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    Zápis č. 3/2014  
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 12.5.2014 

                                                 v Bratislave 
 

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Dr. Brúderová, Grman, prof. Alexy,  Ing.Čelko, Ing.Reho,  

 

Prizvaní:   pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing. T. Šereda, p. Čolovičková, Ing.Šereda M., Ing.Miko,    

                 Popová 

Ospravedlnení:  Dr.Vaniak, Dr. Gallo 

     

Program: uvedený v pozvánke 

 

K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž ) 

 

Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal  členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ. 

 

 

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

 

2.1. Dňa 25.3.2014 sa konala v Svätom Jure pravidelná porada medzinárodného vedenia                              

stolnotenisovej Superligy. Zástupcovia zúčastnených krajín (za SR pp. Kríž, Hamran  a Vaniak) 

konštatovali, že uplynulý ročník Superligy 2013/2014 prebehol bez vážnejších problémov a že 

zaradenie národných tímov do 21 rokov bolo jednoznačne prínosom. Hlavnou   úlohou pre nový 

ročník bude rozšírenie súťaží mužov i žien o ďalšie 3-4 nové družstvá. 

 

2.2. Vo Viedni sa 3.4.2014 stretli zástupcovia športových zväzov participujúcich na         

Dunajskom pohári na tradičnom jarnom zasadnutí DP (za SSTZ pp. Kríž a Hamran). V celkovom 

hodnotení krajín za r. 2013 zvíťazilo Slovensko s 22 b. pred Maďarskom 21 b. a Rakúskom 17 b. 

O zisk putovného pohára sa pričinili 5 bodmi aj naši stolní tenisti. Súťaže DP v mužskej kategórii sa 

uskutočnia 11. – 12.  septembra 2014 v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – 

Krasňanoch, súťaže žien budú v Stockerau 

 

2.3. Konfederácia športových zväzov SR zorganizovala seminár o novoprijatom zákone NR SR č. 

1/2014 Z.z. o organizovaní športových podujatí, ktorý vstúpil do platnosti od 1.2.2014. SSTZ bude 

informovať o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona svoje členské subjekty. Hlavné povinnosti 

budú zverejnené aj na webovej stránke SSTZ. 

 

2.4. V dňoch 11. – 12.4.2014 sa konalo v Holíči, resp. v Topoľčanoch semifinále a finále play off 

súťaže družstiev. Obidve podujatia boli štandardne zabezpečené, prebehli v duchu fair play. Titul 

v súťaži mužov získal po hladkých víťazstvách Stavoimpex Holíč a v súťaži žien obhájili prvenstvo 

hráčky ŠKST Topoľčany až po vyrovnanom súboji s Malačankami. 

 

2.5. XI. valné zhromaždenie KŠZ SR sa konalo 16. apríla 2014 v bratislavskom Dome športu. 

Zúčastnili sa na ňom ako delegáti SSTZ pp. Kríž, Hamran, Tichý, Vaniak a Čolovičková. VZ 

zhodnotilo uplynulé obdobie činnosti 59 združených zväzov, schválilo zameranie činnosti na r. 

2014 – 2015 ako aj rozpočet. Vyjadrilo súhlas s odpredajom Domu športu vzhľadom na hroziace 

exekúcie za prehraté súdne spory z minulých rokov. 
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2.6. Slovenský olympijský výbor zvolal 17.4.2014  poradu najvýznamnejších športových zväzov 

v olympijských športoch (za SSTZ sa zúčastnil p. Kríž) na tému prípravy strešnej organizácie 

slovenského športu. Prítomní sa zhodli na potrebe vytvorenia rešpektovaného partnera štátu, ktorý 

by mal vzniknúť na demokratických princípoch na báze športových zväzov. Následne 25.4.2014 

valné zhromaždenie SOV prijalo k vytvoreniu strešnej organizácie „Memorandum“, podľa ktorého 

by výsledkom mal byť vznik spoločnej organizácie do OH 2016 v Rio de Janeiro. 

 

2.7. Popredný český športový publicista z oblasti stolného tenisu V. Slobodzian sa obrátil 18.4.2014  

listom na SSTZ s možnosťou vydania spoločnej knižnej publikácie k 90. výročiu organizovaného 

stolného tenisu na území Česka i Slovenska. Definitívne rozhodnutie o participácii SSTZ na tomto 

zaujímavom projekte padne po predložení konkrétnych obsahových i ekonomických podmienok. 

 

2.8. Predseda SSTZ sa obrátil 21.4.2014 listom na prezidenta Svetovej organizácie nepočujúcich 

stolných tenistov Z. Nyíra (Maď.) s požiadavkou o zaslanie podmienok na uchádzanie sa 

o zorganizovanie MS v stolnom tenise nepočujúcich v r. 2016 v Bratislave. Uvedená požiadavka 

vznikla na základe konzultácie s predstaviteľom nepočujúcich stolných tenistov na Slovensku p. 

Dedečkom a s MŠVVaŠ SR.  

 

2.9. Predseda SSTZ sa obrátil 22.4.2014 listom na primátora hl. mesta SR Bratislavy M. Ftáčnika so 

žiadosťou o prijatie delegácie SSTZ v súvislosti s prípravou ME mládeže 2015 v Bratislave na 

štadióne O. Nepelu, ktorého je mesto majiteľom. Súčasne požiadal primátora o podporu tohto 

podujatia, ktoré bude v r. 2015 najvýznamnejšou športovou akciou v Bratislave. 

 

2.10. V dňoch 28.4. – 5.5.2014 sa konali v Tokiu stolnotenisové MS v súťaži družstiev. Muži SR 

obsadili celkové 27. miesto, rovnako ako pred 4 rokmi na MS v Moskve. Ženy SR skončili na 17. 

stupienku, čo je oproti MS 2012 v Dortmunde zlepšenie o 13 miest. Vystúpenie slovenskej výpravy 

v Japonsku bolo bez problémov, dôstojné a primerané výkonnosti a možnostiam našich družstiev. 

Ženy skončili v prvej pätine štartovného poľa a muži v prvej štvrtine, čo možno vzhľadom na 

konkurenciu i zásady olympijského posudzovania hodnotiť ako úspech.  Slovenskú výpravu prišiel 

v Tokiu povzbudiť aj veľvyslanec  SR v Japonsku  M. Kottman so sprievodom. 

 

2.11. Počas MS v Japonsku sa konali aj kongresy ITTF a ETTU (za SR sa zúčastnili pp. Kríž 

a Hamran) a zasadnutie Rady riaditeľov svetovej organizácie (p. Kríž). Z najdôležitejších 

rozhodnutí vyberáme: všetky podujatia riadené ITTF a ETTU sa budú hrať od 1.6.2014 plastovými 

loptičkami (výnimka je na MEJ v Taliansku), národné federácie môžu pre svoje súťaže povoliť 

výnimku – odklad používania plastovej loptičky. Na kongrese ITTF odstúpil z funkcie prezidenta 

svetového stolného tenisu Kanaďan A. Sharara (viedol ho 15 rokov) a na jeho miesto nastúpi od 

1.9.2014 doterajší zastupujúci prezident T. Weikert z Nemecka. Sharara bude predsedom VZ ITTF 

do r. 2017. Súčasne kandiduje za člena Medzinárodného olympijského výboru. Kongres prijal za 

nových členov Mali a Americké Panenské ostrovy, čím sa zvýšil počet členských organizácií na 

220. Stolný tenis je tak spolu s volejbalom najrozšírenejším športom na svete! Od novej sezóny 

bude možné okrem bielej, oranžovej používať aj loptičku kombinovanej farby – bielo-oranžovú 

s čiernym pruhom. Delegáti schválili čínsky návrh, ktorý zdôvodnili predkladatelia možnosťou 

lepšej kontroly rotácie loptičky. Budúcoročné MS (jednotlivci) budú v čínskom Su zhou a MS 2016 

(družstvá) v Kuala Lumpur. Hlavnou časťou kongresu ETTU bola neformálna diskusia 

o budúcnosti európskych šampionátov a ďalších súťaží, pretože vzhľadom na hospodársku krízu 

chýbajú záujemcovia o ich organizáciu. Definitívne rozhodnutie padne na kongrese ETTU 

v septembri počas MS družstiev v Lisabone, kde sa rozhodne aj o rumunskom návrhu, ktorý 

sprísňuje štart zahraničných hráčov na ME za nové krajiny. 
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2.12. V Tokiu sa uskutočnilo aj zasadnutie Swaythling clubu International pod vedením jeho 

nového prezidenta E. Schőlera. V hodnotení činnosti združenie bývalých majstrov sveta 

a popredných hráčov, trénerov, rozhodcov a funkcionárov ocenilo pomoc SSTZ pri vydávaní 

výročnej publikácie tejto organizácie. Členovia Swaythling clubu zo SR majú uhradené svoje 

členské príspevky až na pp. Kollárovitsa, Gogu a Chládekovú-Grofovú. Po skončení zasadnutia sa 

konala recepcia za účasti všetkých žijúcich japonských majstrov sveta v stolnom tenise. 

 

2.13. Počas MS v Tokiu sa uskutočnilo aj rokovanie predstaviteľov SSTZ (pp. Kríž, Hamran) 

s prezidentom Talianskeho stolnotenisového zväzu F. Scianimanicom o plánovanej reciprocite ME 

mládeže 2014 v Riva del Garda a ME mládeže 2015 v Bratislave. Vzhľadom na kritickú situáciu 

v talianskom stolnom tenise a vážne finančné problémy s usporiadaním ME juniorov a kadetov sa 

recipročná výmena nemôže uskutočniť! Z tohto dôvodu je SSTZ nútený zrušiť plánované záverečné 

sústredenie v Riva del Garda pred začiatkom ME a nahradiť ho predĺžením prípravy v domácom 

prostredí. 

 

2.14. V Tokiu sa uskutočnilo rokovanie predstaviteľov SSTZ (pp. Kríž, Hamran) so šéfom 

európskeho zastúpenia firmy Butterfly p. Imamurom o novej sponzorskej zmluve na obdobie 2014 

– 2017. Po vzájomnej výmene názorov došlo k dohode, že zmluva bude s malými korekciami 

pokračovať v doterajšej podobe. Butterfly zamietlo požiadavku na sponzorovanie slovenskej 

reprezentácie aj poťahmi, resp. možnosť ich zakúpenia priamo z fabriky. Ponuku sponzorovať ME 

mládeže 2015 v Bratislave  materiálom firma Butterfly zváži a záväzne sa vyjadrí do začiatku ME 

mládeže 2014. 
 

 

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

 

Uznesenia splnené : 

 
Uznesenie č.455: VV SSTZ schvaľuje požiadavku zasielať písomné materiály na rokovanie VV 

SSTZ minimálne 24 hod. pred rokovaním 

 

 Z: členovia VV SSTZ, sekretariát                         T: priebežne 

 
Uznesenia trvajúce : 

 
Uznesenie 447: Spracovať rebríček mládežníckych kategórií novým systémom. Po naplnení databáz 

porovnať s existujúcim rebríčkom. 

Z: mládežnícka komisia  a Ing.Rzavský         T: 30.6.2014 

 

Úloha:  Dr. Brúderová požiadala o zverejnenie zoznamov rozhodcov A a B licencie. 

 Z: Dr.Vaniak                                                   T: 30.6.2014 

 

Uznesenie č.453:  VV SSTZ ustanovil pracovnú skupinu na prípravu nového disciplinárneho   

poriadku SSTZ v zložení : Dr.Gallo, Ing.Hamran, Dr.Hajduk, Dr.Vaniak, Ing.Šereda, Ing.Čelko 

Z: pracovná skupina a Ing. Hamran                                             T: 30.6.2014 

 

Uznesenie č.454: KŠR pripraví návrh na kritériá nominácií a financovania účasti  hráčov na 

turnajoch 

 Z: KŠR, Grman                                 T: 20.3.2014 
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Predseda komisie podal písomné vyjadrenie a požiadal o predĺženie termínu na spracovanie kritérií. 

VV SSTZ schválil doplnenie úlohy o vypracovanie písomného  prehlásenie pre rodičov alebo 

klub, ktorí  vysielajú hráčov ako samoplatcov. Obsahom prehlásenia je záväzok na plné 

zabezpečenie stravy, dopravy , zodpovedného dozoru a zodpovednosti za prípadné spôsobené 

škody. 

 

Úloha: Zverejniť výzvu na stránke SSTZ s požiadavkou na oznámenie IČO jednotlivých klubov 

stolného tenisu, bez ktorého  nie je možné ich zaradenie   na stránku NŠC. 

Z: Ing.Šereda        T: 3.2.2014   

 

Úloha: VV SSTZ uložil komisii šport. reprezentácii úlohu – dopracovať detailný plán 

záverečnej prípravy na MEJ 

 

Úloha: V spolupráci s dozornou radou pripraviť vykonávaciu smernicu k zákonu 

o organizovaní športových podujatí  - na podmienky SSTZ  
 
 

 

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

 

4.1. ITTF WT Chorvátsko, 21.-24.5.2014, Záhreb 

Muži: Illáš, Novota, Ježo, Baženov, Mucha (na vlastné náklady) 

Ženy: Balážová (na náklady SSTZ) 

 

4.2. ITTF J&C Španielsko, 7.-11.5.2014, Platja D´Aro 

Juniori: Péter, Valúch, Vlačuška, Brat (na vlastné náklady) 

Kadeti: Špánik, Peko, Oráč (na vlastné náklady) 

Kadetky: Kukuľková, Grigelová (na vlastné náklady) 

Tréneri: Valúch, Grigel (na vlastné náklady) 

Poistenie na náklady SSTZ 

 

4.3. ITTF WT Filipíny, 15.-18.5.2014, Subic Bay 

Muži: Keinath  (na vlastné náklady) 

 

4.4. ITTF WT Australia, 21.-25.5.2014, Sydney 

Muži: Keinath  (na vlastné náklady) 

 

4.5. ITTF WT Čína, 4.-8.6.2014, Chengdu 

Muži: Keinath, Wang (na vlastné náklady) 

 

4.6. ITTF WT Korea, 11.-15.6.2014, Incheon City 

Muži: Wang (na vlastné náklady) 

 

4.7. ITTF J&C Slovensko, 21.-24.5.2014, Senec 

Juniori: Péter, Valúch, Kalužný, Kopányi, Vlačuška, Turček, Brat, Pavolka, Špánik, Oráč, Zelinka,  

Wiltschka 

Juniorky: Furková, Kršiaková, Ivanová, Horváthová, Haringová, Vancáková, Cerovská, 

Kukuľková, Uríková, Belopotočanová, Puchovanová, Grigelová 

Tréneri: Grman, Čolovičková, Jahoda, Valúch, Rzavský, Mackovič 

Všetci štartujú na náklady SSTZ 
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4.8. EUROMINICHAMPS, 22.-24.8.2014, Schiltigheim, Francúzsko 

Chlapci: Diko, Ivančo, Klajber, Delinčák (na náklady SSTZ) 

Dievčatá: Peková, Slobodníková (na náklady SSTZ) 

Vzhľadom na efektívnejšie využitie finančných prostriedkov v  kategóriu minikadetov a nákladnosť 

turnaja vo Francúzsku navrhuje komisia KŠR zaplatiť len hráčov, ktorí sa osvedčili na 

predchádzajúcich turnajov obsadzovaných oficiálne reprezentáciou. Zvyšné finančné prostriedky 

budú použité na výcvikové tábory v kategórií minikadetov prípadne kempy Eurokids. Zvyšné 

miesta na turnaj budú ponúknuté samoplatcom a to nasledovne: v kategórií 2002 – chlapci 1 miesto, 

dievčatá 2 miesta a v kategórií 2003 – dievčatá 1 miesto 

 

4.9. ITTF J&C Poľsko, 28.5.-1.6.2014, Wladyslawowo 

 

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

  Brat, Kaššay, Pavolka (na vlastné náklady) 

Kadeti: Peko (na vlastné náklady) 

Kadetky: Labošová, Belopotočanová (na náklady SSTZ) 

     Kukuľková, Uríková, Grigelová, Puchovanová (na vlastné náklady) 

Tréneri: Valúch, Jahoda (na náklady SSTZ) 

Poistenie na náklady SSTZ 

 

 Nominácie rozhodcov:   

 

1. ETTU CUP , 5.6.2014, finále Rakúsko , 2 rozhodcovia  -   Račko Boris, Vaniak Ján 

 

2. MS PTT Čína, 8.-15.9.2014, 1-2  do výberového  konania – nikto sa neprihlásil 

 

3. MEJ Taliansko, 11.-20.7.2014, max. 6 rozhodcov do výberového konania – nikto 

 

4. ITTF WT Chorvátsko , Zahreb, 2 rozhodcovia -   zatiaľ nikto 

 

5. ITTF WT  Minsk -  Račko, Sabo,  M. Hamran, Žarnovický 

 

6. POLISH  Junior & Cadet Open , Cetniewo, 28.5.-1.6.2014 -   Bystričan,   

                                                  Lúpal,  Hlubina,  Tarnek,  

 

7. RITTO   PT, Kluž 12.-15.6.2014 -  Chamula,  Gábor,  

 

 

K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

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

 

  

 K bodu 6.  Vyhodnotenie MS v Tokiu    –  tréneri RD Ing. Miko a V. Popová 

 

     Muži: 

1. Príprava 

Záverečná príprava prebiehala v hale SSTZ na Černockého ul. v Bratislave. Trvala štyri dni. 

Mala vylaďovací charakter (kombinácie s podaním, tréningové sety a zápasy, regenerácia).  

 

2. Výsledky na MS 
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Družstvo hralo v zložení: Keinath,  Pištej,  Šereda. Odohrali sme spolu osem stretnutí zo skóre 

šesť výhier a dve prehry. Celkovo sme obsadili 27. miesto z celkového počtu 130 družstiev.  

 

Výsledky stretnutí: 

SVK – Izrael  3-0 

SVK – Turecko  3-2 

SVK - Thajsko  3-1 

SVK - Anglicko  0-3 

SVK – Kongo  3-1 

SVK – Nórsko  3-0 

SVK – Irán  3-1 

SVK – Anglicko  2-3 

 

Skóre hráčov bolo nasledovné: 

Keinath    6-4 

Pištej    8-4 

Šereda   6-3 

3. Hodnotenie výkonu družstva 

Družstvo bolo zložené z výkonnostne vyrovnaných hráčov, čo sa potvrdilo aj počas turnaja. 

Vzhľadom k tomu, že vo svetovom rebríčku jednotlivcov sme v prvej stovke nemali žiadneho 

hráča, 27. miesto považujem za veľmi dobrý výsledok. Potvrdili sme svojimi výkonmi, že 

patríme k lepšiemu priemeru v celosvetovom meradle. Všetci hráči podávali kvalitné výkony na 

hrane svojej súčasnej maximálnej výkonnosti.  
 

      Ženy: 

       Družstvo žien hralo v elitnej skupine a skončilo na 17. mieste z celkového počtu 100 

družstiev. Skupina bola veľmi ťažká, všetky družstvá mali výkonnostne vyrovnaný tím, 

v našom družstve sme mali slabšiu hráčku na tretej pozícii, čo sa prejavilo aj na výsledkoch. 

Každé stretnutie bolo vyrovnané ( Čína, Kórea), nakoniec sme zdolali Francúzsko a tesne 

prehrali s Maďarskom. 

  

Ódorová – preukázala profesionálny prístup a zodpovednosť, bola dobrým príkladom pre ostatné 

hráčky. Pomáhala pri kaučovaní, kde využila svoje poznatky o hráčkach Francúzska 

a Maďarska.Prejavil sa u nej nedostatok reprezentačných štartov, a chýbajúce poznatky 

o niektorých hráčkach. Bilancia :  2 výhry-6 prehier 

Balážová – je veľká bojovníčka, mala však slabšie koncovky v zápasoch. Menej si verí na niektoré 

hráčky. Mala slabší príjem servisu. Udržala sa však v dobrej psychickej pohode. 

Bilancia : 3 výhry-6 prehier 

Jurková- hrala na úrovni svojich možností, potrebuje ešte na sebe pracovať, získať silu, rýchlosť. 

Má však ochotu na sebe pracovať. Bilancia : 1 výhra-6 prehier 

 

Družstvo by potrebovalo doplniť o ďalšie mladšie hráčky, potom sa črtá pomerne dobrý tím. 

  

Tréneri predložili zároveň  návrh na nominačné kritériá na kvalifikáciu na OH 2016. 

Muži:  

- dvaja  najvyššie postavení hráči SR vo svetovom rebríčku k termínu nominácie na 

kvalifikáciu na OH 

- majster SR na  rok 2016 

 

 

Ženy :  
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- rozhodujúce bude  postavenie hráčiek vo svetovom rebríčku k termínu nominácie na 

kvalifikáciu na OH 

 

Komisia športovej reprezentácie podrobnejšie rozpracuje navrhnuté kritériá. VV SSTZ si 

vyhradzuje právo stanovenia počtu hráčov, ktorí sa kvalifikácie zúčastnia (rozhodujúca 

bude celková výkonnosť). 

 

K bodu 7.  Stav príprav Slovak Junior Open 2014 -  Dr. Kríž a Ing.Hamran 
 

- ústna informácia predsedu a generálneho sekretára 

- je potrebné preveriť možnosť zriadenie rýchlej internetovej linky v športovej hale za 

účelom internetových prenosov z turnaja 

- nahlásiť na ITTF návrh na hlavného rozhodcu a jeho zástupcov 

- rezervovať potrebnú kapacitu na ubytovanie, zmena hotela z DELPHIN na hotel SENEC 

- prospectus bol odoslaný na ITTF, v najbližších dňoch bude zverejnený na stránke ITTF 

 

 

K bodu 8. Návrh na prípravu RD SR na MEJ  2014 v Taliansku  - Grman   

 

16.-21.6.2014     Kondičné sústredenie  4+4+3+3+4 tréneri   

23.-27.6.2014     Príprava Senec  4+4+3+3+4 tréneri 

30.6. - 4.7.2014    Príprava Senec  4+4+3+3+4 tréneri 

5.-6.7.2014        Voľno  

7.-9.7.2014 Príprava Senec 4+4+3+3+4 tréneri 

Počty hráčov: juniori – 5, juniorky 5, kadeti 4, kadetky 4, tréneri 4 

 

Sparing  - je v štádiu oslovovania jednotlivých hráčov. 

 

 

K bodu 9. Zhodnotenie priebehu Superligy 2013/14  - Ing.Hamran   

 

Ostatné zasadnutie riadiaceho výboru Superligy sa konalo na Slovensku. Viď bod 2.1 

 

 

K bodu 10. Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Dr.Brúderová 

   

10.1 Seminár trénerov v Košiciach 25.4.2014 – lektor Jaromír Truksa 

                   Účasť – lic.A   2,   lic B – 5, lic D – 4, lic C (stará) – 10 

10.2 V dňoch 5.-6.5. prebehli prednášky zo špecializácie na FTVŠ – lektori Ing.Kutiš, Dr.Koprda,  

        Truksa. V letnom semestri ešte absolvujú 7 hodín cvičenia pri ITTF Open v Senci – analýza  

         hry sledovaných hráčov 

 

10.3 K 1.5.2014 bol zverejnený na stránke aktualizovaný zoznam T lic.A,B,C(nová),D.  

        Štatisticky : Lic A -32 + 1(platný do 2013), lic B – 70 + 11,// lic C – 13, //lic D – 62 + 6 

10.4 Na plánované školenie 2.kvalifikačného stupňa je prihlásených 16 trénerov. Začiatok   

        školenia v jeseni. 

10.5  Návrh na úpravu Smernice 2/2009 o udeľovaní trénerských licencií  v súlade s Vyhláškou  

        444/2008 MŠ SR a zákona 293/2007 Z.z. o uznaní odbornej kvalifikácie udelenej školami  

        a vzdelávacími zariadeniami. 

 

 VV SSTZ schválil zmenu : Absolventi ŠG, ktorí maturovali z predmetu Základy športovej 

prípravy a škola im vydala Osvedčenie trénera 2.kvalifikačného stupňa v zmysle im 
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udelenej akreditácie, SSTZ uzná pre udelenie lic. C  - všeobecnú časť a špecializáciu ako 

absolvovanú;  

       Po maturite môže žiadateľ požiadať o udelenie trénerskej licenciu D.  O licenciu C môže  

       požiadať ak predloží potvrdenie o 3 ročnej trénerskej praxi.  Žiadateľovi sa udelí licencia  

       po   predložení záverečnej práce, jej obhajobe a absolvovaní záverečných skúšok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 11. Rôzne   

 

11.1 VV SSTZ schválil s pripomienkami predložený písomný materiál “Rozpis majstrovských 

súťaží družstiev v SR na súťažný ročník 2014/2015“  Rozpis bude zverejnený na stránke SSTZ. 

11.2 Dunajský pohár sa uskutoční v termíne 11.-12.10.2014. Dievčatá budú hrať v Rakúsku 

v Stockerau a chlapci v Bratislave. Riadiaci výbor schválil úpravu vekových kategórií. Kategória do 

21 rokov bola nahradená kategóriou mladších žiakov. 

  

11.3 Ing.Reho preložil požiadavku na kompenzáciu nákladov , ktoré  vznikli pri organizácii SPM 

do 21 rokov vo výške 250€.  VV STTZ schválil kompenzáciu. 

 

 

11.4. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 30.6.2014. 

 

 

 

Bratislava 16.5.2014  

 

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 

 


