Zápis č. 7/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 20.9.2016 v Bratislave
Začiatok zasadnutia:
9,30 hod.
Ukončenie zasadnutia : 15,45 hod.

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Grman, Ing. Čelko, prof. Alexy, Ing. Reho, Dr. Brúderová, Dr.Vaniak
Prizvaní: pp. Ing. Hamran, Ing. Šereda, Ing. Suchý, Cibula, Čolovičková, Tichý, Dr. Hajduk,
Bc. Kovács, Sládkovič, Ing. Buczacki
Neprítomný: p. Surovský
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
3. Kontrola plnenia úloh
4. Návrh nominácií RD a rozhodcov
5. Medzinárodná agenda
6. Štatút kontrolnej komisie SSTZ
7. Štatút legislatívnej komisie SSTZ
8. Hodnotenie OH 2016
9. Schválenie trénerov RD mužov a žien
10. Informácie z trénersko – metodickej komisie
11. Stav príprav kvalifikačných stretnutí ME 2017 družstiev
12. Stav príprav MMK SR v Bratislave 29.-31.10.2016
13. Stav príprav Dunajského pohára
14. Informácia o napĺňaní informačného systému
15. Návrh projektov na rok 2017 na MŠVVaŠ SR
16. Rôzne

- Dr. Kríž
- Dr. Kríž a členovia VV
- Ing. Hamran
- Grman, Dr. Vaniak
- Ing. Hamran
- Ing.Hamran
- Ing.Hamran
- Grman
- Dr.Kríž
- Dr.Brúderová
- Grman, Ing.Hamran
- Ing.Hamran
- Ing.Hamran,Čolovičková
- Ing.Šereda, Cibula
- Ing.Hamran, Ing.Suchý

K bodu 1 - Otvorenie - Dr. Kríž
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ, predsedov KSTZ a členov sekretariátu SSTZ na
spoločnom rokovaní, ktoré vyplynulo z úloh júnovej konferencie SSTZ.
K bodu 2 - Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. Po prvý raz v histórii štartovali na OH v Rio de Janeiro v dvojhrách traja slovenskí stolní
tenisti. Barbora Balážová, Eva Ódorová i Wang Yang podali bojové výkony a všetci traja sa
v celkovom hodnotení umiestnili vyššie než boli vo svetovom rebríčku pri nominácii na OH.
K veľkému úspechu mala najbližšie Barbora Balážová, ktorá v súboji so Švédkou čínskeho pôvodu
Fen Liu mala aj mačbol. V prípade, že by ho premenila, bola by skončila v najlepšej šestnástke. Na
OH sa uskutočnila voľba 5 – člennej komisie slovenských športovcov. E. Ódorová skončila na 6.
mieste. Vystúpenie slovenských reprezentantov na OH je samostatným bodom rokovania VV
SSTZ.
2.2. Počas OH v Brazílii sa predseda SSTZ stretol na separátnych rokovaniach s prezidentom ITTF
a ETTU v súvislosti s prípravou volebných kongresov obidvoch strešných stolnotenisových
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organizácií. Na prezidenta ETTU v októbri 2016 v Budapešti je jediným kandidátom súčasný šéf
Európskej stolnotenisovej únie Ronald Kramer (Hol.). Na post prezidenta Medzinárodnej
stolnotenisovej federácie okrem súčasného prezidenta ITTF Thomasa Weikerta (Nem.) ohlásili
oficiálnu kandidatúru Khalil Mohannadi (Katar), doterajší viceprezident ITTF a Jean-Michael
Saive (Belg.), úspešný päťnásobný účastník stolnotenisového turnaja na OH. Voľby budú v máji
v r. 2017 v Düsseldorfe.
2.3. Slovenská výprava na OH v Rio de Janeiro získala dve zlaté (chodec Tóth a kanoisti
Škantárovci ) a dve strieborné medaily (kanoista Benuš a K-4) s celkove sa SR umiestnila
v hodnotení krajín na 37. mieste. VV SOV hodnotil vystúpenie 51 slovenských športovcov
v Brazílii ako úspešné a poďakoval sa všetkým reprezentantom SR a ich doprovodu za dobrú
reprezentáciu SR. Záverečné vyhodnotenie OH 2016 bude 28.10.2016 na olympijskom GALA
VEČERE v novom športovom centre v Šamoríne. VV SOV navrhol za Slovensko na cenu
Európskych olympijských výborov Lawrel Awards 2016 predsedu SSTZ Z. Kríža.
2.4. Sekretariát SSTZ (predovšetkým T. Šereda a J. Cibula) v priebehu letných mesiacov
v spolupráci s externou firmou intenzívne pracovali na elektronickom preklopení členskej základne
SSTZ do Informačného systému MŠVVaŠ SR. Najväčším problémom je získanie rodného čísla,
ktoré sú zo zákona o športe č. 440/2015 Z.z. povinní poskytnúť zväzu všetci registrovaní hráči,
tréneri, rozhodcovia i funkcionári (číslo nebude prístupné v systéme pre verejnosť). Hrozí, že kvôli
absencii tohto údaju neuzná MŠVVaŠ SR veľkú časť reálnej stolnotenisovej základne. Podobne –
kluby, ktoré nemajú IČO nebude môcť zväz vykazovať ako svojho člena.
2.5. Dňa 31.8.2016 sa uskutočnilo zasadnutie redakčnej rady a hodnotenie časopisu Slovenský
stolný tenis č. 1/2016 a prediskutovaná bola aj príprava druhého čísla, ktoré má vyjsť v decembri
2016. RR konštatovala skvalitnenie obsahu, ale aj formy časopisu. Napriek tomu je v texte ešte stále
dosť chýb a nepresností, predovšetkým pri písaní výsledkov a mien zahraničných stolných tenistov.
Na ďalšom zasadnutí RR v septembri 2016 bude upresnený obsah nového čísla a dohodnutá jeho
kontinuálna príprava. Nový šéfredaktor časopisu T. Kollár bude redigovať aj pravidelnú utorňajšiu
stránku SSTZ v denníku ŠPORT.
2.6. Na základe písomnej sťažnosti absolventa bakalárskeho štúdia na FTVŠ – špecializácia stolný
tenis p. Blaška proti okamžitému neudeleniu trénerskej licencie A (kvôli chýbajúcej praxi a
žiadosti), obrátil sa SSTZ oficiálne listom na Sekciu štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR so
žiadosťou o výklad, za akých okolností je zväz oprávnený vydávať najvyššiu licenciu.
2.7. MŠVVaŠ SR pripravuje novelu zákona o športe č. 440/2015 Z.z.. KŠZ SR poslala 15
pripomienok, na ktorých sa aktívne podieľal aj SSTZ. Novela zákona, ktorá je v medzirezortnom
pripomienkovom konaní by mala odstrániť viaceré nedomyslené paragrafy, resp. ich dvojaký
výklad. Mala by aspoň čiastočne znížiť administratívne nároky na športové zväzy.
2.8. Ing. Hamran informoval o ukončení procesu definitívneho začlenenia Yang Wanga do
slovenskej reprezentácie. Po predložení dokladov o trvalom pobyte môže hrať od tohto roku aj
všetky európske súťaže .
2.9. Komisia rozhodcov ITTF zaslala oznam o splnení podmienok pre získanie „modrého odznaku „
rozhodcu pre Mariana Bystričana.
2.10. Delegácia SSTZ v zložení Ing.Čelko a Ing.Hamran sa zúčastnili na oslave 60. narodenín
Mariana Bystričana a odovzdali mu plaketu SSTZ pri príležitosti jeho životného jubilea.
2.11. Ing. Hamran informoval o zámere vyhlásiť nový projekt „Stolný tenis do škôl“, v ktorom by
SSTZ vytvoril materiálne podmienky pre rozvoj stolného tenisu na základných školách. Zatiaľ je
projekt v štádiu prípravy a riešenia sponzorského zabezpečenia finančných prostriedkov.
K bodu 3 - Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing. Hamran
Uznesenia splnené :
Uznesenie č. 471: Zvolať poradu predsedov KSTZ spolu s VV SSTZ na 20.9.2016 do Bratislavy
Z: Ing. Hamran
T:31.8.2016
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Uznesenie č. 472:
a/ zabezpečiť ubytovanie pre zahraničné výpravy z Rakúska a Maďarska v hoteli NIVY v počte
10 dvojposteľových izieb na 1.10.2016 a objednať stravu pre všetkých účastníkov turnaja
Z: Ing.Suchý

T: 25.8.2016

b/ predložiť nominácie slovenskej reprezentácie ma DP 2016
Z: Čolovičková , tréneri RD

T: 5.9.2016

c/ zabezpečiť schválenie nominácie na DP per rollam VV SSTZ
Z: Ing. Hamran

T:10.9.2016

Úloha:
Vypísať výberové konanie na pozície trénerov RD mužov a žien po skončení OH (rovnaké kritériá
ako pred 4 rokmi). Termín uzávierky prihlášok bol stanovený na 15.9.2016.
Z: pp. Kríž a Hamran
T: 1.9.2016
Uznesenie č. 470
Vypracovať systém na odmeňovanie trénerov za dosiahnuté výsledky a zároveň systém kontroly
a sankcií pre kluby zaradené do podpory za nedodržanie stanovených podmienok.
Z: prof. Alexy
T: 31.7.2016
Úloha:
VV SSTZ schválil zaslanie záloh na financovanie činnosti ÚTM vo výške 70% z plánovanej
polročnej dotácie klubom, ktoré predložili ročný tréningový plán v zmysle schváleného usmernenia.
Zvyšných 30% z plánovanej polročnej dotácie klubom bude zaslaných po uskutočnení oponentúr
ročných tréningových plánov.
Z dôvodu oneskoreného zaslania tréningových plánov klubmi a dlhodobej PN členky komisie pre
oponentúry tréningových plánov (p. Novotná), budú plány vyhodnotené neskôr, v termíne do
31.7.2016. Doplatenie dotácií pre podporované kluby bude zrealizované do 30.6.2016
Z: pp. Ing.Suchý, Čolovičková
Harmonogram realizácie zmien:

Úloha

Termín

Zodpovedný

1

Stanovenie min. tréningových objemov

2

Predloženie tréningových plánov CTM a vybraných 30.4.2016
klubov, všetkých hráčov zaradených do RD juniorov
a kadetov, prví 4 hráči z kategórie ml. žiactva

tréneri ÚTM, tréneri
ostatných sledovaných
hráčov

3

Vykonať oponentúry tréningových plánov

4

Spracovať systém na odmeňovanie trénerov
a klubových trénerov za dosiahnuté výsledky

Grman,
Mihočko
Alexy

5.3.2016

31.7.2016
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RD 31.7.2016

Grman, Mihočko

Novotná,

Úloha:
Po skončení ME mládeže predložia tréneri mládeže návrhy na zloženie RD SR mládeže na novú
sezónu
Z: tréneri RD mládeže
T: 31.7.2016
Uznesenia trvajúce :
Uznesenie č. 463
VV SSTZ požaduje dodržiavať písomné prihlasovanie sa na turnaje WT a WJC samoplatcov
s tým, že kto nepredloží požadovaný formulár (viď uznesenie VV SSTZ č. 454) na turnaje, nebude
oficiálne na turnaj prihlásený.
Z: KŠR, p. Čolovičková
T: priebežne
Uznesenie č. 468
VV SSTZ schválil doplnenie smernice o účasti na medzinárodných podujatiach o termíny uzávierky
na prihlasovanie:
- konečný termín na prihlásenie na sekretariát je 5 dní pred oficiálnym termínom prihlásenia
do „on line systému“ ITTF
- konečný termín na prihlásenie do „on line systému“ ITTF je 2 dni pred oficiálnym
termínom prihlásenia
- Po tomto termíne je ešte možné iba v závažných prípadoch urobiť prípadné zmeny
Z: p. Čolovičková
T: priebežne
Uznesenie č. 469
V prípade vážneho porušenia disciplíny hráčom počas reprezentačných podujatí, výcvikových
táborov, kontrolných turnajov a pod. má právo tréner, alebo iná zodpovedná osoba poverená VV
SSTZ (vedúci výpravy, predseda KŠR), okamžite vylúčiť hráča z daného podujatia. Hráč na vlastné
náklady, náklady klubu alebo rodičov, odcestuje z miesta podujatia. V prípade neplnoletého hráča,
jeho dopravu z miesta podujatia zabezpečuje jeho zákonný zástupca alebo materský klub na vlastné
náklady. Priestupok bude následne postúpený na doriešenie disciplinárnej komisii SSTZ.
Z: KŠR, tréneri RD
T: priebežne
K bodu 4 - Návrh nominácií RD - p. Grman
4.1. Dunajský Pohár, Budapešť, Bratislava, 1.-2.10.2016
Chlapci –
juniori: Špánik, Peko,
kadeti: Diko, Klajber,
minikadeti: Goldír, Uherík
Dievčatá –
Juniorky: Kukuľková, Puchovanová, Grigelová, Uríková,
kadetky: Divinská, Terezková, Peková, Dzelinská,
minikadetky: Illášová, Wiltschková, Štullerová, Činčúrová
Tréneri: Grigel, Jahoda, Kudrec, Popová, Čolovičková
Všetci na náklady SSTZ
schválené per rollam
4.2. Stiga Master minimies, 22.-23.10.2016, Belgicko
Goldír, tréner: Kudrec
Všetci na náklady SSTZ
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schválené per rollam
4.3. Eurotalents Camp, 2.-9.10.2016, Otočec
Goldír, tréner: Kudrec
Všetci na náklady SSTZ
schválené per rollam
4.4. VT Juniorky, Topoľčany, 28.-30.9.2016
Juniorky: Kukuľková, Puchovanová, Grigelová, Uríková, Šinkárová, Klúčarová
Tréner: Jahoda
Všetci na náklady SSTZ

4.5. Slovak Cadet Open, Bratislava, 29.-31.10.2016
Kadeti
SVK A:Klaber, Dráb, Delinčák
SVK B:Diko, Ivančo, Pach
SVK C:Goldír, Uherík, Pšenka
Na jednotlivcov: Ďanovský
Dievčatá budú schválené dodatočne per rollam, po prerokovaní zmeny nominácie v KŠR
Všetci na náklady SSTZ
4.6. Slovenia Open, Otočec, 21.-25.9.2016
Kadeti: Klajber, Delinčák (na náklady SSTZ)
Kadetky: Peková, Divinská (na náklady SSTZ)
Lacenová, Terezková (na vlastné náklady)
Tréneri: Kudrec, Grman (na náklady SSTZ)
Poistenie na náklady SSTZ
4.7. ME dospelých - jednotlivci, Budapesť, 18.-23.10.2016
Ženy: Balážová, Ódorová, Jurková
Muži: Bai He, Wang, Pištej, Valúch
Tréneri: Popová , Truksa
Delegát na kongres: Anton Hamran
ETTU: Zdenko Kríž
Nominácie rozhodcov:
4.8 ITTF WJTTC, Kapské Mesto (JAR), 30.11. - 7.12.2016
pp. Bystričan, Popellár
4.9 ITTF WT, LINZ (AUT), 9.-13.11.2016,
pp. Bystričan, Dufek, Kleberc, Thomasová
4.10 ECQ 2017 Women, POL – SUI, Poznaň 27.9.2016
p. Račko
4.11 Serbian J&C Open , ITTF VJTTC Vrnjacka Baňa (SRB) 5-9.10.2016
Bez pozvania – v riešení
Záujem prejavili: pp. Chamula, Gajdoš, Jurek
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K bodu 5 - Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
- Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok.
K bodu 6 – Štatút kontrolnej komisie - Ing.Hamran
Predložený písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje – bez pripomienok.
K bodu 7 – Štatút legislatívnej komisie - Ing.Hamran
Predložený písomný materiál – VV SSTZ schvaľuje – bez pripomienok.
Uznesenie č. 473:
a/ zverejniť obidva štatúty na stránke SSTZ
b/ každý KSTZ môže navrhnúť do každej komisie po jednom kandidátovi, z ktorých VV SSTZ
zvolí na najbližšom rokovaní VV SSTZ 4-členné komisie
Z: predsedovia KSTZ, Ing. Hamran
T: 31.10.2016
K bodu 8 - Hodnotenie OH 2016 – Grman, tréneri RD
Grman – tréneri predložili písomné hodnotenie, úspechom bola účasť na OH v počte troch hráčov
Ing. Miko: Sústredenie na vyladenie výkonnosti Wang Yanga pred odchodom na OH sa uskutočnilo
v stolnotenisovej herni v Bratislave na Černockého ulici, v termíne od 24.7.do 29.7.2016. Tréning
prebiehal 2 krát denne za spoluúčasti vybraných sparingpartnerov. Stolnotenisového turnaja
v dvojhre mužov sa zúčastnilo na OH 70 hráčov. Hralo sa vyraďovacím systémom. Wang – Madrid
(MEX) 4:1 , Wang –Aruna (NGR) 1:4
Pri svojej prvej účasti na olympijskom turnaji Wang herne nesklamal. V prvom kole podal
kvalitný výkon a zaslúžene postúpil. V druhom kole ho čakal oveľa náročnejší súper, na ktorého
v priebehu zápasu nenašiel účinnú protizbraň. Treba objektívne priznať, že súper bol jednoducho
lepší.
Z celkového hľadiska možno konštatovať, že svojim výkonom potvrdil svoje postavenie vo
svetovom rebríčku, cca 50. miesto.
Wang je mladý hráč (22 rokov), pre ktorého je postup a vystúpenie na OH obrovskou
skúsenosťou, ktorú dokáže v budúcnosti určite zužitkovať.
p. Popová - hodnotenie výsledkov v st.tenise OH 2016 - kategória žien: 1. kolo Ódorová - Wu
(USA) 1:4, Balážová – Silvová (MEX) 4:0; 2. kolo Balážová - Li Fen (SWE) 3:4
Eva Ódorová v 1. kole dostala nepríjemnú Američanku čínskeho pôvodu.
Súperka od začiatku zápasu hrala veľmi efektívne, neustále diktovala tempo hry. Eva hrala opatrne,
snažila sa spomaliť hru, ale neúspešne. Treba objektívne priznať, že víťazstvo súperky bolo
zaslúžené.
Barbora Balážová - jej vystúpenie hodnotíme kladne. V prvom zápase súperke Silvovej (Mex)
nedala žiadnu šancu s zaslúžene postúpila do druhého kola. V druhom súboji jej víťazstvo ušlo iba
veľmi tesne. Prehrala s majsterkou Európy Li Fen, keď v 6. sete mala mečbol 10:9, no nedokázala
ho premeniť. K víťazstvu jej chýbal len kúsok šťastia. Hrala výborne a celkovo odohrala dobrý
turnaj. Jej výkon je prísľubom pre budúcnosť.

K bodu 9 - Schválenie trénerov RD mužov a žien – Dr. Kríž
6

Prihlásení : kategória muži – Pištej, Šereda P., Truksa, kategória ženy - Popová
S kandidátmi na trénera mužov urobila pohovor komisiou, v ktorej SSTZ zastupovali Dr. Kríž, Ing.
Čelko, Grman a Ing. Hamran.
Komisia predložila návrh na trénerov reprezentácie SR: Truksa, Popová. VV SSTZ jednomyseľne
návrh schválil.
VV SSTZ schválil funkčné obdobie trénerov na 1 rok, s opciou na ďalšie tri roky, z dôvodu, že
terajšiemu VV SSTZ končí funkčné obdobie budúci rok.
K bodu 10 – Informácie z trénersko metodickej komisie – RNDr.Brúderová
10.1 Dr.Brúderová predložila zoznam lektorov schválených akreditačnou komisiou .
10.2 Dr. Brúderová predložila zoznam trénerov, ktorý končí platnosť licencie v rokoch 2015, 2016.
10.3 Semináre na predĺženie platnosti licencií sa uskutočnia :
-

24.11.2016 v Bratislave, pre licencie A, B a C- nové licencie
31.3.2017 vo Vrútkach , pre licencie A, B a C- nové licencie

10.4 V dňoch 14.-16.10.2016 sa uskutoční všeobecná časť školenia na D trénerskú licenciu na
FTVŠ v Bratislave a FŠ v Prešove
10.5 Oznámenie termínov SAŠŠ pre konanie M SR :
- základné školy 27.-31.3.2017 v L. Mikuláši (2 dni)
- stredné školy 3.-7.4.2017 v Prešove (2 dni)
10.6 V uplynulom školskom roku absolvovalo bakalárske štúdium špecializácie stolný tenis 13
študentov, z toho 10 už ukončilo bakalárskou skúškou, ďalší 2 budú robiť bakalársku skúšku
v náhradnom termíne. Jeden poslucháč bol zo štúdia vylúčený.
VV SSTZ na základe stanoviska FTVŠ, že absolventi bakalárskeho štúdia absolvovali v rámci
vyučovacieho procesu požadovanú 2-ročnú trénerskú prax rozhodol, že im môže byť udelená
trénerská licencia A , pokiaľ splnia všetky ostatné podmienky stanovené smernicou pre udeľovanie
trénerských licencií ( žiadosť, predloženie dokladov o ukončení štúdia, licenčný poplatok, ...)
10.7 VV SSTZ schválil udelenie trénerských licencií A , na základe splnenia požadovaných kritérií:
Bc. Rudolfovi Bukovinskému, Bc. Róbertovi Bukovinskému, Bc. P. Šeredovi, Mgr.Bc.P.
Kasanovej
VV SSTZ schválil udelenie trénerskej licencie C , na základe splnenia požadovaných kritérií:
Bc. J. Lipták – absolvent FŠ Prešovskej univerzity
10.8 VV SSTZ v rámci vzdelávania trénerov RD a ÚTM schválil účasť slovenských trénerov na
medzinárodnej trénerskej konferencii v Prahe v dňoch 10.-11.10.2016 .
Dr.Brúderová – na náklady ETTU
Grman, Čolovičková, Popová, Truksa, Grigel, Jahoda, Kudrec, Peko, Kutiš, Dzelinský –
ubytovanie, tlmočenie a konferenčný poplatok na náklady SSTZ, cestovné náklady a strava na
vlastné náklady
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10.9 VV SSTZ schválil účasť V. Popovej na trénerskej konferencii – OH Rio 2016 v Bratislave dňa
13.10.2016 na FTVŠ
10.10 VV SSTZ schválil účasť Ing.Hamrana na seminári
športovcov dňa 4.10.2016 v Patinciach

k problematike dvojitých kariér

K bodu 11 – Stav príprav kvalifikačných stretnutí ME 2017 družstiev – Ing.Hamran
Všetky organizačné opatrenia boli zrealizované, bola zaslaná informácia na ETTU, SWE a FRA
o podmienkach ubytovania, hracích podmienkach a použitom materiály.
Termíny: muži: SVK – SWE 1.11.2016 o 17.00, Bratislava, hala SSTZ
ženy SVK – FRA 1.11.2016 o 17.00, Bratislava, hala SSTZ
Úloha : tréneri RD musia nahlásiť širšiu nomináciu hráčov a zaradiť ju do online systému
ETTU
Z: tréneri RD, Čolovičková
T: 26.9.2016
K bodu 12 - Stav príprav WJC Slovak Cadet Open 2016 – Ing. Hamran
Prípravy prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu. Súťaže sa odohrajú v hale SSTZ a v dvoch
telocvičniach na Gymnáziu na Hubeného ul. Ubytovanie je zabezpečené v hoteloch Barónka
a Prim. Časť slovenskej výpravy bude ubytovaná priamo v hale SSTZ.
K bodu 13 - Návrh príprav Dunajského pohára 2016 – Ing. Hamran
Predložený písomný materiál – prospectus turnaja.
Turnaj sa uskutoční v termíne 1.-2.10.2016
- Chlapci - Maďarsko, Budapešť
- Dievčatá - Slovensko, Bratislava
K bodu 14 - Informácia o napĺňaní informačného systému SSTZ – Ing. Šereda, Cibula
Ing. Šereda a Cibula informovali o stave napĺňania informačného systému športu. Zatiaľ je celý
proces v stave preklápania registrácie hráčov a klubov.
Termín preklopenia systému bol stanovený na 23.9.2016
K bodu 15 - Návrh projektov na rok 2017 na MŠVVaŠ SR – Ing.Hamran
Projekty sú v stave príprav, konečný termín odovzdania je 30.9.2016. K tomuto termínu je potrebné
naplniť aj informačný systém športu.
Všetky ostatné potrebné doklady k podaniu projektov sú pripravené.
K bodu 16 - Rôzne
16.1 Žiadosť o výklad článku 4.3.3.2.8 súťažného poriadku od STKM Podlavice. VV SSTZ
k uvedenej žiadosti prijal nasledovné stanovisko: „Klub, členovia ktorého boli registrovaní počas
celej predchádzajúcej sezóny má právo účasti podľa SP SSTZ v kvalifikácii do vyššej súťaže, ak
to nie je v rozpore z rozpisom súťaže príslušného riadiaceho zväzu.“
16.2 STO Valaliky poslali žiadosť o kompenzáciu bodov do rebríčka do 21 rokov pre hráčku
Horváthovú, ktorej nebolo umožnené hrať turnaj SPM do 21 rokov z dôvodu neplatného
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registračného preukazu. VV SSTZ konštatoval, že uvedený stav nastal z dôvodu viacerých porušení
predpisov, nedôslednej práce hlavného rozhodcu a samozrejme hráčky, ktorá je sama zodpovedná
za platnosť svojho registračného preukazu.
VV SSTZ zastavil činnosť p. Čajkovičovi ako hlavnému rozhodcovi do konca sezóny a do
absolvovania školenia hl. rozhodcu
VV SSTZ zamietol žiadosť na kompenzáciu bodov hráčke Horváthovej
Hlasovanie: Za – 0 , proti -3, zdržali sa -3.
16.3 VV SSTZ prerokoval list p. Laboša vo veci vyradenia jeho dcéry z ÚTM Košice – Čaňa. VV
SSTZ si vyžiadal stanoviská z dotknutých klubov STK Košice - Čaňa a STO Valaliky a po
vyhodnotení týchto stanovísk zaujme konečné stanovisko.
16.4 VV SSTZ prerokoval list p. Nedomu z ČAST vo veci požiadavky finančnej podpory pre
Balážovú na náklady spojené s čínskym trénerom počas jej pobytu v Nemecku. VV SSTZ súhlasí
s istou formou podpory, detaily (výšku podpory a dobu trvania) však je potrebné prerokovať
s ČAST. Poverený rokovaním bol Ing. Hamran
16.5 Na základe listu KSTZ Žilina, v ktorom bola vznesená požiadavka na koordináciu termínov
a prihlášok do súťaže a prestupových termínov, VV SSTZ rozhodol postúpiť tento list na
legislatívnu komisiu a ŠTK s úlohou pripraviť úpravu predpisov pre budúce obdobie.
16.6 VV SSTZ vzal na vedomie zápis s KSTZ Trnava.
16.7 VV SSTZ vzal na vedomie list p. Solára, ktorým sa vzdáva funkcie trénerov kadetiek
k 19.9.2016. Do termínu vybratia nového trénera bola poverená touto funkciou Čolovičková.
Uznesenie č. 474:
Vypísať výberové konanie na trénera RD kadetiek s rovnakými podmienkami , ako boli pôvodne
vypísané pre trénerov mládeže.
Z: Ing. Hamran

T: 10.10.2016

16.8 Predbežný termín ďalšieho zasadnutia VV SSTZ je stanovený na 29.11.2016.

Bratislava 21.9.2016
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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