Zápis č.2/ 2007
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 6.3.2007 v Bratislave
Prítomní : pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr. Peko, Mihočko, Ing.Bačík,
Dr. Hajduk, Dr. Vaniak, Ing. Goláň
Neprítomní : Pirnik, Valúch , Dr. Brúderová
Prizvaní: pp. Tichý, Ing.Šereda
Program : uvedený v pozvánke
K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1.Vo februári 2007 bolo vydané meškajúce číslo časopisu Slovenský stolný tenis 2/2006. Je
distribuované na kraje a je zverejnené aj na internetovej stránke SSTZ.
2.2.Na rokovaní Exekutívy ETTU 2.2.2007 v Arezze bolo rozhodnuté, že sa mimoriadne
zvýši poplatok za pobytové náklady počas MEJ 2007 v Bratislave o 5 Є za osobu a deň.
Týmto krokom vyhovela ETTU žiadosti SSTZ o prekonanie problémov s rozpočtom,
ktoré spôsobil nečakane rýchlo rastúci kurz koruny voči euru.
2.3. SSTZ pripomienkovala 13.2.2007 legislatívny zámer nového zákona o športe najmä
v oblasti financovania slovenského športu a oceňovania najlepších športovcov v histórii
Slovenska (olympijskí medailisti a majstri sveta).
2.4.Dňa 17.2.2007 sa uskutočnil v Gemerskej polome tradičný turnaj o Pohár starostu za
účasti popredných hráčov (zvíťazil Hořejší). Delegácia SSTZ (pp. Kríž, Hamran, Šereda)
bola oficiálne prijatá na obecnom úrade.
2.5.Dňa 19.2.2007 sa konalo na Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ) vyhodnotenie kontroly
na SSTZ. Záver je pozitívny. Za kontrolované obdobie r. 2004 musí SSTZ dodatočne
odviesť iba poplatok vo výške 508 sk. Ďalšie nedostatky neboli vytknuté.
2.6.V slovenskom stolnotenisovom centre v Bratislave sa dňa 23.2.2007 odohral turnaj
osobností za účasti vyše 30 aktívnych športovcov (politikov, diplomatov, primátorov
a starostov, podnikateľov a novinárov). V hlavnej kategórii zvíťazil p. Mikloško pred p.
Némethym a Harabínom. Poďakovanie za spoluprácu patrí Mostexu Rača,
spoluorganizátorovi podujatia.
2.7.Dňa 26.2.2007 požiadal predseda SSTZ písomne ministra školstva SR o výnimku pri
urýchlení udelenia občianstva pre nemeckého občana T. Keinatha, ktorý sa uchádza
o možnosť reprezentovať SR v stolnom tenise.
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2.8.Dňa 26.2.2007 podal na príslušných úradoch v Bratislave T. Keinath oficiálne žiadosti
o udelenie občianstva SR. Poďakovanie za zabezpečenie potrebných dokladov a rokovaní
patrí pp. Hamranovi, Vaniakovi a Bartovicovi.
2.9.V rámci majstrovstiev Slovenska dospelých boli odovzdané ceny víťazom ankety SSTZ
o najlepšieho stolného tenistu r. 2006. Ceny si prevzali P.Šereda, M.Baláž, B. Balážová.
Neprítomnej E. Ódorovej bude cena odovzdaná dodatočne. Cenu za víťazstvo
v Slovenskom pohári 2006 si prevzal J. Truksa.
2.10. SSTZ obdržal list od právneho zástupcu E. Ódorovej, v ktorom žiada zväz o zrušenie
disciplinárneho trestu za nenastúpenie na zápas v Belgicku a verejné ospravedlnenie sa
v médiách za poškodenie jej dobrého mena. Dňa 3.3.2007 sa uskutočnilo osobné
rokovanie predsedu SSTZ s E. Ódorovou, po ktorom sa slovenská reprezentantka
rozhodla stiahnuť uvedené požiadavky a podpísať zmluvu so zväzom. Legislatívna
komisia pripraví odpoveď právnemu zástupcovi E. Ódorovej a súčasne preverí formuláciu
o členstve v Stanovách SSTZ.
2.11. Dňa 3.3.2007 sa uskutočnilo rokovanie vedenia zväzu a trénerov slovenskej
reprezentácie s predsedom klasifikačnej komisie SSTZ E. Tomom. Po dlhej diskusii došlo
k dohode o viacerých zmenách v zásadách tvorby rebríčka, ktoré by mali skvalitniť
výsledný produkt.
2.12. SSTZ pripravuje tematický autobusový zájazd pre funkcionárov a fanúšikov stolného
tenisu na MS do Záhrebu v dňoch 21.-24.5.2007. Cena zahŕňa 3 x ubytovanie s raňajkami,
dopravou a 4 x vstupenky a poistné. Predpokladaná cena 6.500 – 7.000 sk. Termín
prihlášok do 20.3.2007 na sekretariáte SSTZ.
2.13. Tréneri D.Michalka a V.Lučenková písomne požiadali o ukončenie ich trénerských
zmlúv. Vzhľadom na fakt, že ide o kľúčové kategórie mládeže, VV SSTZ poveril KŠR
riešením tejto situácie a zároveň splnomicnil pp. Vozára a Mihočka , aby osobne
prerokovali vzniknutú situáciu s uvedenými trénermi.
K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ

Uznesenia splnené : 391, 392, 393
Uznesenia trvajú :
Uznesenie 389 : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po kongrese
ITTF v roku 2007.
Z: Dr.Vaniak
T: 31.5.2007
Uznesenie 389 : Uskutočniť kontrolu hracích miestností klubov v súťažiach riadených
SSTZ .
Z: Mgr.Peko, ŠTK
T: 30.9.2007
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Uznesenie 390 : Spracovať návrh novelizácie Smernice o odmeňovaní rozhodcov v časti –
oblečenie rozhodcov.
Z: Dr.Vaniak

T: 28.2.2007
NT: 31.3.2007

3.1 Ing. Toma pripraví stanovisko zo spoločného stretnutia s členmi VV SSTZ a trénermi
a zverejní ho aj na internetovej stránke SSTZ.
3.2 VV SSTZ požaduje zorganizovať pred ME besedu s hráčmi, na ktorej im budú
vysvetlené nové zmeny pravidiel a predpisov stolného tenisu.
Z: Dr. Vaniak
T: 24.3.2007
K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
Predložené písomné materiály – VV SSTZ vzal na vedomie
4.1 Mihočko – nominácia na ME BELEHRAD, 25.3. – 1.4.2007
muži: Šereda Peter, Pištej Ľubomír, Bardoň Michal, Truksa Jaromír – na náklady SSTZ
Illáš Erik na vlastné náklady, náhradník: Baláž Michal
ženy : Ódorová Eva, Kmotorková Lenka, Marčeková Viera, Balážová Barbora
– na náklady SSTZ
Medříková Jana - na vlastné náklady
náhradníčka: Hudecová Soňa
tréneri : Miko, Kutiš
delegáti na kongres : Dr.Kríž ( na náklady ETTU), Hamran - na náklady SSTZ
poistenie, doprava – na náklady SSTZ
4.2 nominácia na kontrolný turnaj mužov a žien v Bratislave , 4.-5.4.2007
ženy: Kmotorková Lenka, Marčeková Viera, Medříková Jana, Balážová Barbora,
Lazarčíková Simona, Hudecová Soňa, Dzelinská Oľga, Lučenková Viktória,
Klačanská Iveta, Daubnerová Andrea, náhradníčka : Drotárová Lívia
muži : Šereda Peter, Pištej Ľubomír, Bardoň Michal, Truksa Jaromír, Baláž Michal,
Illáš Erik, Baženov Valentín, Palček Martin, Ježo Filip, Kobes Kristián ,
Šereda Tomáš, Lelkeš Zoltán. Sparring partner Keinath Thomas.
4.3 Nominácia na MMj a MMK v Linzi, 7.-9.4.2007
juniori:

A – Kobes ,Ježo, Sekera Tibor - na náklady SSTZ
B – Valúch,Hartel,Bezúr – na vlastné náklady

kadeti:

A – Karas,Slováčik - na náklady SSTZ
B – Figeľ, Novota – na vlastné náklady
súťaž jednotlivcov : Mudrík , Mucha – na vlastné náklady

juniorky:

A – Medříková,Hudecová,Lazarčíková - na náklady SSTZ
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B - Daubnerová, Belianska, Balážová – na vlastné náklady
kadetky:
A – Adámeková,Danová - na náklady SSTZ
B - Bútorová, Malá – na vlastné náklady
súťaž jednotlivcov : Takáčová, Kalužná – na vlastné náklady
tréneri : Truksa, Bardoň, Daubnerová (všetci na náklady SSTZ)
poistenie, doprava – na náklady SSTZ
4.4 MMJ Česka, Hluk
tréneri – Truksa., Michalka, Daubnerová – na náklady SSTZ
Hamran – delegát ETTU
poistenie, doprava do Hluku – na náklady SSTZ
4.5 VV SSTZ nominoval týchto rozhodcov :
a/ MMJ Hluk – Čerňan, Gábor, Novotný, Eliáš náhr. Hlubina, Csaplár
b/ ME Belehrad – Vaniak, Račko
c/ CZE Open tel. post., Ostrava – Goláň - ZHR, Cibula, Milrádová, Thomasová, Švento,
Hlubina, Tarnek
d/ MMJ Linz - Šagát, Čerňan, Šedivec, Dufek
e/ MS Záhreb – Bystričan
f/ MM Luxemburska – Novotný , Chamula
K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
- písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie
A.3 – VV SSTZ schválil kandidatúru Dr.Kríža do mediálnej komisie ITTF a Ing.Hamrana do
technickej komisie ITTF
C.6 – informácia o medz. turnaji minikadetov Euro Minichamps – komisia mládeže a KŠR
pripraví nomináciu na tento turnaj
K bodu 6. Stav príprav RD mužov a žien na ME v Belehrade a MS v Záhrebe (Mihočko )
6.1 Mihočko – príprava prebieha v kluboch
- záverečná príprava sa uskutoční v Bratislave Krasňanoch
- nominovaných je 6 mužov a 6 žien
- okrem hráčov nominovaných na ME sa prípravy zúčastnia Keinath a Drotárová
- muži odohrajú prípravné stretnutie s družstvom Česka
- doprava do Belehradu sa uskutoční 2 mikrobusmi
- SSTZ zabezpečí dopravu a poistenie pre celú výpravu
K bodu 7. Hodnotenie M SR mužov a žien 2007 (Mgr.Peko )
-

M SR sa uskutočnili bez problémov
ekonomické zabezpečenie bolo bez problémov
u hráčov sa prejavil menší záujem o miešanú štvorhru
Ódorová a Šereda nedohrali pre zranenia
pre budúci ročník je potrebné zmeniť poradie finálových zápasov

K bodu 8 . Príprava kandidatúry SSTZ na MSJ 2010 (Dr.Kríž)
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–
–

SSTZ predložil písomnú prihlášku na organizovanie MSJ
ITTF nás vyzve na prezentáciu MSJ počas MS v Záhrebe

K bodu 9. Návrh na vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 1/2007 (Dr.Demetrovič)
–
–

predložený písomný materiál
termín uzávierky je 10. júl 2007
K bodu 10. Stav prípravy RD SR na MEJ 2007 v Bratislave ( p.Mihočko)

Mihočko – ústna informácia
- príprava sa uskutoční v hale SSTZ
- kadeti budú mať spoločný VT s družstvom Rakúska
- KT juniorov sa uskutoční pred MMJ v Malackách
- KT kadetov sa uskutoční v polovici mája
- Keinath ponúkol spoluprácu – sparring počas záverečnej prípravy pred MEJ
- Švajčiarsko ponúklo družstvo junioriek na záverečnú prípravu pred MEJ
- KŠR v spolupráci s trénermi musí zabezpečiť partnerov do štvorhier
K bodu 11. Návrh na usporiadanie celoslovenských seminárov trénerov
(Dr.Brúderová)
predložený písomný materiál je prílohou zápisu – VV SSTZ berie na vedomie bez
pripomienok
K bodu 12. Stav príprav na MMJ v Malackách ( Ing.Hamran, Mihočko )
Ing.Hamran – ústna informácia
- prípravy prebiehajú v zmysle dohodnutého harmonogramu
- zasadnutie OV MMJ sa uskutoční do konca marca 2007
- termín turnaja je 4.-6.5.2007
- schválenie rozhodcov , HR – Jirásek, ZHR – Bohumský, Goláň, Vaniak
- je potrebné zabezpečiť pozvanie domácich a zahraničných rozhodcov
K bodu 13. Stav príprav MEJ 2007 v Bratislave ( Dr.Kríž, Ing.Hamran)
Ing.Hamran – informácia o stave príprav na MEJ
- komisia rozhodcov spracovala návrh na zloženie vedenia rozhodcov :
HR - Vidmar (SLO)
ZHR – Thury (AUT), Nuzzo (ITA), Jirásek (CZE), Goláň (SVK), Židuljak (SVK/CAN)
- ETTU neschválilo p.Židuljaka za ZHR
- po dohode s ETTU bol nominovaný za ZHR p.Purinsh z Lotyšska
- ukončenie rokovaní s hotelmi o cenách za ubytovanie
- ETTU navýšilo poplatok za pobyt o 5 EUR na os/deň
- žrebovanie MEJ sa uskutoční 9.6.2007 v Luxembursku, ktorého sa zúčastnia
Dr.Kríž a Ing.Hamran
- bol spracovaný Prospectus MEJ so všetkými prihlasovacími formulármi
a odoslaný na ETTU a všetky asociácie
- zmluva s ETTU bude podpísaná počas ME v Belehrade
- je potrebné zabezpečovať sponzorov na toto podujatie, nakoľko rozpočet je stále
rizikový
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K bodu 14. Rôzne
14.1 Sekretariát SSTZ organizuje tematický zájazd na MS v Záhrebe. Propozície boli
zverejnené na internetovej stránke SSTZ.
14.2 Ing. Bačík mal pripomienky k rozhodcovskej smernici SSTZ. VV SSTZ upresnil
smernicu tým, že cestovné náklady na školiteľov bude znášať SSTZ, ostané náklady hradí
organizátor.
Uznesenie 394 : Pripraviť prehľad štartov našich športovcov vrátane ekonomického
vyhodnotenia a športových výsledkov.
Z: Daubnerová
T: 30.4.2007
14.3 Porada o Dunajskom pohári2007 sa uskutoční v maďarskom Lipóte. Porady sa zúčastní
Ing.Hamran.
14.4 Mihočko – požiadavka na nové zloženie komisie športovej reprezentácie .
Zloženie komisie : Mihočko , Dr.Demetrovič, Ing. Dzelinský , tajomníčka –Daubnerová.
Prizývaní: Vozár – predseda komisie klubov, Valúch – predseda komisie mládeže ,
Ing.Hamran – gen. sekretár, tréneri RD
VV SSTZ schvaľuje
14.5 VV SSTZ stanovil predbežný termín konferencie SSTZ na 10.11.2007 v Bratislave.
14.6 Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 9.5.2007.

Bratislava, 15.3.2007
Zapísal : Ing.Hamran
Schválil : Dr.Kríž
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