. :  pp. Skala, Novota, Šereda, Kobes, Červeň – zástupcovia extraligových  

klubov 
Neprítomní: pp. Bystričan, Till, Valárik, Klak, Medříková, Kmeť, Svat, Jurko 
     
Program :  uvedený v pozvánke 
 
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž ) 
  
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ   
 
K bodu 2.  Spoločné rokovanie  VV SSTZ a zástupcov extraligových klubov 

- informácie k navrhovaným zmenám súťažného poriadku ( Dr.Kríž) 
- diskusia k ďalšiemu súťažnému ročníku 2008/09 

 
p. Kobes – vyjadril spokojnosť s takýmto druhom stretnutia VV SSTZ a zástupcov 
vrcholových  
                  klubov 

- prezentoval záujem ŠKST Bratislava na skvalitnení mužskej reprezentácie SR 
- potreba spolupráce klubov a SSTZ na zlepšení koncepcie  prípravy reprezentácie 
- potreba  skvalitnenia Extraligy najmä v jej propagácii, stanovenie pevných hracích 

dní, zvýšiť štartovné, marketing, zabezpečiť televízne prenosy, finančné ocenenie 
družstiev, ocenenie hráčov na záverečnom vyhodnotení  Extraligy 

- Extraliga by mala mať vlastný riadiaci výbor zložený z manažérov jednotlivých 
zúčastnených klubov 

- postavenie klubov lepšie definovať v súbore predpisov SSTZ 
- informácia o vstupe slovenských klubov do Českej ligy od sezóny 2008/09 (ŠKST 

Bratislava, Nitra) 
- pre  Extraligu by bol potrebný sponzor s vkladom cca 1000000,-Sk 
- zvýšiť vklady klubov v Extralige  aspoň na  10000,-Sk 
- uskutočniť konkurz na gen. sponzora a spolupracovať s marketingovou 

spoločnosťou na zabezpečení ďalších sponzorov 
- potreba vybudovať centrum vrcholového stolného tenisu 
- v mládežníckej kategórii by mali byť v SR maximálne  2 centrá  

 
Ing.Hamran -  informoval o požiadavke na umožnenie štartu žien v súťažiach. Zástupcovia  

klubov neodporúčajú rozšíriť možnosť štartu žien v súťažiach mužov, dokonca aj 
terajšiu šancu hrať je potrebné považovať za dočasné opatrenie. 
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- VV SSTZ  navrhuje zakotviť do rozpisu súťaží jednotné oblečenie hráčov 
Extraligy aj s menami hráčov 

- zabezpečiť nomináciu rozhodcov na stretnutia Extraligy priamo prostredníctvom 
SSTZ s tým , že jednotlivé kluby poukážu prostriedky na financovanie rozhodcov 
zálohovo na SSTZ pred súťažou a SSTZ zabezpečí ich nomináciu aj výplatu 
odmien 

 
p. Skala -  navrhol zvýšiť vklady do súťaže, ktoré by sa použili na propagáciu súťaže. 
V prípade  

potreby aj formou predplateného priestoru v športovom denníku 
 
Dr.Kríž – navrhol vytvorenie  funkcie spravodajcu v každom klube, ktorý by spracoval 
informácie o jednotlivých stretnutiach a zaslal ich do športového denníka na konečné 
spracovanie. Informoval o rokovaní s vedením nového športového kanálu STV 
o stolnotenisových prenosoch, ktoré bude pokračovať v najbližšom období. 
 
p. Vozár – navrhol využiť možnosť spoločného tréningového procesu v športovej hale v Rači, 
kde je jediná šanca , aby sa mohli pripravovať najkvalitnejšie mužské družstvá spoločne 

- vytvoriť podmienky v športovej hale v Rači takým spôsobom , aby sa hráči 
zaradení do RD mohli počas ich prítomnosti na Slovensku mohli spoločne 
pripravovať , najlepšie s klubmi ktoré tu majú stabilný tréningový proces 

 
Väčšina zúčastnených žiadala  upresniť mimoriadne hosťovania dorastencov nasledovne: 

- na súpiske družstva môže byť len jeden hráč s mimoriadnym hosťovaním 
- na súpisku môže byť zaradený aj hráč hrajúci v zahraničí len v tom prípade , ak 

nehrá dorasteneckú súťaž v zahraničí 
 
 
Uznesenia VV  SSTZ zo spoločného rokovania  s extraligovými klubmi:  
 

a.) Súťaž Extraligy bude aj v ročníku 2007/2008 riadiť ŠTK (výkonne Ing. T.Šereda) za 
úzkej spolupráce s predsedami, resp. prezidentmi extraligových klubov. 

 
b.) Po polovičke súťaže sa uskutoční hodnotiace stretnutie ŠTK a zástupcov  

extraligových klubov, po skončení súťaží sa zíde opäť spoločné rokovanie VV SSTZ 
so zástupcami extraligových klubov (bude sa pravidelne opakovať). 

 
c.) Ruší sa augustový aktív zástupcov klubov najvyšších súťaží, namiesto neho sa 

uskutoční na sekretariáte SSTZ verejné žrebovanie súťaží nového ročníka.  
 

d.) Od nového ročníka Extraligy (2007/2008) bude v rozpise zakotvené jednotné 
oblečenie hráčov, extraligových družstiev (minimálne vo 2 farbách) s menami hráčov. 
Vklad za družstvo v súťaži mužov sa zvýši na 10.000 sk, v súťaži žien zostane 
nezmenený. 

 
e.) Extraligové kluby pred súťažou v r. 2008 zložia aj zálohy na vyplácanie rozhodcov. 

SSTZ zabezpečí ich nomináciu a výplatu odmien.  Kaucie zostávajú nezmenené. 
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f.) SSTZ zabezpečí propagáciu Extraligy okrem internetovej stránky SSTZ a svojho 
interného Spravodaja  aj v denníku ŠPORT, vrátane krátkeho komentára.  Využije na 
to časť prostriedkov z poplatkov zväzov, resp. sponzorské prostriedky. Každý klub 
povinne zriadi funkciu spravodajcu, ktorý bude dodávať správy z jednotlivých 
stretnutí. SSTZ bude pokračovať v rokovaniach s vedením nového športového kanálu 
STV o podmienkach stolnotenisových prenosov. 

 
g.) SSTZ vyvinie maximálne úsilie na získanie generálneho sponzora Extraligy 

s vkladom cca 1 mil sk (súťaž by mohla niesť meno jeho firmy). Z týchto prostriedkov 
by mohli byť ocenení najlepší hráči, družstvá a uhradené televízne prenosy. 

 
h.) Mimoriadne hosťovanie dorastencov bude pokračovať za predpokladu, že na súpiske 

bude iba jeden hráč s mimoriadnym hosťovaním. Na súpisku môže byť zaradený hráč 
hrajúci v zahraničí len v tom prípade, že v zahraničí nehrá dorasteneckú súťaž. 

 
i.) VV SSTZ nemá výhrady, aby extraligové kluby ŠKST Bratislava a Nitra v budúcej 

sezóne štartovali aj v českej najvyššej súťaži za predpokladu, že budú hrať aj 
najvyššiu slovenskú súťaž a že štart v ČR nenaruší plynulosť a regulárnosť slovenskej 
súťaže.  

 
j.) Predseda a generálny sekretár v rámci rokovania o spolupráci s novým vedením 

českého zväzu prerokujú aj možnosť prípadných budúcich spoločných slovensko – 
českých  súťaží. 

 
Relevantné závery zo spoločného rokovania zapracujú príslušné komisie SSTZ do 

Súboru predpisov SSTZ a zabezpečia ich plnenie v dohodnutých termínoch. 
Najzávažnejšie zmeny budú predložené aj na rokovanie celoslovenskej konferencie 
SSTZ 10. novembra 2007. Výpis zo zápisu z rokovania dostanú k dispozícii všetky 
extraligové kluby. 

 
Na záver spoločného rokovania VV SSTZ so zástupcami extraligových oddielov, ktoré sa 

uskutočnilo po prvý raz v histórii zväzu, poďakoval predseda SSTZ p. Kríž jeho účastníkom 
za konštruktívny prístup a racionálne riešenie problémov s cieľom skvalitniť najvyššiu 
domácu dlhodobú súťaž a zabezpečiť jej dôstojný priebeh a lepšiu propagáciu medzi 
slovenskou športovou verejnosťou. 
 
 
K bodu 3.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ 
 
 
3.1.  VV SOV sa rozhodol podporiť prípravu úspešných slovenských športovcov z IX. EYOF 
2007 v Belehrade. Na skvalitnenie centrálnej prípravy, resp. štartov stolných tenistov 
(Balážová, Danová, Fígeľ, Karas) vyčlenil mimoriadne celkovú čiastku 100.000 sk. Všetci 
štyria boli zaradení do juniorského olympijského tímu SOV. 
 
3.2. Ambasadorka fair play pre strednú Európu p. Katarína Ráczová a prezident Európskeho 
hnutia fair play Carlos Goncalves zaslali prezidentovi ETTU Stefanovi Bosimu ďakovný list 
za výbornú propagáciu  fair play počas 50. ME mládeže v Bratislave. 
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3.3. Predseda legislatívnej komisie SSTZ A.Hajduk predložil na rokovanie komisie dňa 
28.8.2007 návrhy na zásadnú úpravu Stanov SSTZ. Materiál bude predmetom rokovania 
septembrového VV SSTZ. 
3.4. V rámci príprav materiálov na celoslovenskú konferenciu stolného tenisu absolvoval 
predseda SSTZ tieto služobné cesty: Mildeho memoriál – Ružomberok (1.9.2007), Markov 
memoriál – Nitra (8.9.2007), Superliga ŠKST Bratislava - Duga Resa v Lozorno (11.9.2007), 
konferencia Bratislavského stolnotenisového zväzu (22.9.2007). 
 
3.5. Dňa 6.9.2007 sa konal seminár trénerov, kde boli mládežnícki tréneri o.i. oboznámení 
s najnovšími informáciami z ITTF a ETTU a zámermi SSTZ na najbližšie obdobie. 
 
3.6. Po zmobilizovaní finančných rezerv SSZT, boli v termíne uhradené podlžnosti zväzu za 
prenájmy pozemkov pod halou a ubytovňou SSTZ Krajskému úradu v Bratislave  vo výške 
368.000 sk. Za druhý polrok 2007 treba ešte uhradiť 114.000 Sk + 100.000 Sk daň 
z nehnuteľnosti. 
 
3.7. Dňa 10.9.2007 sa ukončilo rokovanie predsedu SSTZ s E. Lazarčíkom za prítomnosti pp. 
Hamrana a Daubnerovej, kde došlo k  objasneniu nedorozumení pri nomináciách S. 
Lazarčíkovej. 
 
3.8. SSTZ ocenil plaketou zväzu jubilantov M. Cícha (50 rokov) a V. Balčáka (70 rokov). M. 
Cíchovi bola plaketa odovzdaná 20.10.2007, V. Balčákovi vzhľadom na jeho PN až počas 
konferencie. 
 
3.9. Predseda SSTZ navrhol SOV, aby do mládežníckeho tábora počas OH v Pekingu bola 
vzhľadom na výborné výsledky na EYOFe 2007 a ME mládeže 2007 zaradená Barbora 
Balážová (náhr. Fígeľ). MOV v rámci programu SOLIDARITA vyberie z každej krajiny iba 
jedného talentovaného chlapca a jedno dievča. Kandidáti okrem športových predpokladov 
musia spĺňať aj jazykové požiadavky. 
 

 
 K bodu 4. Kontrola uznesení  VV SSTZ 
 
Uznesenia splnené :  
Uznesenie 389b : Uskutočniť kontrolu hracích miestností klubov  v súťažiach riadených 
SSTZ  

           Z: Mgr.Peko, ŠTK                T: 30.9.2007 
 

Uznesenie 400 : Zvolať stretnutie zástupcov extraligových klubov  s VV SSTZ 
          Z: Ing.Hamran, Peko     T: 25.9.2007 
 
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 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 
 
Úloha : Opätovne zvolať rodičovské združenie hráčov zaradených do RD mládeže na sezónu 
2007/2008 
Z. p. Daubnerová a tréneri mládežníckych RD  T: 20.10.2007 
 
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 
 
Úloha :   každý člen VV SSTZ pripraví podklad do hodnotiacej správy predsedu  na konferenciu 
v rozsahu 1 str.  

Z:  členovia VV SSTZ     T: 25.9.2007   
 
 
K bodu 5. Návrh nominácií RD a rozhodcov  (Mihočko, Vaniak) 
 
Predložené písomné materiály  – VV SSTZ vzal na vedomie 
 
5.1       18.-21.10.2007  -  PRO TOUR RUSKO 
                 muži  -  Pištej -  podľa smernice 
                              Kobes, Gasymov -  vlastné náklady 
 
5.2   24.- 28.10.2007 -  PRO TOUR RAKÚSKO     
 
                 muži  -  Šereda P., Keinath , Bardoň,  Illáš  -  SSTZ 
                             Gasymov ,  Kobes           -   na vlastné  náklady 
                ženy  -  Ódorová ,  Kmotorková – SSTZ 
                             Hudecová,  Medříková , Daubnerová , Lazarčíková   - SSTZ zo ZCPTM 
               tréneri: Mihočko ml., Miko - SSTZ 
 
5.3    31.10.-4.11.2007 – PRO TOUR FRANCÚZSKO 
                   muži  - Pištej,  Keinath      – podľa smernice 
                               Illáš ,  Gasymov    – vlastné náklady 
                    ženy – Ódorová     – podľa smernice 
                               Kmotorková - SSTZ  
 
5.4      7.11.-11.11.2007 – PRO TOUR NEMECKO 
                    muži -  Šereda P., Pištej , Keinath, Bardoň     -   SSTZ 
                                 Illáš ,  Gasymov  -  na vlastné náklady 
                    ženy -  Ódorová , Kmotorková,   Balážová       – SSTZ 
                                Hudecová ,  Daubnerová,  Medříková    - SSTZ zo ZC PTM 
                  tréneri: Mihočko ml., Miko  - SSTZ 
                    
 
5.5     14.-18.11.2007 -  PRO TOUR ŠVÉDSKO 



6 

                 muži -  Pištej – pobytové náklady namiesto Slovinska hradí SSTZ 
                             Gasymov , Illáš,  Gumáň – na  vlastné  náklady 
 
                 Ženy -   Ódorová – podľa smernice 
                               Kmotorková ,   Balážová  -  SSTZ 
 
 
5.6      13.-14.10.2007 – DUNAJSKÝ POHÁR 
              chlapci :    21           -  Baláž, Lelkeš 

            juniori      – Kobes, Ježo 
            kadeti       – Mucha, Mudrík 

               dievčatá: 21            - A/ Kmotorková, Balážová 
                                                B/ Medříková, Hudecová 
                              juniorky – A/ Daubnerová,  Lazarčíková 
                                                B/ Belianska,  Hippíková 
                               kadetky -  A/ Danová,  Kraželová 
                                                B/ Truksová,  Kokavcová 
 
5.7       19.-20.9.2007 – KT JUNIOROV A KADETOV 
            juniori:               Ježo, Kobes, Valúch, Sekera, Figeľ, Drinka, Slováčik, Papcún, Till,  
                                      Letenay 
             kadeti:                Maňák, Federič, Brnčal, Stehlík, Maják, Gajdošík, Jančovič, Dandár,    
                                       Mudrík, Mucha 
 
             26.-27.9.2007 – KT JUNIORIEK A KADETIEK 
             juniorky:            Daubnerová, Hudecová, Balážová, Belianska, Lazarčíková,   
                                       Hippíková, Adámeková,  Krchňavá, Malá, Kosová a Medříková 
              kadetky:           Danová, Kraželová, Truksová, Kokavcová, Jurková, Brathová,   
                                      Straková, Selická, Vožďárová, Šebáková 
 
 
5.8         2.-3.10.2007 – KT MLADŠIEHO ŽIACTVA 
              chlapci:         -  Maňák, Vlačuška, Rezetka, Péter, Adámek, Gašparík, Kupčík, Žaťko,  
                                      Pavolka, Bučko 
              dievčatá:       -  Truksová, Petreková, Jurková, Selická, Cisáriková, Piterková,   
                                      Kršiaková, Vizinová, Jančovičová, Majorošová                               
 
5.9 Širšie reprezentačné kádre  mužov a žien : 

muži : Pištej, Šereda, Keinath, Bardoň, Illáš, Baláž, Kobes, Ježo 
Ženy: Ódorová, Balážová, Kmotorková, Medříková, Lučenková, Lazarčíková, Hudecová,  
          Daubnerová 
 

5.10 Nominácia na MSJ v Palo Alto v USA : 
           Na základe nominácie trénera RD junioriek, výsledkov kontrolného turnaja junioriek  
           a dodatočného písomného,  resp. telefonického hlasovania členov VV SSTZ  bola  

     schválená nominácia RD :   
     Balážová, Hudecová, Medříková , Dubnerová , tréner Michalka,  
     náhr.: Lazarčíková  -  všetci na náklady SSTZ 

  
5.11   Nominácie rozhodcov :  

1. ME tel. postihnutých , Slovinsko, Krajnska Gora, 10.-21.10 .2007 
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    Vaniak, Račko, Goláň, Gábor, Tancer, Koprdová, Thomasová, termín 25.7.2007 
 

2. PT Rusko , St.Petersburg, 18.-21. 10.2007 
Hamran – zást. HR   

 
K bodu 6. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran) 
 

- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie  
 
K bodu 7. Návrh na menovanie trénerov mládežníckych RD (Mihočko ) 
 
Mihočko – po schválení v komisii športovej reprezentácii  predložil návrh na trénerov RD 
mládeže: 
 
juniori : Truksa, juniorky: Michalka,   kadeti : Ing.Dzelinský, kadetky : Lučenková 
tréner výberu ml. žiactva : Filaga 
VV SSTZ odporúča p.Lučenkovej zvýšenie trénerskej kvalifikácie na „A“ licenciu, p. 
Dzelinskému získanie vodičského preukazu.  
vedúca realizačného tímu : Daubnerová 
 
VV SSTZ  po diskusii všetky návrhy  schvaľuje 
K bodu 8.  Pravidlá pre tvorbu rebríčkov  (Ing.Toma, Ing.Šereda )  
  

- predložená písomná informácia 
- VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami 
- po dopracovaní urýchlene  zverejniť na internetovej stránke SSTZ ( Ing.Šereda) 

 
 K bodu 9.  Stav prípravy  RD SR mužov a žien  a program medz. štartov (  Mihočko ) 
 
9.1            predložená písomná informácia 

a/ plán prípravy mládeže , VT a KT 
b/ rámcový plán prípravy RD žien 

 
9.2 Ing.Miko - muži , plánovaný VT a KT v termíne 27.-30.12.2007 
 
9.3 SK HCH Čadca predložil požiadavku na zriadenie CTM od 1.1.2008. VV SSTZ 

skonštatoval , že Čadca spĺňa požadované kritériá a schvaľuje zriadenie CTM od 
nasledujúceho roku. 

 
9.4 Požiadavka ŠKST Topoľčany na pridanie ½ úväzku na trénera vzhľadom na vysoký počet 

hráčov zaradených do CTM. 
- VV SSTZ rozhodne po doplnení plánov CTM na ďalšiu sezónu  
- v prípade súhlasu je potrebné najskôr upraviť Smernicu o zriadení ÚTM, aby toto 

pravidlo platilo vo všeobecnosti 
 

9.5   Vzhľadom na problémy so schvaľovaním a zriaďovaním ŠŠS na niektorých školách VV 
SSTZ navrhuje zmeniť názov tohto typu ÚTM  na „ Vybrané kluby mládeže“ , ktoré bude 
môcť podporovať na základe rovnakých pravidiel ako doteraz platili pre ŠŠS 
-  na základe tejto zmeny nebude potrebné žiadať súhlas školy 
-  výpočet bodového hodnotenia sa bude uskutočňovať podľa rebríčku vydaného k 1.8.  

- je potrebné  upraviť Smernicu o zriadení ÚTM (pp. Mihočko, Hamran) 
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 K bodu 10.  Organizačné zabezpečenie konferencie SSTZ ( Dr.Kríž, Ing.Hamran, Tichý) 
 

- predložený písomný materiál  
- pripraviť plakety na odovzdanie pre organizátorov kvalifikácie ME družstiev 

( za obdobie 2006-7) 
- VV SSTZ schválil program konferencie a materiály, ktoré budú písomne 

predložené delegátom. 
 
 K bodu 11.  Hodnotenie plnenia hlavných úloh SSTZ ( Dr.Kríž  a členovia VV) 
 

- písomný materiál  predložila zatiaľ len Dr.Brúderová   
- ostatní členovia musia dodať písomné zhodnotenie za jednotlivé komisie  

najneskôr do 1.10.2007 
- VV SSTZ prerokoval  návrh legislatívnej komisie na zmenu Stanov SSTZ. 

Prítomní členovia VV SSTZ neodporučili predložiť návrh takejto rozsiahlej zmeny 
Stanov SSTZ na konferenciu. Je potrebné  najskôr prerokovať navrhované zmeny 
na úrovni KSTZ a v prípade pozitívneho ohlasu predložiť na ďalšiu konferenciu 

- na prípravu návrhu zmien Súboru predpisov  sa zíde 23.10.2007 pracovná skupina 
v zložení:  ŠTK, legislatívna komisia, kontrolná komisia, predseda a generálny 
sekretár. 

 
 
 K bodu 12.  Stav príprav MMK 2007 v Bratislave ( Ing.Hamran) 
 

- Ing. Hamran informoval o priebehu príprav MMK  - nevyskytli sa žiadne závažné problémy 
- na základe predbežných prihlášok bude pravdepodobne opätovne vysoká účasť krajín  
     ( viac ako 20 krajín  ) 
 

 K bodu 13.  Stav príprav Dunajského pohára  v Bratislave ( Ing.Hamran) 
 

- predložená písomná informácia 
- Ing. Hamran informoval o priebehu príprav   súťaže dievčat 
- SSTZ z prostriedkov MŠ SR zabezpečuje aj decembrovú poradu Grémia Dunajského 

pohára na Slovensku. 
 

 K bodu 14.  Rôzne 
 
14.1 Na základe kontroly herní ŠTK  VV SSTZ neschválil hrací priestor v Tvrdošíne – 
        Medvedzom. Informovať obratom p. Buczaczkého. 
 
14.2 Pirnik – predložený návrh projektu „ Stolný tenis do škôl“ 

 
- VV SSTZ schvaľuje predložený materiál   

- uvedený materiál je potrebné zverejniť na internetovej stránke SSTZ a zabezpečiť 
jeho realizáciu.  

 
14.3  ŠKST Centrum Žilina v termíne požiadalo o zmiernenie trestu a zníženie udelenej 

pokuty . VV   
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         SSTZ vyhovel žiadosti a upravil výšku pokuty na 4500,- Sk 
 
14.4 Dr.Hajduk kritizoval úroveň trénerského seminára v Košiciach, nakoľko podľa jeho 

názoru bol príliš zameraný na hodnotenie výsledkov ME  mládeže v Bratislave a menej 
sa venoval metodike 

 
14.5  Dr.Brúderová -  predložená písomná informácia o priebehu seminára trénerov v  

Bratislave – VV SSTZ berie na vedomie  
 
Bratislava,  2.10.2007          
Zapísal :     Ing.Hamran        
Overil    :   Dr.Kríž 


