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Zápis č. 7/2015 
 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 20.10.2015 v Bratislave 
 

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

Prizvaní:  pp. Ing.Hamran, Tichý, Ing. Šereda,   

Ospravedlnení:  Dr.Gallo, Ing. Čelko, 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 -  Informácie predsedu a  členov VV SSTZ – Dr. Kríž 

 
2.1.  V dňoch 8. – 12.9.2015 sa uskutočnili v rakúskom Badene ME sluchovo postihnutých stolných 

tenistov. Výborne si počínali slovenskí reprezentanti, ktorí získali 4 tituly v kategórii jednotlivcov. 

Dvojhry vyhrali Keinath a Jurková, štvorhru mužov Keinath – Tutura a zmiešanú štvorhru Keinath 

– Jurková. 

2.2.       Tak ako už tradične, aj počas 34. stolnotenisových ME sa konal v Jekaterinburgu 30.9.2015 

riadny kongres Európskej stolnotenisovej únie (ETTU). Za účasti delegátov zo 40 krajín prezident 

ETTU Holanďan Ronald Kramer pozitívne zhodnotil uplynulé obdobie, osobitne zlepšenú 

ekonomickú situáciu ETTU, ktorá sa postupne dostáva z červených čísiel. Významným posunom 

bol aj zisk generálneho sponzora pre ME 2015, ktorým sa stala firma LIEBHERR sponzorujúca 

dlhodobo aj svetové stolnotenisové šampionáty. Vysoko ocenil perfektnú organizáciu a vytvorené 

podmienky pre všetkých účastníkov na ME mládeže na Slovensku. V mene ETTU sa poďakoval 

Bratislave i SSTZ aj za skvelú atmosféru stretnutia najväčších talentov stolnotenisovej Európy, 

ktorá na územie Slovenskej republiky zavítala po šiesty raz v histórii mládežníckych šampionátov. 

Kongres ETTU potvrdil predchádzajúce elektronické hlasovanie per rollam o kvalifikácii na budúce 

ME družstiev, ktoré sa uskutočnia až o dva roky. Hrať sa bude kvalifikácia v r. 2016, resp. 

začiatkom r. 2017. Najlepšie družstvá budú na základe umiestnenia na ME v Jekaterinburgu 

vyžrebované do 10 skupín po 3 tímoch. Hrať sa bude systémom doma – vonku. Víťazi skupín (10) 

postúpia priamo na ME družstiev. Kolektívy na 2. miestach budú hrať baráž o 5 voľných miest 

v elitnej skupine a 16. tímom bude reprezentácia usporiadajúcej krajiny. Celky na 3. mieste 

a porazení z baráže budú hrať v II. kategórii. Na budúci rok sa budú hrať iba ME jednotlivcov 

v Budapešti (na základe výsledkov z Jekaterinburgu môžu zo SR štartovať maximálne 4 muži a 3 

ženy). O usporiadanie ME družstiev 2017 prejavil neoficiálne záujem Azerbajdžan.                      

Na kongrese bolo udelených aj 8 najvyšších vyznamenaní ETTU „Badge of Honour“. 

Jedným z ocenených bol aj generálny sekretár SSTZ A. Hamran za dlhoročnú prácu v mládežníckej 

komisii ETTU a významný podiel pri organizovaní vrcholových európskych stolnotenisových 

podujatí v uplynulých 20 rokoch.  

Účastníci ME v Jekaterinburgu sa mali možnosť zoznámiť po prvý raz aj so Sieňou slávy 

ETTU, do ktorej bola uvedená prvá skupina osobností európskeho stolného tenisu. Medzi 

stolnotenisové legendy „Starého kontinentu“ bola zaradená aj 9 – násobná majsterka Európy 

a súčasná trénerka ženskej reprezentácie SR Valentina Popová.  

2.3.  Na ME v súťaži družstiev i jednotlivcov v Jekaterinburgu (25.9. – 4.10.2015) štartovalo 8 

slovenských reprezentantov. Najvýraznejší výsledok dosiahla vo štvorhre Balážová, ktorá spolu 

s Češkou Matelovou bojovali o medailu a obsadili nakoniec 5.-8. miesto. Pozitívom je aj postup 

Balážovej v dvojhre medzi najlepšiu šestnástku, ako aj výsledky Ódorovej, Pišteja a Šeredu, ktorí sa 

prebojovali v dvojhre medzi najlepších 32 stolných tenistov. Dobre si počínalo aj družstvo mužov 

SR, ktoré skončilo v Challenge divízii na 2. mieste a obsadilo celkove 18. pozíciu v Európe. 
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2.4. V priebehu septembra a októbra 2015 sa konali intenzívne rokovania o príprave tretej časti 

osláv 90. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska. Záverečná časť osláv jubilea 

sa uskutoční 19.11.2015 v Stropkove za účasti popredných slovenských hráčov, trénerov, 

rozhodcov a funkcionárov a hostí z ČR, Poľska a Ukrajiny. Súčasťou osláv bude aj stolnotenisová 

show v podaní dvojice Orlowski – Panský. Na 18. - 19. 11. 2015 je plánované zasadnutie VV SSTZ 

v Stropkove. 

 

2.5. Ódorová  bola navrhnutá na zaradenie do A tímu a Balážová a Wang do B tímu olympijskej 

prípravy SOV 

 

2.6 . J.Tichý písomne požiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 31.12.2015. Na 

uvoľnené miesto ekonóma SSTZ bola navrhnutá p.Daubnerová, s ktorou sa uskutočnil pohovor 

o podmienkach nástupu do zamestnania. 

 

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

 

Uznesenia splnené : 

 

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 

VV SSTZ odložil plnenie uznesenia do 30.6.2015, vzhľadom na prípravu nového zákona o športe. 

Pripravovaná smernica musí byť v súlade s novým zákonom o športe.  

Z: Ing. Hamran a pracovná skupina                                            T: 30.6.2015 

 

Úloha: Pištej sa odhlásil z WT Španielska a  SSTZ zaplatil 150 € za neho pokutu. Predseda KŠR 

Grman preverí dôvod neúčasti  a predloží návrh riešenia tohto problému.  

 

Uznesenie č. 462 

 

a) VV SSTZ  odsúhlasil udelenie finančnej odmeny hráčom Pištejovi a Balážovej  za umiestnenie  

na 9.-16. mieste na MS v Suzhou ( v zmysle  smernice SSTZ) vo výške  800€ - po 400€ každému 

hráčovi. 

 

b) VV SSTZ odsúhlasil, aby hráči uhradili náhradu škody za neúčasť na turnaji WT – vo výške 

storno poplatku: Pištej – 150 € a Balážová  – 120€.  

 

Z: p. Tichý         T: 30.9.2015 

 

Uznesenie č. 464 

Po skončení ME v Jekaterinburgu zvolať komisiu športovej reprezentácie a pripraviť plán na 

účasť na  podujatiach smerujúcich k účasti RD slovenských stolných tenistov na OH 

Z: KŠR, p. Grman        T: 10.10.2015  

  

Uznesenie č. 465 

Spracovať zoznam hráčov zaradených do zväzového tréningového centra na novú sezónu. 

Z: KŠR, pp. Čolovičková , Jančí, tréneri RD     T: 15.9.2015 

 

Úloha: Vyžiadať hodnotenie účasti na EH v Baku od trénerov Mika a Popovej . 

Z: p. Čolovičková    
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Uznesenie č. 466 

Všetci tréneri RD nahlásia termíny konania kontrolných turnajov a predložia návrh plánu 

a nominačných kritérií. 

Z: KŠR, p. Grman, tréneri RD       T:15.9.2015 

 

Uznesenia trvajúce : 

Uznesenie č. 463 

VV SSTZ  opätovne upozorňuje  na dodržiavanie písomného prihlasovania na turnaje WT 

a WJC  samoplatcov s tým, že kto nepredloží požadovaný formulár ( viď uznesenie VV SSTZ č. 

454) na turnaje, nebude oficiálne na turnaj prihlásený. 

Z: KŠR, Čolovičková        T: priebežne 

 

 

Uznesenie č. 467 (novelizované uznesenie 462b) 

VV SSTZ odsúhlasil pre Balážovú: 

-  udelenie odmeny vo výške 400€ v zmysle smernice o odmenách pre hráčov 

-  náhradu škody 120€  za neúčasť na turnaji WT v Poľsku  – vo výške storno poplatku  

 

Z: p.Tichý         T:15.11.2015 

 

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

 

4.1. Dunajský pohár, Stockerau, Budapešť, 17.-18.10.2015 

Chlapci: Reho, Zelinka, Pindura, Kysel, Klajber, Ivančo 

Dievčatá: Kukuľková, Puchovanová, Labošová, Šinkárová, Lacenová, Slobodníková 

Tréneri: Grigel, Kudrec, Jahoda, Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.2. Slovak Cadet Open, Bratislava, 30.10.-1.11.2015 

chlapci: Pindura, Kysel, Diko, Fečo, Danovský, Cyprich, Klajber, Ivančo, Delinčák a Papánek na 

súťaž jednotlivcov 

Dievčatá: Labošová, Šinkárová, Peková, Terezková, Majerská, Divinská, Slobodníková, Lacenová, 

Illášová a Dzelinská na súťaž jednotlivcov 

Tréneri: Kudrec, Solár, Popová, Čolovičková, Terezka, Blažek 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.3. Olympic Hopes Tournament 2015 for Visegrad Countries, Szombathely, 7.-8.11.2015 

Chlapci: Diko, Klajber, Ivančo /náhr. Danovský, Delinčák/ 

Zdôvodnenie: Diko je jednoznačná jednotka, Klajber a Ivančo z pohľadu perspektívy. Zaznamenali 

hráčsky progres a je u nich perspektíva kvality. Na poslednej SPM boli vyššie ako hráči narodení 

v r. 2002. 

Dievčatá: Peková, Terezková, Majerská /náhr. Divinská, Dzelinská/ 

Zdôvodnenie: V tomto prípade sú nominované ročníky 2002, vzhľadom na to že je to silný ročník 

(nie je to rovnaký prípad ako u chlapcov). 

Tréneri: Čolovičková +1 

 

Nominácie 4.1, 4.2, 4.3 boli schválené elektronicky dňa 21.9.2015 

 

4.4. Zápas Superligy SVK U21 – Slovinsko U21, 20.10.2015, Muta 

Chlapci: Špánik, Kopányi, Jakubec 

Tréner:  Čolovičková 
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Všetci na náklady SSTZ 

 

4.5. WT Polish Open, Varšava, 21.-25.10.2015 

Na náklady SSTZ: Wang, Pištej, Šereda, Ódorová, (Balážová – odhlásila sa) 

Na vlastné náklady: Kalužný, Keinath, Bai, Kobes 

4.3. Výcvikový tábor junioriek, 26.-29.10.2015, Topoľčany  

Dievčatá: Kukuľková, Belopotočanová, Puchovanová, Grigelová, Furková, Horváthová, Uríková, 

Čermáková 

Tréner: Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.6. Príprava pred Slovak Cadet Open, 26.-29.10.2015 v Bratislave 

Chlapci: Pindura, Kysel, Diko, Fečo, Danovský, Cyprich, Klajber, Ivančo, Delinčák, Papánek 

Dievčatá: Labošová, Šinkárová, Peková, Terezková, Majerská, Divinská, Slobodníková, Lacenová, 

Illášová, Dzelinská 

Tréneri: Kudrec, Solár, Čolovičková 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.7. Kontrolný turnaj juniorov a junioriek, 7.11.2015, Topoľčany 

Juniori: Brat,Špánik, Zelinka, Peko, Kaššay, Oráč, Reho,Ševec, náhradník,Wiltschka,Pavolka 

Juniorky: Kukuľková, Belopotočanová, Labošová, Puchovanová, Grigelová, Horváthová, Furková, 

Uríková, náhradníčky: Čermáková, Tušanová, Marousková, Šinkárová 

Tréneri: Grigel, Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.8. WT Swedish Open, Stockholm, 11.-15.11.2015 

Na náklady SSTZ: Ódorová, Balážová 

Na vlastné náklady: Kopányi,  Bai, Kobes  

 

4.9. JC Portugal Open, Loule, 18.-22.11.2015  

Juniori: Špánik, Brat, Peko (na náklady SSTZ) 

Juniorky: Kukuľková, Puchovanová, Grigelová (na náklady SSTZ)  

Tréneri: Grigel, Jahoda 

Letenky hráči hradia na vlastné náklady. Pobytové náklady a letenky trénerom hradí SSTZ.  

Poistenie a náklady SSTZ. 

 

4.10 Kalužný bol prihlásený ako náhradník z 13. miesta  na MSJ vo Francúzsku (v prípade postupu 

pocestuje aj s trénerom). 

 

Uznesenie č. 468 

VV SSTZ schválil doplnenie smernice o účasti na medzinárodných podujatiach o termíny 

uzávierky  na prihlasovanie: 

- konečný termín na prihlásenie na sekretariát je 5 dní pred oficiálny termínom prihlásenia 

do online systému ITTF 

-  konečný termín na prihlásenie do online systému ITTF je 2 dni pred oficiálnym 

termínom prihlásenia  

- Po tomto termíne je ešte možné uskutočniť prípadné zmeny 

 

Z: Čolovičková         T: priebežne 

 

Nominácie rozhodcov: 
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4.11 WT Polish Open 2015, Waršava 21.-25.10.2015 

Bystričan Marián 

Popellár Ladislav 

 

4.12 WJTTC  Hungarian Junior&Cadet Open 2015, Szombathely 4.-8.11.2015 

Račko Boris 

Németh  Teodor 

Kudrec  Jozef 

Čičmancová Erika 

Černý Jozef 

Bella Juraj 

Organizátori ešte  žiadajú ďalších 4 rozhodcov. 

 

4.13WT  Finlandia Open 2015, 3.-6.12.2015 

Chamula Milan 

Zliechovec  Jaroslav 

 

K bodu 5 - Medzinárodná agenda - Ing.Hamran 

 

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

 

K bodu 6 -  Hodnotenie výsledkov ME  v Jekaterinburgu  -  p. Grman 

 

Muži: V súťaži družstiev muži splnili svoje predsavzatie pred ME postúpiť do vyššej skupiny. 

Celkovo skončili na 18.mieste,keď podľahli len Belgicku v boji o 17.miesto 2:3. V súťaži 

jednotlivcov dosiahli dobré výsledky Ľ.Pištej a P.Šereda. Obaja postúpili zo základných skupín a 

úspešne si počínali aj v prvých kolách v hlavnej súťaži, kde zvíťazili nad súpermi lepšie 

postavenými v rebríčku. Prebojovali sa medzi 32 najlepších, čo možno v súčasnosti považovať za 

úspech. Celkovo možno vystúpenie RD mužov na ME hodnotiť pozitívne. Tréner RD J.Miko 

vyslovuje spokojnosť s predvedenými výkonmi a prístupom reprezentantov. Podľa jeho slov boli 

vystúpenia niektorých hráčov dokonca nad jeho očakávanie. 

 

Ženy: V súťaži družstiev nevyhrali ani zápas a skončili celkovo na 16.mieste.Toto sklamanie si 

vynahradili v súťaži jednotlivcov. Balážová, Ódorová aj Jurková postúpili zo základných skupín.V 

prvých kolách boli úspešné Balážová a Ódorová, keď postúpili medzi 32 najlepších. V ďaľšom kole 

vyhrala Balážová nad Melekovou z Turecka a postúpila medzi 16. Ódorová podľahla neskoršej 

víťazke Samarovej a jej vystúpenie možno hodnotiť pozitívne.V boji o postup do 8 najlepších 

prehrala Balážová s Ruskou Mihailovou 2:4.Jej výkon vo dvojhre hodnotíme ako veľmi dobrý. Ešte 

bližšie k medailovému umiestneniu bola Balážová vo štvorhre spoločne s Češkou Matelovou. 

Prehrali až vo štvrťfinále vo veľmi vyrovnanom zápase 2:4.Celkovo možno vystúpenie žien, hlavne 

v súťaži jednotlivcov, hodnotiť pozitívne. 

Nevyhli sme sa však na ME ani negatívnym momentom z pohľadu našej reprezentácie. Tým 

prvým bola účasť a následné účinkovanie hráčky L.Truksovej, ktorá bola priamo v dejisku 

šampionátu a bohužiaľ neodohrala ani jeden zápas (kvôli zraneniu). Preto navrhujeme, aby sa v 

budúcnosti takýchto šampionátov zúčastňovali len hráči, resp. hráčky dlhodobo sledovaní trénermi 

RD.V prípade akýchkoľvek pochybností, či už vo výkonnostnej alebo zdravotnej rovine, 

neodporúčame štart takýchto hráčov na šampionátoch. Komisia športovej reprezentácie bude 

musieť sledovať nielen výkonnosť jednotlivých hráčov, ale aj ich dlhodobý zdravotný stav. A v  

prípade akýchkoľvek, čo i len malých pochybností, nekompromisne zakročiť a takéhoto jednotlivca 

nenominovať. 
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Ďalším problematickým momentom bolo účinkovanie mladého hráča A.Valúcha. Je to 

nepochybne mladý a perspektívny hráč s výhľadom do budúcnosti, musí však dodržiavať všetky 

stanovené normy a predpisy. Jeho prehreškom bolo nerešpektovanie tzv. dress codu, t.j. oficiálneho 

oblečenia našej výpravy počas ME. Náš SSTZ má  nadštandardné vzťahy s firmou BUTTERFLY, 

aj z tohto dôvodu máme morálnu  a zároveň zmluvnú povinnosť dodržiavať vopred dohodnuté 

pravidlá vyplývajúce zo  zmluvy. Hráč A.Valúch tento interný predpis nedodržiaval a aj napriek 

viacerým upozorneniam predstaviteľov SSTZ toto pravidlo porušoval. Určité prehrešky 

nešportového správania sa už vyskytli  počas niektorých jeho zápasov na MS v Číne. KŠR nemôže 

takéto vystupovanie mladého hráča tolerovať.  

 

Úloha : Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam KŠR navrhuje postúpiť uvedený priestupok na 

doriešenie  disciplinárnou komisiou.   

 

- VV SSTZ  zhodnotil vystúpenie reprezentácie SR v Jekaterinburgu ako úspešné.  

  

K bodu 7.    Návrh na zloženie RD SR na sezónu 2015/16   - tréneri RD    

Reprezentačné družstvá (návrh) 

Muži: Pištej, Šereda, Bai He, Wang, Valúch, Keinath, Bardoň Tréner:  Miko 

Ženy: Ódorová, Balážová, Jurková – ostatné hráčky sú sledované Trénerka:  Popová 

Juniori: Brat, Špánik, Zelinka, Peko, Kaššay, Oráč, Reho, Ševec, Tréner: Grigel 

Juniorky: Kukuľková, Belopotočanová, Puchovanová, Grigelová, Uríková, Horváthová, Furková 

Tréner:  Jahoda 

Kadeti: Pinďura, Diko, Kysel, Fečo, Ďanovský, Klajber, Cyprich, Ivančo, Delinčák, Pach  

Tréner: Kudrec 

Kadetky: Labošová, Šinkárová, Peková, Terezková, Majerská, Papcunová, Dzelinská, Divinská, 

Slobodníková, Lacenová, Slobodníková, Illášová, Činčurová 

Tréner:  Solár 

Kondičný tréner: Mgr.  Novosad 

Masér:  Ďuriš 

 

- VV SSTZ  predložený materiál vrátil KŠR na dopracovanie s nasledovnými pripomienkami: 

- Družstvo žien doplniť na 6 hráčok 

- Doplniť družstvo žien do 21 rokov 

- Trénermi družstiev do 21 rokov budú tréneri dospelej reprezentácie – Miko a Popová 

- Počty v kategóriách dospelí, do 21 rokov a juniori – 8 osôb 

- Počet v kategórii kadetov môže byť 8 + 4 , doplnené talentovanými hráčmi z kategórie 

minikadetov 

- Spracovať zoznam hráčov oprávnených trénovať v centre SSTZ  na náklady SSTZ 

- Termín predloženia upraveného materiálu je 18.11.2015  

K bodu 8 – Stav prevádzkovania hosp. zariadenia a ekonomiky za rok 2015 - Tichý     

 

- Písomná  informácia – VV SSTZ  vzal na vedomie. 

- Prostriedky z registrácie pre rok 2016 sú vo výške 12 660 €. Na využitie týchto 

prostriedkov pre mládež je potrebné spracovať alternatívny plán využitia týchto 

prostriedkov. 

 

- VV SSTZ vzal informáciu na vedomie – bez pripomienok. 
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Úloha : Aktualizovať hospodársku smernicu SSTZ 

            Z: Tichý        T: 31.12.2015  

 

K bodu 9 – Vyhodnotenie Dunajského pohára – Ing.Hamran 

 

Ústne vyhodnotenie – Ing.Hamran 

 

Chlapci: 

Celkovo 2.miesto 

Minikadeti: Klajber 1., Ivančo 2. 

Kadeti: Pindura 5.-8., Kysel 5.-8. 

Juniori: Zelinka 3., Wiltschka 2. 

 

Dievčatá: 
Celkovo 1.miesto 

Minikadetky: Slobodníková 2., Lacenová 5.-8. 

Kadetky: Labošová 1., Sinkárová 5.-8. 

Juniorky: Kukuľková 1., Puchovanová 2. 

 

- VV SSTZ zhodnotil účasť mladých slovenských hráčov v DP ako veľmi úspešnú. 

 

K bodu 10 – Návrh projektov  na rok 2016 na MŠVVaS SR – Ing.Hamran   

 

- Presunuté na ďalší VV SSTZ z dôvodu nezverejnenia výziev MŠVVaŠ SR do termínu VV 

SSTZ. 

 

K bodu 11 -  Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Dr.Brúderová  

 

11.1  Informácia o pripravovanom seminári trénerov A, B licencie, ktorý  sa uskutoční 21.10.2015 

o 9.00 hod.  Bratislave v zasadačke SSTZ 

 

11.2 Informácia o pripravovaných školeniach na 1.-3. kvalifikačný stupeň trénerov: 

 - 1. kvalifikačný  stupeň -  zatiaľ 16 prihlásených, miesto konania Bratislava, Prešov 

 - 2. kvalifikačný  stupeň -  zatiaľ 4 prihlásení 

- 3. kvalifikačný  stupeň -  zatiaľ 11 prihlásených 

 

11.3  VV SSTZ schválil skúšobnú komisiu na záverečné skúšky bakalárskeho štúdia v zložení:  

Mgr.Sýkora, PhDr.Koprda, Ing.Miko, RNDr.Brúderová 

 

K bodu 12 - Stav príprav WJC Slovak Cadet Open v Bratislave – Dr.Kríž, Ing. Hamran   

 

- celé zabezpečenie turnaja bude podobné ako v minulom roku 

- sekretariát SSTZ zabezpečuje všetky potrebné detaily, aby sa turnaj uskutočnil bez 

problémov 

- hrozí, že v tomto ročníku bude kvalita turnaja poznačená menšou účasťou európskych 

krajín, čím je ohrozená aj ekonomika turnaja. K termínu VV SSTZ sa odhlásili družstvá 

Maďarska, Srbska a časť Chorvátska 

- prihlásených je 73 kadetov a 64 kadetiek z 28 krajín 

 

 



8 

K bodu 14 -  Príprava III. fázy osláv 90. výročia organizovaného st. tenisu na území  

Slovenska – Dr.Kríž, Ing. Hamran   

 

Tretia časť osláv 90. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska sa uskutoční 

s podporou mesta Stropkov. Primátor Dr. Brendza potvrdil na osobnom stretnutí , že mesto 

garantuje bezplatne športovú halu, propagáciu, spoločenský večer a občerstvenie počas podujatia. 

Na podujatie budú pozvané osobnosti a bývalí hráči zo Slovenska a Českej republiky, funkcionári , 

tréneri, rozhodcovia a samozrejme aj verejnosť. Účasť prisľúbili aj delegácie z Ukrajiny a Poľska. 

Súčasťou bude aj predstavenie bývalých reprezentantov Československa a exhibícia Orlowski – 

Panský a vyznamenanie bývalých hráčov a funkcionárov. 

Termín – 19.11. 2015  

Miesto:  športová hala  Stropkov 

 

 

K bodu 14 -  Rôzne   

 

14.1 Tradičný turnaj o Pohár starostu obce Gemerská Poloma sa uskutoční  10.1.2016. 

 

 

14.2. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 18.11. – 19.11.2015 v Stropkove. 

 

 

 

Bratislava 25.10.2015  

 

 

 

Zapísal:   Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:    PhDr. Zdenko  KRÍŽ 

 

 


