Zápis č. 5/ 2007
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 19.7.2007 v Bratislave

Prítomní:

pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr. Peko, Mihočko,
Dr. Hajduk, Dr. Vaniak, Dr. Brúderová, Ing. Goláň

Neprítomní: Pirnik, Valúch , Ing.Bačík,
Prizvaní:

pp. Ing.Šereda, Daubnerová

Program :

uvedený v pozvánke

K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ, ktorí boli súčasne čestnými hosťami 50.
stolnotenisových ME mládeže v Bratislave.
K bodu 2. Hodnotenie RD a trénerov RD mužov a žien
2.1 Mihočko – rekapituloval výsledky mužov a žien na ME a MS, podrobné hodnotenie sa
uskutočnilo na KŠR
- dobrý výsledok Bardoňa – 9.-16. na ME a ďalší dobrý výsledok dosiahol Pištej na
MS, keď zdolal exmajstra sveta Schlagera v 1.kole
- družstvo mužov dosahovalo vyrovnané výsledky v kvalifikácii družstiev na ME
- výsledky družstva žien boli poznačené neúčasťou Ódorovej vo väčšine stretnutí
kvalifikácie na ME
- je potrebné spracovať rámcový plán prípravy hráčov a ich účasti na jednotlivých
turnajoch PT
- spracovať každému hráčovi individuálny plán prípravy
- kritizoval prístup trénerov k zabezpečeniu prípravy slovenských reprezentantov
2.2 Ing.Hamran - je potrebné dať hráčom viacej príležitostí na zahraničných štartoch smerom
k OH 2008
- spoločná príprava a lekárske testy RD mužov sa uskutočnia v termíne 23.30.7.2007 v Bratislave
- v budúcom roku je náročný program pre RD :
február 2008 – MS družstiev v Číne
apríl 2008 – kvalifikácia na OH vo Francúzsku
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2.3

Dr.Kríž- na základe predchádzajúcich rozhodnutí VV SSTZ je potrebné zhodnotiť
pozitíva aj negatíva v práci trénerov reprezentácie SR
- prejavuje sa najmä pasívny prístup k príprave hráčov
- tréneri sa nezúčastňujú na významných domácich podujatiach a tak nemôžu
sledovať výkony reprezentantov SR
- Ing.Kutiš – je dlhodobo kritizovaný za slabšiu komunikáciu s hráčkami počas
prípravy

2.4 Vozár – tréneri sú preťažení svojimi súkromnými aktivitami, vyslovil nespokojnosť so
stavom ženského RD ako celku
- Ing.Kutiš – zlá komunikácia s hráčkami
- nenašiel dobrý prístup k hráčkam
- výsledky nespĺňajú očakávanie aj vzhľadom na neúčasť Ódorovej v rozhodujúcich
stretnutiach kvalifikácie ME
2.5 Dr.Hajduk – navrhuje sprofesionalizovať činnosť trénerov – zaradiť ich do trvalého
pracovného pomeru na SSTZ. Požaduje radikálne riešiť súčasný nevyhovujúci stav.
2.6 Mgr.Peko – súhlasí s profesionalizáciou trénerov, vyslovil vážne výhrady voči
Ing.Kutišovi , kritizoval zlé vzťahy v družstve žien
2.7 Dr.Brúderová – konštatovala nedostatok peňazí na zaplatenie trénerov na plný úväzok
a navrhla hľadať rezervy na ich mzdy
2.8 VV SSTZ na základe prednesených stanovísk rozhodol hlasovaním o ukončení zmluvy
s Ing.Kutišom k 31.7.2007.
- potvrdil zotrvanie Ing.Mika na poste trénera RD mužov za predpokladu
zintenzívnenia práce v príprave na MS a OH
- je potrebné zapracovať trénerom RD do ich pracovných náplní, resp. zmlúv, ich
základné povinnosti vrátane špecifikovania podujatí, na ktorých je ich účasť
povinná
Uznesenie 396 : Vypísať výberové konanie na trénera RD žien s tým , že uzávierka
prihlášok bude do 21.8.2007, aby na najbližšom zasadnutí VV SSTZ mohol vybrať nového
trénera. Podmienky na výber rovnaké ako v predošlom výberovom konaní.
Z: Ing.Hamran
T: 31.7.2007
2.9 Trénerom mládežníckych kategórií končia ich zmluvy po MEJ. Na základe hodnotenia
výsledkov a hodnotenia KŠR VV SSTZ rozhodne o predĺžení ich zmlúv, resp.
vymenovaní nových trénerov.
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Uznesenie 397 : Spracovať analýzu a návrh na zriadenie profesionálnych trénerov od
sezóny 2008/09v kategóriách : a/ dospelí (muži , ženy) – mládež (juniorská a kadetská
kategória, resp. b/ muži ,juniori, kadeti - ženy,juniorky, kadetky
Z: Mihočko, Dr. Kríž, Ing.Hamran, Peko, Vozár

T: 31.12.2007

K bodu 3. Rôzne
3.1 VV SSTZ rozhodol hlasovaním o pokračovaní čiastkového pracovného pomeru s Dr.
Demetrovičom na obdobie od 1.7.2007 do 31.12.2007 za rovnakých podmienok ako
doteraz.
3.2 VV SSTZ schválil nomináciu 4 junioriek a 1 trénera na WJC na Madeiru na náklady SSTZ
a štart jedného juniora v prípade, že skončí do 8.miesta na MEJ. Nomináciou poveril
predsedu SSTZ na základe návrhu KŠR.
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