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Zápis č. 4/2015 
 

zo  spoločného zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 7.6.2015 

v Liptovskom Mikuláši 
 

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

Prizvaní:  pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing. T. Šereda, Dr.Gallo, Čolovičková 

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 -  Rozpis majstrovských súťaží družstiev pre ročník 2015-2016 – Ing.Čelko, Ing.Šereda 

 

- predložený písomný materiál , VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami 

Úloha :zverejniť na stránke SSTZ     T: 10.6.2015  

 

 

K bodu 3 - Návrh nominácií RD SR  -  Grman  

 

4.1.   Nominácia na ME mládeže  v Bratislave:  na základe predložených nominácií jednotlivými 

reprezentačnými trénermi s dôrazom na nominačné kritéria  KŠR schvaľuje zloženie jednotlivých 

reprezentačných družstiev na ME mládeže  2015 a dala návrh VV SSTZ na jej schválenie v elektronickej 

podobe v nasledujúcom znení: 

 

Juniori: Kalužný,  Špánik, Kopányi, Brat, Kaššay - základ družstva,                                                                                

   Pavolka - súťaž jednotlivcov,náhradník Jakubec                                                                                                     

   Tréner: Valúch 

 Juniorky: Furková,Kršiaková,Horváthová,Uríková,Belopotočanová -  základ družstva,                    

      D.Šinkárová - súťaž jednotlivcov                                                                                                                       

       1.náhradnička Cerovská,2.náhradníčka Čermáková                                                                                  

       Trénerka : Popová 

     Krátke vysvetlenie k uvedenej nominácii junioriek: vzhľadom k slabšej výkonnostnej úrovni junioriek 

sme nominovali do družstva junioriek kadetku K.Belopotočanovú,ktorá svojou výkonnosťou môže družstvu 

pomôcť. Po veľmi dlhej úvahe  vzhľadom k nízkemu veku a minimálnym skúsenostiam  sme sa rozhodli do 

súťaže jednotlivcov v kategórii junioriek nominovať kadetku D.Šinkárovú,ktorej štart na MEJ prospeje k jej 

ďaľšiemu rozvoju športovej kariéry.Náhradníčky v počte 2,sú z dôvodu dočasného zranenia hráčky 

Kršiakovej. V prípade jej neúčasti na ME mládeže  sa hráčske miesta  posúvajú. 

 Kadeti:Peko,Oráč,Zelinka,Reho, náhradník P.Bučko                                                                                                  

 Tréner : Mackovič 

     Krátke vysvetlenie k uvedenej nominácii kadetov:  prví traja nominovaní hráči podávali počas sezóny 

vyrovnané výkony a o ich nominácii viac-menej neboli pochybnosti. Hráč Reho počas prebiehajúcej sezóny 

laboroval s nepríjemným zranením ramena a nemohol sa zúčastniť všetkých bodovaných podujatí. Na M-SR 

starších žiakov podal kvalitný výkon a dokázal, že patrí medzi štvoricu hráčov na MEJ. Podľa výpočtu 

nominačných kritérií /viď  príloha mailu/ sa presvedčivo umiestnil na 4.mieste.Je však na škodu, že nám 

ETTU povolila štart len 4 kadetov, nakoľko aj hráč P.Bučko by si bol ako 5.kadet svoju účasť na ME 

mládeže  zaslúžil. 

 Kadetky:Kukuľková, Puchovanová, Labošová, Grigelová, náhradníčka Terezková 



2 

Tréner: Jahoda 

     Krátke vysvetlenie k uvedenej nominácii kadetiek:  podobne ako pri nominácii kadetov prvé tri 

nominované hráčky podávali v priebehu sezóny výkony, podľa ktorých bol predpokladaný ich štart na ME 

mládeže  2015. Hráčka Grigelová podávala výborné výkony hlavne na medzinárodnom poli vo štvorhre. 

Spolu s Kukuľkovou vyhrali niekoľko turnajov. 

Podľa výpočtu nominačných kritérii jej patrí 4.miesto.Na tomto mieste chceme len podotknúť, že aj keď sa 

hráčka K.Belopotočanová,  ktorá tiež bojovala o nomináciu v kategórii kadetiek, neprebojovala na ME 

mládeže  vo svojej kategórii, bude nás reprezentovať na  mládežníckom šampionáte v kategórii junioriek 

Poznámka: 

Na základe pripomienok  predsedu KM p.P.Alexyho, bol predložený detailný  prepočet pre nominácie 

kadetov a kadetiek. Pri týchto prepočtoch bol  zohľadnený rebríček SR k 1.5.2015, z ktorého boli  hodnotení 

hráči na 1.-7.mieste vrátane a následne  im  boli pridané bodové hodnoty podľa nominačných kritérií pre štart 

na ME mládeže. 

Vybraní boli  4 kadeti a 4 kadetky zo siedmich.  

Kadeti:  

 

Peko   2,5+3,6+3+2,4= 11,5 bodu  

Oráč   3+2,4+1,5+2= 8,9 bodu  

Zelinka  2+1,8+1,5+1,6= 6,9 bodu  

Reho   0,5+3+1+1+1,2= 5,7 bodu  

Bučko   1,5+1,2+0,75+1,2= 4,65 bodu  

Cyprich  0,75+0,9+2,5+0,4= 4,55 bodu  

Kysel   1+0,9+0,5+0,6= 3 body  

 

Kadetky:  

 

Puchovanová  2,5+3+3+1,2= 9,7 bodu  

Kukuľková   3+3,6+0,5++2,4= 9,5 bodu  

Labošová  2+2,4+1,2+2= 7,6 bodu  

Grigelová  1+1,2+2,5+1,6= 6,3 bodu  

Belopotočanová 1,5+1,8+1+0,8= 5,1 bodu  

Šinkárová  0,75+0,9+2+0,6= 4,25 bodu  

Čermáková  0,5+0,9+0,75+0,4= 2,55 bodu 

K bodu 4 -  Rôzne   

4.1. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 7.9. 2015 v Bratislave. 

Bratislava 8.6.2015  

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 

 

 


