Zápis č. 2/ 2008
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 18.2.2008 v Bratislave

Prítomní:

pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mihočko, Mgr. Peko, Ing.Bačík,
Balčák, Dr. Vaniak, Dr. Brúderová, p.Valúch, Ing. Goláň

Neprítomní: Pirnik
Prizvaní:
pp. Tichý, Ing.Šereda, Daubnerová , Gašaj (Úrad vlády SR), Ing.Buczacki (SK
Tvrdošín – Nižná)
Program :

uvedený v pozvánke

K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ, prizvaných odborníkov a hostí.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1. Izraelský spolok stolnotenisových veteránov požiadal dňa 16.1.2008 predsedu SSTZ
o sprostredkovanie priateľských stretnutí na Slovensku s možnosťou reciprocity v Izraeli.
Realizáciu spolupráce prevzal za Klub veteránov jeho predseda R. Harenčár.
2.2. V dňoch 21.-22.1.2008 sa uskutočnilo v Terni rokovanie s prezidentom ETTU S. Bosim
o MEJ 2008 a kandidatúre Topoľčian na turnaj TOP 10. Za SSTZ sa zúčastnili Z. Kríž, za
Topoľčany primátor P. Baláž. Slovenská delegácia si prezrela objekty pripravené pre ME
mládeže 2008 a vytvorila aj podmienky na možnú družobnú spoluprácu miest Terni
a Topoľčany.
2.3. Prvé rokovanie štábu OH 2008 sa uskutočnilo na SOV 29.1.2008. Doteraz si vybojovalo
účasť v Pekingu iba 27 slovenských športovcov. Od SSTZ očakáva SOV účasť dvoch
reprezentantov. Každý kvalifikovaný športovec musí absolvovať dva antidopingové testy
a komplexnú lekársku prehliadku na autorizovaných pracoviskách. Všetci kandidáti na štart
na OH musia kvartálne hlásiť svoj pobyt na ADV, aby mohli byť kedykoľvek monitorovaní
antidopingovými komisármi.
2.4. V dňoch 31.1. – 1.2.2008 rokovala počas turnaja TOP 12 vo Frankfurte nad Mohanom
Exekutíva ETTU. Jej súčasťou bola o.i. aj prezentácia kandidátov na usporiadanie turnaja
TOP 10 mládeže v r. 2010. Zo Slovenska s kandidatúrou Topoľčian sa zúčastnila 6 – členná
delegácia na čele s primátorom Topoľčian P. Balážom, za SSTZ boli prítomní Z. Kríž a A.
Hamran. Z piatich prihlásených kandidátov Monte Carlo a Izrael písomne stiahli svoju
prihlášku tesne pred prezentáciou. Po vyrovnanom súboji, v ktorom slovenská delegácia
prezentovala výstižné DVD o stolnotenisových Topoľčanoch, nakoniec exekutíva rozhodla,
že TOP 10 mládeže v r. 2010 bude v Topoľčanoch, v r. 2011 v Nemecku a 2012 v Rakúsku.
Primátor Topoľčian dal záväzný prísľub na rekonštrukciu hádzanárskej haly, ktorá bude
dejiskom súťaží 40 európskych talentov, z toho najmenej 4 zo SR.
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2.5. Iránsky stolnotenisový zväz dňa 4.2.2008 oznámil, že odstupuje od pôvodnej dohody s. I.
Rzavským o trénovaní mládežníckej reprezentácie a požaduje mladšieho trénera.
2.6. Na sekretariát SSTZ prišiel 4.2.2008 list SK Tvrdošín – Nižná s oznámením o postúpení
rozhodnutia o skrečovaní dvojstretnutia právnikovi a súčasne odvolanie proti rozhodnutiu
ŠTK SSTZ. List bude predmetom februárového rokovania VV SSTZ.
2.7. Nigerijský stolnotenisový zväz prejavil 7.2.2008 záujem o štart na tohtoročnom Slovak
open junior v Malackách. Sekretariát obratom zaslal do Nigérie prospektus tohto podujatia.
2.8. Dňa 13.2.2008 vládny splnomocnenec pre šport D. Galis na podnet poslancov požiadal
predsedu SSTZ o prešetrenie skrečovania zápasu SK Tvrdošín – Nižná. Bod je na programe
februárového rokovania VV SSTZ. D. Galis a jeho poradca T. Gašaj boli na rokovanie
prizvaní rovnako aj J. Buczaczki za odvolávajúci sa klub.
2.9. Tréner reprezentácie SR junioriek D. Michalka listom oznámil abdikáciu na svoju
funkciu. Ako dôvod uviedol nesúlad jeho názorov s názormi VV SSTZ.
Uznesenie 403 : Každá nominácia na reprezentačný štart musí byť predložená písomne
KŠR .
Z: KŠR, tréneri RD

T: priebežne

2.10 Vozár M. – informoval o priebehu turnaja WJC v Maďarsku
- konštatoval výbornú športovú úroveň turnaja
- Balážová skončila na výbornom 2. mieste
- ponuka z Kórei na výmenný tréningový pobyt
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ

Uznesenia splnené :
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- trvalá

Uznesenia trvajú :
Uznesenie 389a : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po kongrese
ITTF v roku 2007( predbežná cena 11000.- Sk).
Z: Dr.Vaniak
T: 31.3.2008
Uznesenie 397 : Spracovať analýzu a návrh na zriadenie profesionálnych trénerov od sezóny
2008/2009 v 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
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T: 31.3.2008

Uznesenie 401: VV SSTZ dôrazne žiada krajské zväzy, aby zabezpečovali registráciu hráčov na
všetkých úrovniach súťaží.

Z: predsedovia KSTZ

T: 31.12.2008

Uznesenie 402 : Z uvedených stanovísk vyplynulo niekoľko zásad pre ŠTK :
- tlačivo prihlášky do súťaže musí obsahovať požiadavky na dodržanie všetkých podmienok
pre danú súťaž
- preveriť všetky certifikáty a zrušiť certifikáty pre herne, ktoré nespĺňajú požadované
podmienky
- ak riadiaci orgán udelí výnimku, musí byť uvedená v certifikáte aj s jej časovou platnosťou
- certifikáty vydávať len na dobu určitú
- je potrebné zaviesť evidenciu vydaných certifikátov
Z: ŠTK - pp. Peko, T. Šereda

T: 31.6.2008

Uznesenie 404 : Pripraviť novelizáciu ekonomickej smernice SSTZ, v ktorej budú
špecifikované výšky poplatkov za udelenie výnimky na hraciu miestnosť.
Z: Tichý

T: 30.4.2008

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
Predložené písomné materiály – VV SSTZ vzal na vedomie
4.1

Nominácie rozhodcov - viď pís. materiál medz. agenda
1. MMJ Česko, Hluk, 14.-16.3 .2008
Ing. Goláň - HR, Milrádová, Herrmann, Tarnek, Hlubina
2. MMJ Linz, Rakúsko
Dufek
3. MS str. škôl , Malta,
Vaniak, Brúderová
4. PT Bielorusko. Minsk, 22.-25.5.2008
Záujemci : Čerňan, Goláň, Tancer

4.2

MMJ Česko, Hluk, 14.-16.3 .2008
Juniori A: Kobes, Slováčik, Ježo
B: budú nominované dodatočne
Juniorky A: budú nominované dodatočne
B: budú nominované dodatočne
Všetci pretekári vycestujú podľa smernice SSTZ, iba Balážová na náklady SSTZ.
tréneri: Truksa, Daubnerová (na náklady SSTZ)
- doprava a poistenie na náklady SSTZ

4.3. MMM Linz, Rakúsko – ponúknuť klubom
4.4 Príprava na kvalifikáciu na OH
Mihočko – informoval o ponuke na prípravu družstva žien v Poľsku pre 3 ženy a ďalšej
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príprave Ódorovej vo Francúzsku
Tichý – informoval o možných problémoch s dopravou , nakoľko sú už zakúpené
letenky do Francúzska
Uznesenie 405 : Pripraviť návrh na prípravu spolu so špecifikáciu na ekonomickú
náročnosť.
Z: Mihočko

T: 7.3.2008

K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Stav príprav na M SR mužov a žien (Mgr.Peko, Ing.Šereda )
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 7. Zabezpečenie prípravy RD na MEJ v Terni ( Mihočko)
-

predložená písomná informácia
záverečná príprava prebehne v 2 blokoch
doprava bude zabezpečená autobusom spoločne s RD Česka

K bodu 8. Štruktúra ÚTM narok 2008 a návrh finančného zabezpečenia (Mihočko,
Daubnerová)
-

predložená písomná informácia
VV SSTZ berie na vedomie
prerozdelenie finančných dotácií sa uskutoční až po upresnení dotácií z MŠ SR
VKM – vybrané kluby mládeže – budú podporované na základe množstva voľných
finančných prostriedkov, je to náhrada za bývalé ŠŠS – školské športové strediská
podrobný rozpis ÚTM aj s menami hráčov bude predložený na ďalšom zasadnutí
VV SSTZ

K bodu 9. Stav príprav MMJ 2008 v Malackách ( Mihočko, Ing.Hamran)
-

predložená písomná informácia
VV SSTZ berie na vedomie
je potrebné nahlásiť hlavných rozhodcov na ETTU na schválenie
potreba rokovať o možnosti stravovania aj na inom mieste ako v hoteli
počas MS v Guang Zhou slovenská delegácia odovzdá propozície vybraným
krajinám.

K bodu 10. Rôzne
10.1 Ing.Hamran – informoval o ponuke stolnotenisového zväzu Čiernej hory na reciprocitu počas
MMJ a MMK - VV SSTZ zatiaľ neodporúča
10.2 Dr.Vaniak – kritizoval nečinnosť komisie mládeže v súvislosti s navrhovaným projektom na
rozvoj tal. mládeže ( doc.Alexy, Medvecký)
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Valuch – komisia mládeže je zvolaná na 18.2.2008(popoludní), zároveň sú prizvaní
predkladatelia spomenutého návrhu
- projekt je potrebné prerokovať aj za prítomnosti ďalších prizvaných hostí ( Kríž, Mihočko,
Daubnerová)
10.3 Dr.Vaniak – informoval o pripravovaných školeniach rozhodcov
10.4 Dr.Brúderová – ponuka na školenie trénerov B licencie , termín uzávierky bol predĺžený do
29.2.2008
10.5 Valuch – informoval o sťažnostiach na spôsob nominácií hráčov na štart na medz. podujatiach
- návrh na stanovenie presných nominačných kritérií na štart v RD, aby neboli možné
individuálne vplyvy na nominácie
- je potrebné pozývať zástupcu komisie mládeže na KŠR
10.6 VV SSTZ súhlasí s účasťou Ing.Hamrana na porade organizátorov stolnotenisového turnaja 5
hlavných miest v Záhrebe v dňoch 28.-29.2.2008
10.7 Riešenie odvolania SK Tvrdošín-Nižná voči komtumácii 2 stretnutí 1.ligy východ.
- na rokovaní boli prítomní aj poradca splnomocnenca vlády SR pre šport p. Tibor Gašaj
a predseda klubu SK Tvrdošín –Nižná p.Ing.Buczacki
- členovia VV SSTZ prerokovali všetky písomné podklady týkajúce sa odvolania, vypočuli
argumenty p. Buczackého a po diskusii rozhodli nasledovne :
1.
2.
3.
4.

VV SSTZ ruší rozhodnutie ŠTK súvisiace s kontumáciou
výsledky dosiahnuté v stretnutiach zostávajú v platnosti
rozhodnutie ŠTK a neschválení hracej miestnosti v Tvrdošíne zostáva v platnosti
VV SSTZ ukladá disciplinárnej komisii SSTZ riešiť porušenie súťažného poriadku klubom
a jeho nerešpektovanie nariadení riadiaceho orgánu súťaže v termíne do 29.2.2008

Bratislava, 22.2.2008
Zapísal : Ing.Hamran
Overil : Dr.Kríž
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