Zápis č.7/2006
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 8.12.2006 v Topoľčanoch
Prítomní : pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr. Peko, Mihočko,
Dr. Hajduk, Pirnik, Dr. Vaniak, Valúch , Dr. Brúderová , Ing. Goláň,
Ospravedlnený : Ing.Bačík,
Program : uvedený v pozvánke
K bodu 1, Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ a zablahoželal predsedovi ŠKST Topoľčany
M.Vozárovi k 80. výročiu organizovaného stolného tenisu v Topoľčanoch.
K bodu 2, Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1.V stretnutiach o postup na ME 2007 v Belehrade, do I. kategórie, sa slovenským tímom
darilo striedavo úspešne. Dňa 21.11.2006 prehralo družstvo mužov SR v Nórsku 2:3
(viedlo podobne ako proti Belgicku v Prešove 2:1) a dňa 23.11.2006 družstvo žien SR
zdolalo v Bratislave Taliansko 3:0 (bez straty setu). Ak budú chcieť oba naše kolektívy
postúpiť, musia v poslednom kole na stoloch svojich súperov zdolať Dánsko (muži)
a Maďarsko (ženy).
2.2.V dňoch 24.-25.11.2006 p. Kríž absolvoval ako predseda veteránskej komisie ETTU
inšpekčnú cestu do Rotterdamu, dejiska budúcoročných ME veteránov. Prípravy vo
výborných hracích podmienkach pokračujú podľa plánu, problémom môže byť limitovaný
počet prijatých prihlášok (2800), preto odporúčame záujemcom zo Slovenska podať svoje
prihlášky už do konca r. 2006.
2.3. Dňa 1.12.2006 sa uskutočnilo pri príležitosti osláv jubilea stolného tenisu v Malackách
stretnutie vedenia SSTZ (pp. Kríž, Peko, Vozár, Hamran, Mihočko), s primátorom
Malaciek p. Ondrejkom a funkcionármi malackého stolného tenisu na čele s p. Novotom.
2.4.Slovenský mládežnícky stolný tenis dosiahol historický úspech na oficiálnych
medzinárodných majstrovstvách Portugalska (30.11. – 3.12.2006). Naši mladí hráči
získali 3 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové medaily a stali sa najúspešnejším kolektívom.
Gratulujeme!
2.5.V komunálnych voľbách 2.12.2006 uspeli viacerí starostovia a primátori, s ktorými
v minulosti spolupracoval SSTZ, resp. pripravuje s nimi spoluprácu pri organizovaní
stolnotenisových podujatí. Gratulačné telegramy zaslal SSTZ primátorom pp. Ondrejkovi
(Malacky), Balážovi (Topoľčany) a starostom pp. Zvonárovi (Rača), Bodnárovi (Vojčice)
a Chanásovi ( Gemerská poloma).
2.6.ITTF dodatočne nominovala šiestich mladých stolných tenistov SR na decembrové MS
juniorov v Káhire (Balážová, Medříková, Hudecová, Lazarčíková, Baláž, Kobes).
Vzhľadom na fakt, že boli iba náhradníkmi, SSTZ ich prihlásil na ich vlastné náklady 1

(28.000 Sk). Zväz uhradí výprave náklady na trénerku a vedúcu v jednej osobe (V.
Lučenková) mikrobusovú dopravu do Budapešti a späť a poistenie celej výpravy.
V prípade, že niektorý z reprezentantov dosiahne dobrý výsledok, budú mu náklady
refundované v zmysle smernice SSTZ.
2.7.Dňa 5.12.2006 sa konalo v Bratislave IV. valné zhromaždenie KŠZ SR (združuje 59
zväzov) za účasti 4 delegátov SSTZ (pp. Kríž, Hamran, Vaniak, Tichý). Zhodnotilo 2ročné obdobie, schválilo zmenu Stanov KŠZ SR a zvolilo na ďalšie 4-ročné obdobie za
generálneho sekretára KŠZ SR p. Kríža.
2.8.Na základe vlastného rozhodnutia odstúpil od autorstva schválenej publikácie II. vydania
Encyklopédie stolného tenisu E. Demetrovič. SSTZ berie tento fakt na vedomie
s poľutovaním, pretože hnutie prichádza o zaujímavú a užitočnú knihu. SSTZ súčasne
oceňuje rozhodnutie E. Demetroviča sponzorský príspevok 50.000 Sk získaný na knihu,
predisponovať na konto MEJ 2007 v Bratislave.
2.9.Šéfredaktor českého časopisu Stolní tenis V. Slobodzian písomne ponúkol SSTZ
spoluprácu pri bezplatnom publikovaní článkov zo Slovenska v tomto periodiku.
Podmienkou je odber tohto časopisu na Slovensku. List bude postúpený redakčnej rade
časopisu Slovenský stolný tenis.
2.10. Dr. Brúderová požiadala o dotlač učebnice Športová príprava talentovanej mládeže
III. od Dr. Demetroviča na ďalšie vzdelávanie trénerov.
2.11. M. Vozár podal informáciu o oslavách 80. výročia organizovaného stolného tenisu
v Topoľčanoch a o vydaní knihy k tomuto jubileu.
2.12

Mgr. Peko informoval o rozhodnutí ŠTK – kontumácii stretnutia v prospech Valalík,
vzhľadom na nenastúpenie Nitry zo zdravotných dôvodov

K bodu 3, Kontrola uznesení VV SSTZ
Uznesenia splnené :
Uznesenie č.386 : Pripraviť návrh na menovanie trénerov družstiev jednotlivých
mládežníckych kategórií a návrh opatrení po MEJ 2006.
Z: Mihočko

T: 5.10.2006

Uznesenie č.387 : Zvolať rodičovské združenie rodičov hráčov zaradených do RD mládeže.
Z: Mihočko, Daubnerová

T: 30.10.2006

Uznesenie 388 : Tréneri jednotlivých kategórií pripravia širšie nominácie RD , 3 + 3 hráči.
S prvými tromi hráčmi u mužov aj žien budú uzavreté hráčske zmluvy na rok 2007.
Z: Mihočko
T: 31.12.2006
Uznesenia trvajúce :
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Uznesenie č.385 : Doplniť a aktualizovať smernicu SSTZ o udeľovaní rozhodcovských
licencií
Z: Dr.Vaniak
T: 31.12.2006, NT 30.1.2007
Uznesenie 389 : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po kongrese
ITTF v roku 2007.
Z: Dr.Vaniak
T: 31.5.2007
K bodu 4, Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
Predložené písomné materiály – VV SSTZ vzal na vedomie
4.1 Mihočko – nominácia na MSJ v Egypte
juniorky- Medříková, Balážová, Lazarčíková, Hudecová - na vlastné náklady
juniori- Baláž, Kobes - na vlastné náklady
trénerka – Lučenková – na náklady SSTZ
poistenie, doprava do Budapešti – na náklady SSTZ
4.2 PT Chorvátsko – Šereda, Pištej, Bardoň, Ódorová , Kmotorková - na náklady SSTZ
- Balážová – na náklady podľa smernice SSTZ
- Šereda T., Lelkeš, Kobes, Palček, Illáš, Gasymov, Balážová, Medříková ,
Hudecová – na vlastné náklady
- tréner – Ing.Kutiš – na náklady SSTZ
4.3 PT Slovinsko – Šereda, Pištej, Ódorová , Kmotorková , Balážová - na náklady SSTZ
- Bardoň, Balážová, – na náklady podľa smernice SSTZ
- Lelkeš, Kobes, Palček, Illáš, Gasymov, Medříková ,
Hudecová – na vlastné náklady
- tréner – Šereda T. – na náklady SSTZ
4.4 Nominácia na stretnutie kvalifikácie ME žien HUN -SVK v Maďarsku :
-

Ódorová, Kmotorková, Lučenková, Marčeková, tréner : Kutiš

4.5 Nominácia na stretnutie kvalifikácie ME mužov DEN- SVK v Dánsku:
- Šereda, Pištej, Bardoň, tréner : Miko
4.6 VV SSTZ nominoval na rozhodcov :
- PT Chorvátsko – Kondel , Račko
- PT Slovinsko – Chamula , Šedivec
- stretnutie ECQ v Poľsku – Bystričan, Novotný
4.7 MMK Maďarska , 6 + 6 hráčov + 2 tréneri
2 + 2 hráči , 2 tréneri – na náklady SSTZ
4 + 4 hráči – na vlastné náklady
4.8 MMK Česka,

4.9 MMJ Česka,

6 + 6 hráčov + 2 tréneri
2 + 2 hráči , 2 tréneri – na náklady SSTZ
4 + 4 hráči – na vlastné náklady
3 + 3 hráči , 2 tréneri – na náklady SSTZ
ostatní hráči – na vlastné náklady
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4.10 MMM Rakúska

3 + 3 juniori , 2 + 2 kadeti, 2 tréneri – na náklady SSTZ
ostatní hráči – na vlastné náklady

-menovité nominácie budú určené dodatočne
K bodu 5, Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

VV SSTZ schválil :
- k bodu A.2- zabezpečenie ubytovania na MS v Záhrebe na 2 dni pre členov VV
SSTZ (podľa záujmu) - na náklady SSTZ
- k bodu A.3 – SSTZ rešpektuje zoznam schválených poťahov ITTF na celé
polročné obdobie, tak ako sú zverejňované v ITTF News
- k bodu B.1 – kandidatúru SSTZ na organizovanie olympijskej kvalifikácie 2012
T: 28.2.2007
- k bodu B.2 – nomináciu kandidátov do štruktúr ETTU :
-Dr.Kríž – predseda veteránskej komisie ETTU
- Ing.Hamran – člen mládežníckej komisie ETTU
- Ing.Goláň – člen komisie rozhodcov ETTU
T: 10.1.2007
K bodu 6, Informácia o priebehu ligových súťaží 2006/2007 (Mgr.Peko )
-

písomné materiály – VV SSTZ berie na vedomie

6.1 VV SSTZ vyzýva kluby na diskusiu o Súťažnom poriadku – námety možno zaslať na
sekretariát SSTZ do 15.3.2007.
6.2 VV SSTZ upravil pravidlo pre mimoriadne hosťovanie v 1. dor. lige pre súťažný ročník
2007/8 nasledovne : v jednom stretnutí môžu nastúpiť za družstvo maximálne 2 hráči,
ktorí sú na súpiske družstva z titulu mimoriadneho hosťovania.

6.3 VV SSTZ zvolil najlepších stolných tenistov za rok 2006 :
muži: Šereda P., ženy: Ódorová, mládež : Baláž a Balážová. Plakety im budú odovzdané
pri najbližšej vhodnej príležitosti (M-SR).
6.5 Delegácia SSTZ a členovia OV na Pohár Duklianskych hrdinov v Prešove : Dr.Kríž,
Ing.Hamran, Dr.Vaniak, Ing.Šereda, Tichý, Dr.Hajduk, Dr.Brúderová – na náklady SSTZ.

K bodu 8 , Hodnotenie činnosti ÚTM za rok 2006 (Mihočko)
Mihočko – predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
- definitívne schválenie materiálu bude po odsúhlasení financií z MŠ SR na r. 2007
- je potrebné dopracovať pripomienky
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Úloha – Vyžiadať od Ing.Tomu – podklady – výpisy z hodnotených umiestnení do
rebríčkov (p. Mihočko).
K bodu 9 , Návrh štruktúry ÚTM na rok 2007 (Mihočko)
-

prebehli oponentúry tréningových plánov všetkých CTM s výnimkou CTM Nitra
CTM Rača, Topoľčany, Malacky, Košice – spĺňajú požiadavky
ŠKST Bratislava zatiaľ nepredložilo kompletné podklady na zriadenie CTM
záverečné stanovisko k štruktúre ÚTM prijme VV SSTZ na ďalšom zasadnutí

K bodu 10 , Stav prípravy RD SR na ME 2007 v Belehrade ( p.Mihočko)
Príprava bude prebiehať formou krátkodobých sústredení pred stretnutiami kvalifikácie na
ME družstiev a turnajmi PT.
Hodnotenie doterajších štartov na PT :
- Ódorová - 1x medzi 9-16
- Šereda
- 2x medzi 17-32
Ostatní hráči mali slabšie výsledky, väčšinou končia v kvalifikácii.
Kritika práce trénerov seniorskej časti RD, ktorí nezabezpečujú žiadnu formu priebežnej
prípravy RD.
Návrh na zriadenie komisie na zhodnotenie práce trénerov zloženej z členov menažmentu
a predsedu komisie mládeže.
Po skončení kvalifikácie na ME družstiev bude potrebné zhodnotiť prípravu a navrhnúť
riešenia.
VV SSTZ konštatoval , že stav prípravy RD na ME 2007 je neuspokojivý.

K bodu 11 , Informácie z metodickej komisie (Dr.Brúderová)
predložený písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
- vyhodnotenie seminára trénerov bude zverejnený v časopise Slovenský stolný
tenis 2/2006
- informácia o priebehu školenia trénerov B licencie
- VV SSTZ schválil skúšobnú komisiu na záverečné skúšky trénerov :
Dr.Demetrovič, Dr.Brúderová, Mihočko, praktická časť – Ing.Kutiš
- informácia o pripomienkach k materiálu MŠ SR – Jednotný vzdelávací systém
v športe (zaslaná na MŠ SR).
K bodu 12 , Hodnotenie plnenia „ Hlavných úloh z konferencie SSTZ“
Mihočko – zdokonaľovanie starostlivosti o mládež, spracovanie smernice o ÚTM,
harmonogram prípravy v ZCPM
- ZCPM - zaraďovanie hráčov, príprava a štarty, využívanie projektov ETTU
Eurotalents a Eurokids), zriadenie a vyhodnocovanie centier
- talentovaná mládež dosahuje priebežne dobré výsledky.
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Mgr. Peko - zámery k budúcemu súťažnému ročníku
- navrhuje dať na verejnú diskusiu prestupové termíny
- problém 1. ligy žien – zúženie na 4 družstvá?
- riziko účasti len 3 družstiev v 1. lige
- problém so Slovenským pohárom v ženskej kategórii – slabá účasť
- možná dotácia súťaží zo SSTZ
- pretrvávajúci problém s písaním výsledkov zo stretnutí – potreba vysielania
delegátov na problémové stretnutia
Ing.Hamran – hodnotenie úrovne Extraligy , je potrebné dôsledne trvať na jednotnom
oblečení
hráčov, účasti kvalifikovaných rozhodcov s počítadlami pri stoloch, aj za cenu
stanovenia pokút za nedodržanie týchto pravidiel
- od budúcej sezóny povinne zaviesť používanie dresov s menami hráčov
- zabezpečiť nominovanie a vyplácanie rozhodcov na Extraligu cez SSTZ , z vopred
vybraných poplatkov od klubov zúčastnených v tejto súťaži
Dr.Brúderová – písomný materiál
- návrh na opätovnú kontrolu hracích miestností
Uznesenie 389 : Uskutočniť kontrolu hracích miestností klubov v súťažiach riadených
SSTZ .
Z: Mgr.Peko, ŠTK
T: 30.9.2007
Dr.Hajduk – legislatívna komisia zatiaľ nezasadala
- konštatoval potrebu priebežne pracovať na novelizácii Súboru predpisov,
vyžiadať námety z klubov
Valuch – spracovanie podmienok organizácie BTM
- komisia sa stretla jedenkrát
- na konci sezóny navrhuje prehodnotiť čas začiatku BTM – vrátiť začiatok na 9.00
Pirnik - komisia zatiaľ nezasadala
- je potrebné nadviazať bližší kontakt s okresnými centrami voľného času
- pracovať na projektoch MŠ SR na masový rozvoj stolného tenisu
- dostať opätovne stolný tenis do škôl
- spolupráca s Krajskými športovými centrami
Dr.Vaniak – príprava novelizácie smernice na udeľovanie licencií rozhodcom
- príprava nových skúšobných testov pre skúšky rozhodcov
- spracovanie nového aktualizovaného zoznamu rozhodcov
- medzinárodní rozhodcovia – počet 37, potreba skvalitňovať ich prácu
- pripraviť návrh na zjednotenie oblečenie rozhodcov so štandardom ITTF
VV SSTZ konštatoval , že väčšina úloh je priebežne plnených, aj keď v rôznej kvalite.
Všetky komisie zasadnú minimálne raz v I. Q 2007.
K bodu 14 , Stav príprav MEJ 2007 v Bratislave (Dr.Kríž, Ing.Hamran)
Ing.Hamran – informácia o stave príprav na MEJ.
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-

uskutočnilo sa opakované rokovanie s p.Moškom – gen. sekretárom STZ . Pri
rokovaní sa dosiahla zľava na prenájme z pôvodnej sumy 2800000,- Sk na
900000,-Sk. Uvedená suma je bez ďalších dodatkových služieb.
- VV SSTZ poveril rokovaním Dr.Kríža a Ing.Hamrana ďalším rokovaním s MŠ SR
a prípravou projektu na MEJ
- VV SSTZ požiadal komisiu rozhodcov o nomináciu hlavného rozhodcu a jeho
zástupcov
Dr. Kríž - SSTZ uzavrel rokovania so stolnotenisovými firmami dodávajúcimi materiál na
MEJ. Stoly budú od fy JOOLA a na ostatnom materiály sa bude podieľať aj fy
Butterfly. Pred podpisom je aj zmluva s ETTU
- plánovaný rozpočet MEJ 2007 výrazne narušilo prudké posilnenie koruny voči
euru, čo prinieslo výpadok v príjmoch cca 1 mil sk a ohrozuje celkový
hospodársky výsledok podujatia
- VV SSTZ poveruje pp. Kríža a Hamrana prerokovať uvedenú situáciu
s prezidentom ETTU p. Bosim
- zasadnutie OV MEJ sa uskutoční v januári 2007
K bodu 15 , Rôzne
15. 1 Dr.Hajduk – informoval o nelegálnom štarte hráča v súťaži, podrobnosti preverí ŠTK
a predloží návrh riešenia.

Bratislava, 14.12.2006
Zapísal : Ing.Hamran
Schválil : Dr.Kríž
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