Zápis č. 7/2013
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 22.7.2013
v Bratislava
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Dr. Brúderová, Grman, Doc. Alexy, Ing.Čelko
Ospravedlnení: Dr.Vaniak, Ing.Reho, JUDr.Gallo
Prizvaní:
pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing.Šereda, p. Čolovičková,
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ a sekretariát SSTZ .
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. Dva dni po celoslovenskej konferencii SSTZ zasadala 24.6.2013 akreditačná komisia
MŠVVaŠ SR. Predseda SSTZ, ktorý je dlhoročným členom akreditačnej komisie,
predniesol na nej požiadavku z uznesenia konferencie, aby v inovovanom systéme
vzdelávania trénerov mohli získať aspoň najnižšiu kvalifikáciu aj tréneri, ktorí nemajú
maturitu, ale venujú sa aktívne stolnému tenisu minimálne 5 rokov a dovŕšili vek 40
rokov.
AK po diskusii nakoniec tento návrh prijala, zapracovala ho do pripravovanej smernice
(mala by sa schváliť v októbri 2013) s tým, že títo tréneri sa na ďalší stupeň
vzdelávania môžu prihlásiť až keď si doplnia maturitu.
2.2. Dňa 3.7.2013 zasadal VV Slovenského združenia telesnej kultúry, ktorý definitívne
rozhodol o odpredaji hotela DŠ, aby SZTK mohlo pokryť dlžoby a odvrátilo hroziace
exekúcie za prehraté súdne spory. Po vysporiadaní záväzkov vystúpi zo SZTK Slovenský
futbalový zväz.
2.3. V dňoch 12. – 21.7.2013 sa konali v Ostrave-Porube ME mládeže v stolnom tenise. Zo
zdravotných dôvodov odriekla účasť pôvodne nominovaná L. Truksová Aj bez nej však
družstvo junioriek nielen že obhájilo najvyššiu kategóriu, ale po bojových výkonoch pod
vedením zastupujúceho trénera M. Grmana, získalo nečakané 9. miesto. Cieľ splnili aj
juniori, ktorí v rozhodujúcom súboji obhájili 1. divíziu kadeti a kadetky sa nedokázali
vrátiť späť medzi elitu.
2.4. V Ostrave sa počas mládežníckych ME konala 14.7.2013 porada zástupcov
medzinárodnej Superligy. Po dlhých rokovania sa nakoniec podarilo vyžrebovať aj 21.
ročník tejto súťaže (hrozil zánik Superligy) za účasti 10 ženských a 8 mužských tímov.
Novinkou je možnosť zaradenia kolektívov do 21 rokov. Slovensko budú v sezóne
2013/2014 reprezentovať tímy žien Malaciek a „dvadsať jednotky“ našich mužov i žien.
2.5. Počas ME mládeže v Ostrave sa uskutočnilo aj rokovanie s generálnym sekretárom
Ukrajinského stolnotenisového zväzu N. Uljančikom o možnosti spolupráce pri uchádzaní
sa o projekty z tzv. Nórskych fondov. Ukrajina má eminentný záujem o cezhraničnú
spoluprácu so Slovenskom za účasti Nórska a je pripravená zorganizovať dohodnuté akcie
na svojom území, resp. vycestovať na Slovensko.
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2.6. V dňoch 17.-18.7.2013 zasadala v Bruseli pracovná skupina EÚ pre dobré riadenie
športu, ktorej členom za SR je Z. Kríž. Spracovala komplexný materiál pre športové
subjekty v krajinách EÚ, ktoré budú musieť chýbajúce zásady implementovať do svojich
stanov, resp. predpisov. V októbri sa uskutoční v Bratislave pre športové zväzy
medzinárodný seminár o princípoch dobrého riadenia v športe.
2.7. MŠVVaŠ SR schválilo dotáciu na II. polrok 2013 pre SSTZ vo výške 155 700 €.
Prostriedky by mali nabehnúť na účet zväzu v priebehu augusta 2013. Dovtedy SSTZ
bude využívať prostriedky z kontokorentného účtu (úver).
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: 15.3.2013

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. Satelit 2013, Havířov, Hluk, Topoľčany, 15.-22.8.2013
Chlapci: Péter, Špánik, Diko
Dievčatá: Furková, Belopotočanová, Lábošová
Tréneri: Kudrec, Čolovičková
Všetci štartujú na náklady usporiadateľa. Doprava a poistenie sú na náklady SSTZ.
4.2. Eurominichaps, 23.-25.8.2013
Tréneri: Čolovičková, Kudrec
Štartujú na náklady SSTZ.
Hráči prispievajú sumou 30€ na osobu ako príspevok na dopravu.
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4.3. WT Olomouc, 21.-25.8.2013
Hráči: Pištej, Balážová, Jurková, Šereda (na náklady SSTZ)
Valúch A., Kobes, Cisáriková, Bai He, Novota (na vlastné náklady)
4.4. Priateľské stretnutie Slovensko – Česko, 17.8.2013, Havlíčkuv Brod
Muži: Pištej, Šereda, Novota, Figeľ
Tréner: Miko
Doprava a poistenie na náklady SSTZ
4.5 VV SSTZ schválil účasť reprezentačných družstiev Slovenska mužov a žien do 21 rokov
v Superlige.
Nominácie :
Slovensko muži do 21 rokov: Novota, Figeľ, Ježo, Mucha, Slováčik, Rezetka, Pavolka, Karas,
Mudrík, Turček, Valúch, Péter, Vlačuška, Kalužný
Vedúci a tréner : Čolovičková, Valúch
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala Bratislava
Slovensko ženy do 21 rokov: Balážová, Kršiaková, Jurková E., Truksová, Cisáriková,
Adámeková, Kalužná, Barčiaková, Selická, Furková, Jurková Ľ.
Vedúci a tréner : Grman, Kutiš
Hracia miestnosť : stolnotenisová hala Topoľčany
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok

K bodu 6. Prerokovanie smernice o ÚTM – Ing.Hamran
predložený písomný materiál
VV SSTZ skonštatoval, že je potrebné získať viac pripomienok k navrhovanej
smernici a rozhodol o jej opätovnom zverejnení na stránke SSTZ s termínom do
5.8.2013
Úloha : spracovať porovnávací prepočet prerozdelenia finančných prostriedkov z ostatných
dvoch rokov podľa novej smernice
Z: Čolovičková
T: 5.8.2013
-

K bodu 7. Hodnotenie celoslovenskej konferencie SSTZ – Dr. Kríž
- závažnejšie pripomienky k činnosti SSTZ neodzneli, celoslovenská konferencia

prebehla kultivovane a v konštruktívnom duchu, za čo patrí poďakovanie všetkým
62 delegátom
- sekretariát zvládol organizačné zabezpečenie na jednotku, delegáti dostali všetky relevantné
informácie v elektronickej, resp. písomnej podobe
- všetky pripomienky vznesené v diskusii budú postupne prerokovávané v jednotlivých
komisiách SSTZ
- návrh p.Brúderovej sa rieši a bol postúpený listom na akreditačnú komisiu MŠVVaŠ SR
- do konca roka 2013 sa uskutoční aj spoločné zasadnutie VV SSTZ a dozornej rady SSTZ
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K bodu 8. Ustanovenie kmisií SSTZ - členovia VV SSTZ
Športovo – technická komisia
Predseda
Tajomník

Ing.Robert Čelko
Ing.Tomáš Šereda
Mgr.Matúš Bajzík
Ján Pitoňák

Komisia športovej reprezentácie
Predseda
Tajomník

Milan Grman
Lucia Čolovičková
Valentina Popová
Robert Valúch

Komisia rozhodcov
Predseda

Dr. Ján Vaniak
Mgr. Matej Hamran, LLM.
Robert Laboš
Ing. Jaroslav Zliechovec
Stanislav Sládkovič
Ing. Jozef Goláň

Komisia mládeže
Predseda
Tajomník

Doc.Ing.Pavol Alexy, CSc.
Ing.Tomáš Šereda
Ing. Branislav Kalužný
Ing.Roman Grigel
Jaroslav Adámek
Ing.Jozef Barniak
Ing.Marian Kapusta
Miroslav Gábor
Jozef Kacvinský ml.

Metodicko-vzdelávacia komisia
Predseda

RNDr.Marta Brúderová
Mgr.Viliam Sýkora
Vladimír Mihočko
PhDr.Jarolím Koprda
Ing.Anton Kutiš
Katarína Kolářová –adm. pracovník

Komisia pre rozvoj, školský šport a telesne
postihnutých
Predseda
Ing.Erich Reho
Tajomník
Lucia Čolovičková
4

Luboš Dobrotka
Ing. Peter Šiška
Mgr.Marcel Filaga
Disciplinárna komisia
Predseda

JUDr. Anton Hajduk
Ing.Ladislav Bačík
Mgr.Matúš Bajzík
Dr.Ján Vaniak – adm. pracovník

Spracovanie rebríčkov

Ing.Emil Toma
Ing.Tomáš Šereda

K bodu 9. Rôzne
9.1 VV SSTZ schválil ekonomickú smernicu č.1/2013 o poskytovaní paušálnych náhrad za
telefóny s účinnosťou od 1.7.2013.
9.2 VV SSTZ odsúhlasil organizátorov SPM 2013 – 2014. Zoznam bude zverejnený na
stránke SSTZ
9.3 VV SSTZ prerokoval správu KŠR predloženú p. Grmanom a odsúhlasil návrhy z nej
vyplývajúce:
- uskutočnenie dvoch KT mládeže v termínoch 14.-15.10.2013 a vo februári 2014, termín
bude doplnený do kalendára do konca roka 2013
- uskutočnenie KT mužov a žien v septembri 2013
- zaradiť štvorhry do výcvikových táborov mládeže
- vyhlásiť výberové konanie na trénerov mládeže na dvojročné obdobie
- uskutočniť fyzické testy trénovanosti mládeže dvakrát ročne a u vybraných športovcov aj
špeciálne lekárske testy
Úloha :tréneri RD mládeže spracujú hodnotenie MEJ , s tým že v správe budú vyhodnotení
aj hráči samostatne
T:5.8.2013
Z: tréneri RD mládeže
9.4 VV SSTZ prerokoval žiadosť p.Ivanovej o opätovnú registráciu jej dcéry Lucie na
Slovensku. Sekretariát SSTZ pripraví list so stanoviskom a podmienkami novej registrácie.
9.5 VV SSTZ stanovil podmienky výberového konania na trénerov RD mládeže:
Slovenský stolnotenisový zväz vypisuje výberové konanie na trénerov reprezentačných
družstiev SR v kategóriách juniori, juniorky, kadeti , kadetky ( na čiastočný úväzok, resp.
dohodu ) na sezóny 2013-14, 2014-15
Podmienky :
-

vysokoškolské resp. stredoškolské vzdelanie
trénerská licencia „A“ ( výnimočne „B“ )pre stolný tenis
minimálne 5 ročná trénerská prax vo vrcholovom stolnom tenise
vodičský preukaz skupiny B
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- aktívna znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka.
Termín uzávierky prihlášok : 31.8.2013
Predpokladaný nástup do funkcie od 1.10.2013.
9.6 Dr.Brúderová – informovala o plánovanom seminári trénerov A a B licencie v termíne
október 2013
9.7 Požiadavka na zverejnenie databázy výsledkov mužov a žien.
Z: Ing.Toma
9.8 Ing.Šereda informoval o nezaslaní prihlášky a nezaplatení vkladu v stanovenom termíne
klubu Štiavnické Bane napriek niekoľkonásobnej urgencii. Z toho vyplýva , že do extraligy
sa dopĺňa klub STK Lučenec – Kalinovo a do 1. ligy východ sa dopĺňa klub ŠKST Humenné.
9.9 Ing.Alexy predložil písomný materiál z komisie mládeže, ktorým sa upravujú a dopĺňajú
predpisy :
- organizácia SPM
- zaradenie krajských turnajom a MK v dvojhrách mládeže do rebríčkov SR
- zmena systému bodovania medzinárodných turnajov do rebríčka SR
VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami
9.10 Termín nasledujúceho zasadnutia VV SSTZ je stanovený na 16.9.2013 o 9.30 hod.
v Bratislave, v zasadačke SSTZ.

Bratislava 23.7.2013

Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil:

PhDr. Zdenko KRÍŽ
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