Zápis č. 8 / 2007
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 9.11.2007 v Bratislave

Prítomní:

pp. Dr. Kríž, Ing. Hamran, M.Vozár, Mgr. Peko, Mihočko, Pirnik ,
Balčák, Dr. Vaniak, Dr. Brúderová, Ing.Bačík, Ing. Goláň

Neprítomný:

p.Valúch

Prizvaní:

pp. Tichý, Ing.Šereda, Daubnerová

Program :

uvedený v pozvánke

K bodu 1. Otvorenie ( Dr.Kríž )
Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ , osobitne V. Balčáka, ktorý nahradil vo VV
SSTZ Dr. Hajduka.
K bodu 2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
2.1. V dňoch 13.-14.10.2007 sa uskutočnil Dunajský pohár v stolnom tenise žien, junioriek
a kadetiek v Bratislave a mužov, juniorov a kadetov vo Viedni. Slovenské A-tímy na
obidvoch turnajoch obsadili 2. miesta. Súťaž v Bratislave bola zorganizovaná na štandardne
dobrej úrovni k spokojnosti všetkých zúčastnených.
2.2. Po viacnásobnej e-mailovej komunikácii predsedu SSTZ s kurátorom múzea ITTF
v Lausanne došlo k oprave národnosti 5-násobného majstra sveta Fr. Tokára na internetovej
stránke múzea i v jeho expozícii, kde bol uvádzaný ako Čech. Na požiadanie ITTF bola do
múzea zaslaná nová oficiálna fotografia nášho najúspešnejšieho hráča v histórii Slovenska,
namiesto doteraz používaného záberu z tréningu.
2.3. Predseda SSTZ odovzdal v Rajci Ing. L.Bačíkovi pri príležitosti jeho 50. narodenín
Plaketu SSTZ a reprezentačný dres na znak ocenenia jeho dlhoročnej práce na prospech
stolného tenisu na Slovensku, osobitne v Považskej Bystrici.
2.4. Predseda SSTZ a generálny sekretár zväzu rokovali s primátorom Topoľčian p. Balážom
o príprave kandidatúry tohto mesta na usporiadania turnaja TOP 10 juniorov a TOP 10
kadetov v r. 2010. Topoľčany prisľúbili vytvoriť optimálne podmienky na stretnutie
najväčších talentov európskeho stolného tenisu. Výberové konanie ETTU na usporiadanie
tohto podujatia sa uskutoční vo februári 2008 v Frankfurte nad Mohanom.
2.5. Dňa 17.10.2007 sa uskutočnil seminár SOV k novej vízovej politike SR po vstupe do
Schengenu. Ako informovala zástupkyňa riaditeľky cudzineckej polície SR p. Zborovjanová,
podstatne sa sprísňujú podmienky na udeľovanie víz, čo výrazne skomplikuje napr. aj
každoročnú organizáciu MM SR juniorov a MM SR kadetov a najmä pripravované MSJ v r.
2010.
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2.6. Dňa 15.10.2007 sa konala v Košiciach konferencia Východoslovenského
stolnotenisového zväzu. Mala kultivovaný priebeh, riešila najmä problematiku súťaží na
východe, ale vzišli z nej aj niektoré pripomienky k práci SSTZ a námety na zmenu Súboru
predpisov. Delegáti dostali veľmi cennú publikáciu o histórii stolného tenisu na východe,
ktorú spracovala RNDr. M. Brúderová. V priebehu konferencie sa vzdal funkcie predsedu
Vsl. stolnotenisového zväzu JUDr. A Hajduk z dôvodu pracovného zaťaženia. Na jeho post
bola jednomyseľne zvolená RNDr. M. Brúderová, za člena VV SSTZ zvolil Prešovský kraj
V. Balčáka.
2.7. Výnimočný úspech zaznamenala B. Balážová, ktorá štartovala za Európu na World Cadet
Chalenge v Juhoafrickej republike. V súťaži družstiev sa pričinila o bronzovú medailu Európy
a v štvorhre s Nemkou Winterovou obsadili takisto veľmi cenné 3. miesto.
2.8. Po viacnásobnej komunikácii SSTZ so zodpovednými funkcionármi ITTF bolo na MSJ
v Palo Alto (USA) dodatočne nominované družstvo junioriek SR (4 členky) a 2 juniori, čo je
najväčší počet štartujúcich zo SR v histórii svetových šampionátov juniorov.
2.9. V dňoch 2.-4. novembra 2007 sa uskutočnili v Bratislave MM kadetov za účasti
reprezentantov 25 krajín, čím sa toto podujatie opätovne zaradilo medzi najlepšie obsadené
súťaže sveta v tejto kategórii.
2.10. Vzhľadom na pripravovanú kandidatúru Topoľčian na TOP 10 mládeže v roku 2010
navštívia Dr. Kríž a Ing. Hamran Topoľčany, kde sa uskutoční spoločné rokovanie
s primátorom a zástupcami klubu.
2.11. Dr.Brúderová informovala o vydaní publikácie
východoslovenskom regióne.

o stolnotenisovej histórii vo

K bodu 3. Kontrola uznesení VV SSTZ

Uznesenia splnené :
Úloha : každý člen VV SSTZ pripraví podklad do hodnotiacej správy predsedu v rozsahu 1 str.
Z: členovia VV SSTZ
T: 25.9.2007

Uznesenia trvajú :
Uznesenie 389a : Zabezpečiť vytlačenie nového znenia Pravidiel stolného tenisu po kongrese
ITTF v roku 2007.Predpokladaná cena 11000,-Sk
Z: Dr.Vaniak
T: 31.3.2008
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

Úloha : Opätovne zvolať rodičovské združenie hráčov zaradených do RD mládeže na sezónu
2007/2008
T: 30.11.2007
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Uznesenie 399 : Spracovať databázu slovenských hráčov zaradených do RD mládeže aj
dospelých , v ktorej budú základné údaje o hráčoch, fotografia a kópia pasu, prehľad
športových výsledkov a funkčných testov.
Z: p.p. Daubnerová , Kolářová a tréneri RD

T: 31.12.2007

K bodu 4. Návrh nominácií RD a rozhodcov (Mihočko, Vaniak)
Predložené písomné materiály – VV SSTZ vzal na vedomie
4.1. Nominácie rozhodcov - viď písomný materiál Medz. agenda D 1.- 6.
4.2.ZCPM – hráči sú zaradení do 31.12.2007, následne bude zaradenie hráčov prehodnotené
na základe nových rebríčkov
zaradenie hráčov - juniori : 4 podľa rebríčka + 3 podľa návrhu trénera
juniori: Ježo, Sekera, Kobes, Valúch, Papcún, Figeľ, Karas
juniorky: Balážová, Daubnerová, Hudecová, Hippiková, Belianska, Lazarčíková, Malá
zaradenie hráčov - kadeti: 3 podľa rebríčka + 3 podľa návrhu trénera
kadeti : Mucha, Dandár, Mudrík, Maják, Jančovič, Stehlík
kadetky: Danová, Kraželová., Jurková, Truksová, Petrekoá, Galová
4.3.Výcvikový tábor Eurokids Plus v Luxembursku , 19.-25.11.2007,
hráči : Danová , Maják, Mucha
trénerka: Lučenková
pobyt na náklady organizátorov, doprava a poistenie SSTZ
4.4.Tréningový tábor juniorov v Düsseldorfe, 19.-23.11.2007
hráči : Sekera, Ježo, Figeľ (náhr.Slováčik)
tréner: Truksa
pobyt na náklady organizátorov, doprava a poistenie SSTZ
4.5.Tréningový tábor junioriek v Topoľčanoch, 19.-23.11.2007, spoločne s juniorkami
Chorvátska – 4 hráčky a tréner
hráčky : Balážová, Daubnerová , Medříková, Hudecová
trénerka: Michalka
pobyt na náklady organizátorov, doprava a poistenie SSTZ
4.6.Záverečná príprava na MSJ 2007 , 3.-5.12.2007,
Hudecová, Balážová, Medříková, Daubnerová + 2 sparingpartneri
tréner : Michalka
Výcvikový tábor juniorov (6 hráčov) , tréner Truksa – nominácia prezidiálne
4.7.Zmena termínu VT kadetiek 29.10.-1.11.2007 spoločne so Srbskom v Bratislave. Pred
MMK v Maďarsku sa uskutoční recipročne VT v Srbsku.
4.8.Uskutočnil sa VT RD žien v Bratislave: 15.-19.10.2007 . Pred turnajmi Pro Tour sa
uskutočnia jednodňové sústredenia 22.10.2007 a 5.11.2007.
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4.9.VV SSTZ vyslovil nespokojnosť s výsledkami RD dospelých a mládeže. Jediný dobrým
cenným výsledkom bolo víťazstvo Keinatha nad Süssom 4:3 v 1. kole turnaja PRO Tour
v Rakúsku.
4.10. p. Daubnerová – upozornila na slabšie výsledky hráčov do 21 rokov, najmä z dôvodu
ich nevýhodného nasadenia.
4.11 31.10.-4.11.2007 – PRO TOUR FRANCÚZSKO – úprava nominácie
muži - Pištej – na náklady SSTZ
Keinath
– podľa smernice
Illáš , Gasymov – vlastné náklady
ženy – Ódorová – podľa smernice
Kmotorková - SSTZ
4.12 7.11.-11.11.2007 – PRO TOUR NEMECKO – úprava nominácie
muži - Šereda P, Keinath, Bardoň - SSTZ
Illáš , Gasymov - na vlastné náklady
ženy - Ódorová , Kmotorková, Balážová
– SSTZ
Hudecová , Daubnerová, Medříková - SSTZ zo ZC PTM
tréneri: Mihočko ml. - SSTZ
4.13

14.-18.11.2007 - PRO TOUR ŠVÉDSKO – úprava nominácie
muži - Pištej – na náklady SSTZ
Gasymov , Gumáň – na vlastné náklady
Ženy - Ódorová , Balážová – na náklady SSTZ

K bodu 5. Medzinárodná agenda ( Ing.Hamran)
-

písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6. Stav prípravy RD juniorov a junioriek na MSJ (Mihočko )
p. Mihočko – viď bod 4.6
K bodu 7. Organizačné a obsahové zabezpečenie konferencie SSTZ (Dr. Kríž,
Ing. Hamran, Tichý )
-

predložená písomná informácia, kontrola technického zabezpečenia
VV SSTZ schvaľuje s pripomienkami
Vsl. RSTZ navrhol znížiť registračné poplatky na 200,-Sk, po diskusii VV SSTZ
zamietol tento návrh
VV SSTZ schválil predloženie návrhu na konferenciu na udelenie čestného
členstva Dr. Demetrovičovi
konferenciu bude viesť Mgr. Peko, Ing. Hamran bude viesť prerokovanie zmien
Stanov SSTZ a Súboru predpisov SSTZ.

K bodu 8. Hodnotenie MMK a Dun. pohára ( Dr. Kríž)
8.1 . - úspešný a bezproblémový priebeh MMK
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8.2.

-

rekordný počet hráčov
návrh na rozšírenie programu na 4 dni v budúcom ročníku
uskutočnilo sa rokovanie so starostom MČ Rača Dr. Zvonárom. Bol požiadaný o
pomoc pri vysporiadaní pozemkov pod halou

-

v Bratislave sa hrala kategória dievčat
bezproblémový priebeh
kategória chlapcov sa hrala vo Viedni
SSTZ zabezpečuje záverečné vyhodnotenie DP vo všetkých športoch.

K bodu 9. Rôzne
9.1. p. Balčák – informoval o probléme so znižovaním počtu mládežníckych súťaží
- navrhuje zmenu nominácií na M-SR z dôvodu zvýšenia motivácie hráčov v
krajských súťažiach
9.2.

Predložený návrh na prípravu talentovanej mládeže spracovaný p. Medveckým – VV
SSTZ požiadal komisiu mládeže o spracovanie stanoviska k predloženému návrhu

9.3.

Žiadosť p. Skalu o schválenie mimoriadneho prestupu pre hráča Jančoviča do Holíča,
napriek tomu že rozohral dorasteneckú ligu v Trnave – VV SSTZ zamietol, z dôvodu
rozporu so súťažným a prestupovým poriadkom

9.4.

VV SSTZ vzal na vedomie list Dr. Hajduka, v ktorom oznamuje, že sa z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti vzdáva členstva vo VV SSTZ

9.5.

Metodicko - vzdelávacia komisie predložila návrh hlavných úloh na rok 2008. VV
SSTZ sa ním bude zaoberať na ďalšom zasadaní .

Bratislava, 16.11.2007
Zapísal : Ing. Hamran
Overil : Dr. Kríž
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