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    Zápis č. 5/2013  
 

 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa21.6.2013 

                                                 v Bratislava 
 

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Mgr. Peko, Mgr. Bajzík, Ing. Hamran, Dr. Brúderová, Ing.Miko,  

                      Doc. Alexy,  Ing. Čelko, Ing. Harabin   

Ospravedlnení:   Dr. Novotný,  p. Pirnik, p.Valárik, 

Prizvaní:   pp. Tichý, Dr. Vaniak, Ing. Šereda, p. Čolovičková, 

     

Program: uvedený v pozvánke 

 

K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž ) 

 

Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal  členov VV SSTZ, prizvaných hostí a sekretariát SSTZ na 

záverečnom zasadnutí tohto orgánu po uplynutí štvorročného volebného obdobia . 

 

K bodu 2.  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ – Dr. Kríž 
 

2.1. Dňa 12.6.2013 sa stretla pracovná skupina SSTZ na prípravu zmien Súťažného poriadku.          

       Postupne prerokovala všetky návrhy, ktoré vznikli v odborných komisiách zväzu    

       a všetky podnety, ktoré písomne poslali kluby, resp. jednotlivci. Zaujala k nim stanovisko  

       a všetky námety, ktoré vyhodnotila ako pozitívne, resp. užitočné, zapracovala do   

       materiálu, ktorý následne dostali k dispozícii v elektronickej podobe všetci delegáti  

      Celoslovenskej konferencie SSTZ. O navrhovaných zmenách bude 22.6.2013 hlasovať 64  

      delegátov. 

 

2.2. Vynikajúci úspech zaznamenal slovenský stolný tenis na ME v mixochv dňoch 14.-          

      16.6.2013  v rumunskom  Buzau. Pár Ľubomír Pištej – Barbora Balážová získal pre  

      Slovensko po 19 rokoch opäť  medailu z európskeho šampionátu -  tentoraz striebornú.  

       Gratulujeme. 

       V doterajšej histórii samostatného Slovenska sme na ME dospelých  získali jedinú  

       bronzovú  medailu. V r. 1994 v Birminghame ju vybojoval takisto v mixoch pár Jaromír  

       Truksa –  Valentína Popovová. Práve Popovová bola aj pri striebornom úspechu, ale  

       v pozícii trénerky našej úspešnej dvojice.  

 

2.3. V bratislavskom Dome športu 20.6.2013 informoval zástupca Barentsonovho sekretariátu  

       A. Staalesen o príprave projektu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou  

       so spoluúčasťou Nórska. Zámer, na ktorý Nórsko, ako donorská krajina, vyčlenila na  

       obdobie   2014 – 2015 14 miliónov € umožňuje podávať projekty aj na športové akcie (od  

       masového, cez výkonnostný až po vrcholový šport). Najnižšia suma je 5000 €, najvyššia    

      1 mil. €, pričom povinné spolufinancovanie je 15%. Podmienkou je, že sa podujatie  

       uskutoční v Prešovskom, resp. Košickom samosprávnom kraji a na Ukrajine v oblasti  

      Ľvova, Ivano-Frankovska alebo Užhorodu a že do akcie bude zapojený aj partner  

      z Nórska. Oficiálne vypísanie tzv. Nórskych fondov (obdoba EU fondov) bude 23.- 

      24.9.2013 v Košiciach, za účasti nórskej delegácie, zástupcov Úradu vlády SR  

      a organizácií, ktoré prejavia  záujem o participáciu na tomto programe. Je to výborná  

      šanca pre  Vsl. stolnotenisový zväz podať úspešný projekt. 
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2.4 Mgr. Peko informoval o problémoch v ženských súťažiach, hrozí že niektoré kluby 

ukončia svoju činnosť 

2.5 Informácia z ITTF, že hráč Martin Ježo používal na turnaji ITTF WT v Chorvátsku 

raketu, ktorá nezodpovedá pravidlám. Pri opakovanom použití hrozí sankcia zastavenia 

činnosti na 1 rok. 
 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení  VV SSTZ – Ing.Hamran 

 

Uznesenia splnené :    

 
Uznesenie 449: Pripraviť novelizáciu smernice o ÚTM. 
 

 Z: komisia mládeže a komisia šport. reprezentácie  T: 30.5.2013 

 

Uznesenia trvajúce : 

 
Uznesenie 444: VV SSTZ odporučil zorganizovať spoločné školenie trénerov D licencie krajským 

stolnotenisovým zväzom Bratislavy, Trnavy, Nitry a Trenčína - odložené 
 

 Z: predsedovia  uvedených KSTZ     NT: 15.9.2013 

 
Uznesenie 447: Spracovať rebríček mládežníckych kategórií novým systémom. 
 

 Z: rebríčková komisia      T: 30.6.2013 

 
Uznesenie 448:Upraviť systém turnajov SPM, aby hráči nemuseli odohrať neúmerné množstvo 

zápasov za jeden deň. 
 

 Z: komisia mládeže      T: 30.6.2013 
 

 

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov -  Ing.Miko, Dr.Vaniak  

 

4.1. MEJ 2013. 12.-21.7.2013, Ostrava 

 

Juniori:  Valúch, Péter, Kalužný, Vlačuška (na náklady SSTZ) 

 Turček (na vlastné náklady) náhr. Pavolka, Rezetka 

Juniorky: Jurková, Truksová, Kršiaková, Horváthová (na náklady SSTZ) 

 Barčiaková (na vlastné náklady), náhr. Cisáriková 

Kadeti:  Špánik, Pavolka, Brat  (na náklady SSTZ) 

 Oráč (na vlastné náklady), náhr. Peko, Zelinka 

Kadetky:  Belopotočanová, Furková, Kukuľková (na náklady SSTZ),  Lábošová (SSTZ  

 poskytne príspevok vo výške 300 € na jej štart v jednotlivcoch) 

 náhr. Puchovanová, Uríková 

Tréneri:  Čolovičková, Grman, Kutiš, Kudrec (na náklady SSTZ), vedúci výpravy A.  

                Hamran, podpredseda komisie mládeže ETTU (na náklady ETTU) 

 

 

Nominácie rozhodcov : 

 

4.2 ME  juniorov a kadetov – Ostrava, 12.-21.7.2013 
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Bystričan, Čerňan,  Dufek,  Galanská, Hlubina,  Chamula, Jurč, Kondel, Novotný, Šagát, 

Šedivec, Švento, Tancer, Tarnek, Thomasová,  Zliechovec 

K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

- Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok 

  

 K bodu 6.  Návrh na úpravu súboru predpisov   – Ing.Hamran, Mgr. Bajzík 

 

- predložený písomný materiál         

- materiál VV SSTZ zobral po diskusii na vedomie s pripomienkami, bude 

predložený na schválenie na konferencii SSTZ a následne zverejnený na 

internetovej stránke SSTZ 

 

 

 K bodu 7. Príprava celoslovenskej konferncie SSTZ   – Dr. Kríž a sekretariát SSTZ         

 

- predložený písomný materiál         

- materiál VV SSTZ zobral na vedomie s pripomienkami  

 

K bodu 8. Rôzne 
 

8.1 Dr. Kríž informoval o čerpaní finančných prostriedkov a napĺňaní rozpočtu SSTZ za 

uplynulé roky. Zvlášť významné bolo podpísanie upravenej zmluvy o nájme pozemkov, kde 

sa ušetrilo okolo 44000 € ročne oproti pôvodnému návrhu.  

 

8.2 Termín zasadnutia novozvoleného VV SSTZ je stanovený na 22.6.2013, hneď 

po skončení konferencie SSTZ. 

 

8.3  Predseda SSTZ Dr. Kríž poďakoval členom VV SSTZ i sekretariátu zväzu za odvedenú 

prácu v uplynulom štvorročnom období a zaželal všetkým pevné zdravie, šťastie v osobnom 

živote a pracovné úspechy. 

 

 

Bratislava  24.6.2013  

 

 

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

 

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 


