Zápis č. 6/2014
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 21.10.2014
v Bratislave
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Grman, Ing.Čelko, Dr. Brúderová, prof. Alexy, Ing.Reho, Dr. Gallo,
Dr.Vaniak
Prizvaní: pp. Ing.Hamran, Tichý, Čolovičková, Ing. T. Šereda
Program: uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie - ( Dr.Kríž )
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ. Zablahoželal
p. Brúderovej k oceneniu ministrom školstva SR a udeleniu „Čestného uznanie prof.Karola
Stráňaia“.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. V dňoch 24. – 28.9.2014 sa konali v Lisabone stolnotenisové ME v súťaži družstiev.
V súťaži žien sa slovenský tím kvalifikoval z druhej divízie medzi elitnú šestnástku, ale druhú
úlohu – postup na Európske hry 2015 v Baku nesplnil, pretože prehral rozhodujúci súboj so
Srbskom 1 : 3. Družstvo SR mužov opúšťa elitnú divíziu a nesplnilo ani druhý cieľ. Keďže skončilo
na 15. mieste, bude pre EH v Baku iba v pozícii náhradníka. Slovenskí hráči majú ešte šancu
kvalifikovať sa na súťaže jednotlivcov do Baku prostredníctvom postavenia na redukovanom
európskom rebríčku.
2.2. Počas ME družstiev v Lisabone sa konal dňa 26.9.2014 kongres ETTU, ktorý rozhodol, že
budúce ME (jednotlivci i družstvá) budú v r. 2015 v Jekaterinburgu a ME 2016 (družstvá)
v Budapešti. Na ME sa vráti opäť súťaž v mixoch, ktorá mala osobitný šampionát. Od r. 2016 sa
budú hrať opäť kvalifikačné zápasy súťaže družstiev (2 doma a 2 vonku). Od r. 2016 sa budú konať
aj ME hráčov do 21 rokov (iba individuálne súťaže). Na kongrese dostalo 9 funkcionárov najvyššie
vyznamenanie ETTU „Badge of honour“ – medzi nimi aj predseda SSTZ Z. Kríž. Exekutíva
potvrdila na ďalšie 3 – ročné obdobie nových predsedov komisií a ich nové zloženie. Na čele
komisie veteránov ETTU bude naďalej Z. Kríž a na poste podpredsedu mládežníckej komisie
ETTU bude opäť A. Hamran.
2.3. V Lisabone zástupcovia SSTZ Z. Kríž a A. Hamran rokovali so šéfom TAMASU Butterfly
Europa T. Immamurom o materiálnom sponzorskom zabezpečení ME mládeže 2015 v Bratislave.
Došlo k dohode a tak budúcoročný šampionát mládeže sa bude konať na modrých stoloch Butterfly.
Časť stolov po súťaži SSTZ odpredá záujemcom zo slovenských klubov.
2.4. V priebehu októbra ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR P. Pellegrini medailou
ministra dlhoročnú funkcionárku SSTZ M. Brúderovú a ďakovným listom i finančnou odmenou
úspešného trénera mládeže SSTZ A. Dzelinského.
2.5. V dňoch 10. – 11.10.2014 sa konali v Bratislave (chlapci) a Stockerau (dievčatá) tradičné
súťaže o Dunajský pohár. Po prvý raz sa na ňom predstavili okrem juniorov a kadetov aj minikadeti
(namiesto družstiev do 21 rokov). Výborne si počínali chlapci SR, ktorí suverénne vyhrali všetky 3
kategórie, v súťaži dievčat boli prvé naše kadetky, zatiaľ čo juniorky a minikadetky obsadili 2.
miesto.
2.6. V októbri 2014 sa začala debarierizácia Národného stolnotenisového centra v Bratislave –
Krasňanoch. V prvej fáze budú rekonštruované šatne a sociálne zariadenia a v druhej, v priebehu
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novembra, bude postavený výťah, umožňujúci vstup do hracích priestorov aj športovcom na
vozíčkoch.
2.7. Dňa 15.10.2014 sa konal v Bratislave seminár trénerov SSTZ za účasti trénerov
reprezentačních družstiev, na ktorom odzneli najnovšie poznatky z MS, ME dospelých a ME
mládeže. Je na škodu slabšia účasť našich trénerov mládeže.
2.8. Predseda SSTZ sa opätovne obrátil listom na primátora Bratislavy M. Ftáčnika so žiadosťou o
rokovanie o podmienkach zmluvy na prenájom ZŠ O. Nepelu na ME 2015 v Bratislave.
2.9. SZTK sa opakovane neúspešne pokúsilo o odpredaj bratislavského Domu športu, aby mohlo
uhradiť podlžnosti za prehratý súdny spor a poplatky za prevádzku. V prípade, že sa mu nepodarí
uhradiť všetky záväzky do konca októbra 2014, reálne hrozí exekúcia Domu športu.
2.10. Ing.Hamran informoval o výsledkoch elektronického hlasovania členov VV SSTZ:
- výpočet dotácií pre útvary talentovanej mládeže – schválené
- priznanie štatútu CTM pre ŠK ŠOG Nitra – schválené

K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing.Hamran
Uznesenia splnené :
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: 31.12.2014
Uznesenie č.454: KŠR pripraví návrh na kritériá nominácií a financovania účasti hráčov na turnajoch
Úloha: Dr. Brúderová požiadala o zverejnenie zoznamov rozhodcov A a B licencie.
Z: Dr.Vaniak
T: 31.10.2014
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: Ing. Hamran a pracovná skupina
T: 30.11.2014
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.
Úloha: Vyčísliť príjem z registrácií a pripraviť návrh rozpočtu na financovanie činnosti minikadetov
a vybranej mládeže.
Z: Ing.Šereda, Tichý
T: 20.9.2014
Úloha: Doplniť do smernice o ÚTM požiadavku na predkladanie tréningových plánov pre
všetky dotované kluby už od sezóny 2014/2015.
Uznesenia čiastočne splnené :
Uznesenie č.454: KŠR pripraví návrh na kritériá nominácií a financovania účasti hráčov na turnajoch
- Dopracovať návrh kritérií vo forme smernice v zmysle pripomienok z VV SSTZ.
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.
Z: pp. Grman, Ing.Hamran, Dr.Gallo

T: 30.11.2014

Uznesenia trvajúce :
Úloha: V spolupráci s Dozornou radou SSTZ pripraviť vykonávaciu smernicu k zákonu o organizovaní
športových podujatí - na podmienky SSTZ
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Z: Dr. Gallo, Ing. Hamran, dozorná rada a sekretariát

T: 30.11.2014

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov - Grman, Dr.Vaniak
4.1. Výcvikový tábor kadeti a kadetky + fyzické testy, 20.-24.10.2014, Bratislava
Kadeti: Oráč, Peko, Reho, Bučko, Zelinka, Pindura, Diko, Klajber, Cyprich, Fečo
Kadetky: Labošová, Kukuľková, Puchovanová, Grigelová, Belopotočanová, Šinkárová, Divinská,
Peková, Dzelinská, Čermáková
Tréneri: Jahoda, Čolovičková, Popová, Grman
Všetci na náklady SSTZ, reprezentačný tréner Mackovič sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.
4.2. Slovak Cadet Open, 30.10.-2.11.2014, Bratislava
Kadeti: Oráč, Peko, Reho, Bučko, Zelinka, Pindura, Diko, Klajber, Cyprich, Fečo
Kadetky: Labošová, Kukuľková, Puchovanová, Grigelová, Belopotočanová, Šinkárová, Divinská,
Peková, Dzelinská, Čermáková
Tréneri: Jahoda, Mackovič, Čolovičková, Popová, Grman, Dzelinský
Všetci na náklady SSTZ
4.3. World Tour Švédsko, 12.-16.11.2014
Muži: Pištej, Šereda (na náklady SSTZ), Bai He, Kobes, Wang (na vlastné náklady)
Ženy: Balážová, Odorová (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.5. JC Open Maďarsko, Szombathely, 5.-9.11.2014
Juniori: Kopányi, Kalužný, Brat (na náklady SSTZ), Špánik, Kaššay, Pavolka (na vlastné náklady)
Náhr. Jakubec (na vlastné náklady)
Juniorky: Kršiaková, Uríková, Horváthová (na náklady SSTZ), Grigelová, Kukuľková (na vlastné
náklady)
Kadeti: Oráč, Peko (na náklady SSTZ), Zelinka, Reho (na vlastné náklady)
Náhr.: Pindura, John (na vlastné náklady)
Kadetky: Puchovanová, Labošová (na náklady SSTZ), Kukuľková, Grigelová (na vlastné náklady)
Náhr.: Belopotočanová, Šinkárová, Čermáková
Tréneri: Grman, Valúch, Mackovič, Jahoda
Poistenie na náklady SSTZ
4.6. MSJ, Shanghai, Čína, 30.11.-7.12.2014
Z pozície náhradníka bol potvrdený A. Valúch. V prípade účasti pocestuje na vlastné náklady.
Tréner : Valúch R. (na vlastné náklady)
4.7. Finlandia Open, Helsinky, Fínsko, 4.-7.12.2014
Jurková, Dzelinský (na vlastné náklady)
4.8. Dunajský pohár, Bratislava - chlapci, Stockerau - dievčatá, 11.-12.10.2014
Chlapci: Kopányi, Kalužný, Brat, Špánik, Peko, Oráč, Reho, Bučko, Diko, Klajber , Delinčák,
Ivančo
Tréneri: Valúch, Čolovičková, Mackovič (ospravedlnil sa zo zdravotných dôvodov)
Dievčatá: Kršiaková, Uríková, Kukuľková, Grigelová,Peková, Dzelinská
Tréneri: Grman, Jahoda
Poistenie na náklady SSTZ
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Nominácie rozhodcov:
4.9 ITTF Premium Junior Circuit Szombathely (HUN) 5.-9.11.2014
Račko B., Tancer J., Kleberc V., Bella J.
4.10 ITTF WT Švédsko, Štokholm, 12.-16.11.2014
Bystričan M. , náhradníci: Chamula M., Čerňan M.
4.11 Európske hry Baku, Azerbajdžan, 2015 – nominovaný do výberu Račko B., náhradník
Bystričan M.
K bodu 5. Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
-

Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok

K bodu 6. Hodnotenie účasti RD SR na ME 2014 v Lisabone – tréneri RD
Tréneri predložili písomné hodnotenie vystúpenia reprezentácie SR Lisabone a zároveň prerokovali
vystúpenie reprezentácie na seminári trénerov A,B licencie dňa 15.10.2014
- VV SSTZ vzal po diskusii na vedomie
Hodnotenia trénerov – V. Popová
6.1 ŽENY: Balážová, Ódorová, Jurková, Truksová
CHALENGE DIVISION - výsledky
Skupina: SVK/BUL 3:1 , SVK/ITA 3:1, SVK/NOR 3:0
2.stupeň: SVK/LTU 3:1, SVK/CRO 3:1, SVK/SRB 0:3
Na ME v LISABONE sme mali splniť úlohy postup do elitnej skupiny čo sa nám podarilo.
Druhú úlohu - postup na Európske hry sme nesplnili, i keď sme boli blízko.
Popová: Výkon našich hráčok možno hodnotiť ako pozitívny, podali dobrý výkon, atmosféra a
príprava na zápasy bola výborná, čo dokázali aj pri stoloch. Trochu som sklamaná z vystúpenia
Balážovej, zo skóre 8/2, pretože prehry boli zo slabšími hráčkami . Hrala v dobrej forme, ale
nedokázala prekonať trému.
Ódorová: 4/2 - prvý zápas prehrala prekvapujúco zo slabšou Bulharkou a to ju vyburcovalo k
dobrým výkonom proti súperkám. Najlepší zápas odohrala s Chorvátkou TIAN, po prvom sete to
vyzeralo, že prehrá bez šance, no otočila vývoj zápasu a vybojovala cenne víťazstvo, aj v zápase
proti Srbkám bojovala, ako jediná mala nárok na víťazstvo s Erdelji.
Jurková: 2/3 - bolo vidieť že zlepšila svoju hru, ktorá mala úspech. Proti Chorvátkam vybojovala
pre nás 2. bod . Hrala vyrovnaný zápas proti bývalej majsterke Európy Pauskauskiene, no chýbalo
jej trošku drzosti a pohybu pri stole. V poslednom zápase nenaplnila moje očakávanie a súperka
bola na ňu príliš silná. Hodnotím však, že vo svojej hre urobila krok k zlepšeniu.
Truksová: 1/0 - nemôžem hodnotiť jej výkon, pretože hrala iba proti Nórsku. Pevne verím, že na
ďalších majstrovstvách bude mat miesto v základnej zostave.
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Celkovo naše účinkovanie na MS hodnotím ako vydarený šampionát, škoda, že sa nám nepodarilo
zdolať Srbky. Ďakujem hráčkam za dobre výkony a bojovnosť pri stole.
Tréner - V. Miko
6.2 MUŽI – Šereda, Pištej, Keinath, Bai He

Príprava: Záverečná príprava prebiehala v hale SSTZ na Černockého ulici v Bratislave. Trvala 4
dni a mala vylaďovací charakter.
Výsledky na ME: Družstvo hralo v elitnej skupine. Odohralo 6 stretnutí, v ktorých zaznamenalo 5
prehier a 1 víťazstvo. Celkovo obsadilo 15.miesto.
Jednotlivé výsledky družstva:
Skupina: SVK – FRA 0 : 3, SVK – ESP 2 : 3, SVK – GRE 1 : 3
2. stupeň : SVK – AUT 0 : 3, SVK – ROU 0 : 3, SVK – ITA 3 : 1
Skóre hráčov: Pištej

3/4 , Šereda 2/2,

Keinath

1/5,

Bai He

0/5

Hodnotenie výsledkov : Aj napriek maximálnej snahe našich hráčov, nepodarilo sa nám dosiahnuť
umiestnenie do 14.miesta, ktoré by zaručovalo účasť družstva na Európskych hrách v Azerbajdžane
v roku 2015. V konfrontácii so špičkovými družstvami Európy sa potvrdil fakt, že v súčasnosti naši
hráči predstavujú iba európsky priemer. Nemáme výraznejšiu hráčsku osobnosť. Družstvá,
s ktorými sme sa stretli, (okrem zápasu s Talianskom) boli jednoducho lepšie a kvalitnejšie. Reálna
sila nášho reprezentačného družstva sa pohybuje medzi 15.- 20. miestom.
Na základe dosiahnutých výsledkov VV SSTZ konštatoval nesplnenie očakávaných výsledkov:
- postup obidvoch družstiev na EH v Baku 2015 - nesplnené
- zotrvanie družstva mužov v 1 divízii – nesplnené
- postup družstva žien do 1. divízie - splnené
- pozitívom je postup družstva žien do elitnej skupiny
K bodu 7. Úprava smernice o ÚTM – návrh z komisie mládeže

- Ing.Alexy

7.1 Ing.Alexy informoval o rokovaní komisie mládeže a uznesení komisie o úprave smernice
o útvaroch talentovanej mládeže. Komisia predložila nový návrh smernice , ktorý bol schválený
s pripomienkami. Nové znenie smernice bude zverejnené na internetovej stránke SSTZ.
7.2 Komisia mládeže navrhla vyradiť Satelit z rebríčkov mládeže od sezóny 2015/16
- VV SSTZ schválil a odporučil to prerokovať s ČAST
7.3 Komisia mládeže konštatovala, že turnaje SPM do 21 rokov zatiaľ nesplnili očakávania.
Pravdepodobne tréneri RD mládeže nedostatočne zdôraznili nutnosť zúčastňovať sa týchto turnajov
najmä z dôvodov lepšej zohratosti štvorhier .
Uznesenie č. 457 – Hráči ( juniori a kadeti) zaradení do RD mládeže, ktorí sú z podporovaných
útvarov talentovanej mládeže, alebo sú zaradení do individuálnej podpory, sa musia povinne
zúčastňovať turnajov SPM do 21 rokov.
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7.4 Ing.Alexy informoval o diskusii v komisii o súťažiach dorasteneckej ligy. Sú požiadavky na
opätovné zaradenie hodnotenia do rebríčka, čo bolo odmietnuté.
Uznesenie č. 458 – VV SSTZ schválil zaradenie člena komisie mládeže do komisie pre
oponentúry tréningových plánov ÚTM.
K bodu 8. Návrh na zloženie RD mužov a žien na sezónu 2014/15

- Grman, tréneri RD

Muži: Pištej Ľ., Šereda P., Keinath T., Bai He, Valúch A. , tréner J. Miko
Ženy: Balážová B., Ódorová E., Jurková E., Truksová L., trénerka V. Popová
Juniori: Kopányi, Kalužný, Brat, Špánik, Kaššay, Pavolka, Jakubec, Bartál,
tréner: Valúch
Juniorky: Furková, Kršiaková, Horváthová, Uríková, Ivanová, Cerovská,
tréner: Grman
Kadeti: Oráč, Peko, Zelinka, Reho, Bučko, Diko, Cyprich,
tréner: Mackovič
Kadetky: Labošová, Kukuľková, Belopotočanová, Puchovanová, Grigelová, Šinkarová,
sledované hráčky: Dzelinská, Peková
tréner: Jahoda

-

Predložený písomný materiál – VV SSTZ po diskusii schvaľuje

K bodu 9. Stav príprav MMK v Bratislave 31.10.-2.11.2014, Ing.Hamran
Predložený písomný materiál – VV SSTZ zobral na vedomie, prípravy prebiehajú v zmysle plánov,
menšie problémy sú iba s ubytovaním výprav.
K bodu 10. Vyhodnotenie Dunajského pohára v Bratislave 11.-12.10.2014, Ing.Hamran
Predložený písomný materiál – VV SSTZ zobral na vedomie a poďakoval všetkým slovenským
družstvám za dobrú reprezentáciu.
K bodu 11. Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Dr.Brúderová
11.1 Neuskutočnilo školenie trénerov 1.kval.stupňa VsSTZ, pretože aj po opakovanej výzve bolo
málo záujemcov (5), čo je pre účastníkov finančne neefektívne. Bolo však dňa 4.10.2014 otvorené
školenie trénerov 2.kval.stupňa prvým blokom špecializácie s počtom účastníkov 16.
Odprednášaných 44 h zo 67.
11.2 Plnenie plánu vzdelávacích aktivít 2013-2014
Školenie trénerov 1.kvalifikačného stupňa s udelením lic. D v Bratislave – účastníci z krajov
Bratislava, Nitra, Trnava a Trenčín. Seminár trénerov lic. A, B v novembri 2013 v Bratislave – 20
účastníkov, seminár trénerov lic. A, B, a C v apríli 2014 v Košiciach – 11 účastníkov
11.3 Vyhodnotenie seminára trénerov konaného 15.10.2014: seminára sa zúčastnilo 28 trénerov 12 s lic. A, 16 s lic. B. V prvej časti úvodné slovo štarte našich reprezentácií na MS a ME
predniesol predseda SSTZ Dr.Kríž, Ing.Hamran informoval o medzinárodných pravidlách
používania plastových loptičiek a náväznosť našich súťaží v súvislosti so štartom mládeže na
Open ETTU a ITTF. Podrobnejší rozbor výsledkov urobili reprezentační tréneri Ing.Miko J. (muži),
V. Popová (ženy), R. Valúch (juniori), Jahoda D. (kadetky). V popoludňajšej časti vystúpil Mgr. A.
Novosad, PhD z FTVŠ s problematikou kondičnej prípravy a jej hodnotenia trénermi
v stolnotenisovej herni ( s praktickými ukážkami). Seminár mal veľmi dobrú odozvu u účastníkov.
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11.4 Informácia o priebehu bakalárskeho štúdia trénerov na FTVŠ - Mgr.Sýkora,garant
Všetci prihlásení účastníci ukončili 1.ročník (13). V 2.ročníku - v zimnom semestri - bude
špecializácia ( 6hod. teórie +7 hod. praxe) 13 hodín dňa 11.12.2014 v hale NSTC. Prednášať
budú Mihočko st., Ing.Miko, Ing.Kutiš, Truksa.
V letnom semestri okrem prednášok budú mať študenti povinnú hospitačnú činnosť. Po
diskusii v MVK sa dohodlo, že sa navrhne 8 podujatí, z ktorých si môžu vybrať 6.
a/ výber podujatí, klubov Z: Mgr.Sýkora
b/ Zodpovednosť s kontrolou na týchto podujatiach bude takto:
- aktivity v Bratislave, Senec (zrazy, sústredenie) – Ing. Hamran
- v kluboch Topoľčany – Ing. Kutiš; Nitra – Ing. Miko; Malacky – Mihočko V.,
- Košice a Prešov – Dr. Brúderová
c/ Pripraviť návrh 20 tém bakalárskych prác T: marec 2015 Z: lektori a garant
11.5 Návrh vzdelávania trénerov do Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR vrátane aktualizácie
obsahu
Na zasadnutí sa spracoval návrh obsahu vzdelávania trénerov do Akreditačnej komisie MŠ.
Hlavné zmeny : garant vzdelávania trénerov - Mgr. V. Sýkora
Doplnenie obsahu o témy do špecializácie - marketing športového tréningu
1hod.
zákon o organizovaní športových súťaží 1hod.
psychológia stolného tenisu
1hod.
Podmienka prijatia - len pre 1.kvalifikačný stupeň - uchádzač musí mať úplné stredné vzdelanie,
alebo ukončenú SOŠ.
11.6 Návrh lektorského zboru školení trénerov SSTZ
MVK schválila doterajší aktuálny zoznam lektorov schválených MŠ VVaŠ s doplnením
o lektorku M. Daubnerovú, lic, A
11.7 Rôzne - komisia schválila : - aktuálny zoznam trénerov ST v SR k 16.10.2014
zverejniť – sekretariát SSTZ
- archivácia metodických materiálov - na web zverejniť zoznam
záverečných prác absolventov FTVŠ a DŠT zo špecializácie stolný
tenis – dr. Brúderová
- Zákon 1/2014 o organizovaní športových podujatí - akceptovať jeho
zaradenie do vzdelávania ak bude známy rozsah - lektori
- pravidlá pre písanie záverečných prác 1.-3.kvalifikačného stupňa
- poverenie pre Mgr. Šagáta spracovať príspevok do časopisu Stolný
tenis 2/2014
- Predlžovanie platnosti trénerskej licencie aktuálnym študentom
bakalárskeho štúdia bez účasti na seminári na sekretariáte SSTZ – Ing.
Hamran
11.8 VV SSTZ schválil udelenie trénerskej licencie „D“ M. Hakymu, absolventovi športového
gymnázia
K bodu 12. Stav prevádzkovania hosp. zariadenia a ekonomiky za rok 2014
-

- J. Tichý

Predložený písomný materiál – VV SSTZ berie po diskusii na vedomie

K bodu 13. Stav príprav MEJ 2015 – Dr.Kríž, Ing. Hamran
-

Prebiehajú rokovania o zabezpečení materiálu na MEJ 2015 – stoly, loptičky, podlaha
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-

je potrebné urýchlene ukončiť rokovania so Zimným štadiónom O. Nepelu v Bratislave
o podmienkach prenájmu
po skončení MEJ bude prebytočný materiál ( stoly, rozh. stolíky, ohrádky), ponúknutý
na odpredaj klubom. Predpokladaná cena stola je 450 – 500 €/ks. Už teraz je možné
zasielať na adresu sekretariátu predbežné požiadavky na odkúpenie materiálu po ME
mládeže.

K bodu 14. Rôzne
14.1 Ing.Hamran navrhol povinné používanie plastových loptičiek pre nasledovné súťaže
s účinnosťou od 1.1. 2015 :
- všetky turnaje SPM
- M SR jednotlivcov vo všetkých kategóriách
- M SR družstiev v mládežníckych kategóriách
Loptičky pre organizátorov jednotlivých podujatí zabezpečí SSTZ, pravdepodobne to budú
plastové loptičky zn. STIGA.
VV SSTZ – návrh väčšinou hlasov schválil
14.2 VV SSTZ prerokoval podnet p. Dostála z Dunajskej Stredy. Na základe informácie z VV
KSTZ Trnava, ktorý uvedený problém riešil, konštatoval podnet za ukončený.
14.3 VV SSTZ prerokoval požiadavku z KSTZ Trnava na dodatočné zaraďovanie hráčov do
rebríčkov. VV SSTZ pripomienku akceptoval a v budúcnosti bude dodatočné zaraďovanie hráčov
konzultované aj s príslušným KSTZ.
14.4 VV SSTZ prerokoval sťažnosť p. Skalu na nešportové správanie obecenstva počas stretnutia
Extraligy Vydrany-Holič. VV SSTZ konštatoval, že nie je potrebné vydávať špeciálne predpisy
proti podávaniu alkoholických nápojov počas športových podujatí, lebo toto je zakotvené v zákone
č.1/2014 v § 14, §15 o organizovaní verejných športových podujatí a povinností organizátora.
Toto je vyšší predpis, ktorý platí pre všetky športové podujatia. Sekretariát upozorní na túto
skutočnosť príslušné kluby.
14.5 VV SSTZ menoval inventarizačnú komisiu v zložení : p.Tichý, Dr.Vaniak, p.Kolářová.
14.6. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 16.12. 2014 v Bratislave.

Bratislava 22.10.2014
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ

8

