Zápis č. 6/2016

zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 9.8.2016 v Bratislave
Začiatok zasadnutia:
9,30 hod.
Ukončenie zasadnutia : 16,45 hod.

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Grman, Ing. Čelko, prof. Alexy, Ing. Reho, Dr.Brúderová
Neprítomný: Dr.Vaniak
Prizvaní: pp. Ing. Hamran, Ing. Šereda, Ing. Suchý, Cibula, Čolovičková, Tichý
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
3. Kontrola plnenia úloh
4. Návrh nominácií RD a rozhodcov
5. Medzinárodná agenda
6. Informácia o OH 2016
7. Hodnotenie ME mládeže 2016 v Záhrebe
8. Hodnotenie konferencie SSTZ
9. Stav príprav Superligy a ligových súťaží 2016/ 2017
10. Stav príprav RD SR mužov a žien na ME v Budapešti
a program medzinárodných štartov
11. Stav príprav MMK SR v Bratislave 29.-31.10.2016
12. Návrh príprav Dunajského pohára v Bratislave
13. Návrh na štruktúru ÚTM na rok 2016/17
14. Informácia o napĺňaní informačného systému
15. Rôzne

- Dr. Kríž
- Dr. Kríž a členovia VV
- Ing. Hamran
- Grman, Dr. Vaniak
- Ing. Hamran
- Dr.Kríž
- Grman
- Dr.Kríž, Ing.Hamran
- ŠTK, Šereda,Vaniak
- tréneri RD
- Ing.Hamran
- Ing.Hamran,Čolovičková
- tréneri RD
- Ing.Šereda, Cibula

K bodu 1 - Otvorenie - Dr. Kríž
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ. Zasadnutie VV
SSTZ sa po prvý raz konalo v priebehu OH.
K bodu 2 - Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž
2.1. V dňoch 8. – 17.7.2016 sa konali v Záhrebe majstrovstvá Európy mládeže aj za účasti 18
mladých hráčov a 4 trénerov zo Slovenska. Napriek tomu, že naši reprezentanti mali zabezpečenú
kvalitnú prípravu, v Chorvátsku sklamali. Za úspech možno považovať iba 7. miesto družstva
juniorov. Naopak historicky najhoršie umiestnenie na mládežníckom šampionáte Európy dosiahli
kadeti SR, ktorí obsadili nelichotivé 35. miesto. Hodnotenie šampionátu je v samostatnom bode
rokovania VV SSTZ.
2.2. Počas ME mládeže sa uskutočnilo 12.7.2016 v záhrebskom hoteli Panoráma rokovanie
medzinárodného vedenia Superligy, na ktorom sa za SR zúčastnil Z. Kríž. Zástupcovia 5
zúčastnených krajín sa zhodli na potrebe výmeny administrátora súťaže R. Luckenedera a tak do
konca roka 2016 bude na túto pozíciu vypísané výberové konanie. Do žrebovania súťaže boli
zaradené iba 3 prihlásené družstvá zo Slovenska (dve dokonca po termíne), čo svedčí o klesajúcom
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záujme slovenských tímov o túto súťaž. V sezóne 2016/2017 v Superlige budú hrať STK Vydrany
(muži) a družstvá chlapcov a dievčat SR do 21 rokov.
2.3. Počas ME mládeže v Záhrebe sa uskutočnilo pracovné rokovanie predsedu SSTZ Z. Kríža
s prezidentom ITTF T. Weikertom a prezidentom ETTU R. Kramerom o príprave volebných
kongresov ETTU v Budapešti (2016) a ITTF v Düsseldorfe (2017). SSTZ sa bude aktívne podieľať
aj naďalej najmä na práci komisie mládeže a veteránov ETTU, na činnosti Rady riaditeľov ITTF,
mediálnej komisie a para komisie ITTF.
2.4. V dňoch 25. – 29.7.2016 sa v Slovenskom národnom stolnotenisovom centre v Bratislave –
Krasňanoch uskutočnilo záverečné sústredenie trojice slovenských olympionikov pre OH v Rio de
Janeiro. Wang Yang, Eva Ódorová i Barbora Balážová sa intenzívne pripravovali za účasti
kvalitných sparing-partnerov na olympijský turnaj pod vedením trénerov V. Mika a V. Popovej.
Predtým 23.7.2016 absolvovali olympijský sľub na bratislavskom hrade u prezidenta SR A. Kisku.
2.5. Dňa 26.7.2016 sa uskutočnilo stretnutie predsedu SSTZ a generálneho sekretára SSTZ so
slovenskými účastníkmi olympijského turnaja v Rio de Janeiro. Podrobne boli prediskutované
úlohy vyplývajúce pre hráčov a trénerov zo zmluvy so SOV, ako aj zásady dôstojnej reprezentácie
SR. Na OH v Rio de Janeiro, v termíne 13. – 23.8.2016, sa zúčastní aj predseda SSTZ, člen VV
SOV - ako čestný hosť SOV.
2.6. Dňa 29.7.2016 sa uskutočnila na MŠVVaŠ SR porada športových zväzov k príprave vládnej
vyhlášky na r. 2017, ktorá dopĺňa zákon o športe. Vzhľadom na množstvo protichodných návrhov,
bola menovaná pracovná skupina MŠVVaŠ SR (bol v nej aj predseda SSTZ), ktorá spracovala
kompromisné znenie vyhlášky, kompenzujúce negatívne vplyvy zákona na činnosť menších zväzov
a posunula tento materiál do medzirezortného pripomienkového konania. V prípade schválenia
vyhlášky v navrhovanom znení by sa zvýšila štátna dotácia pre väčšinu športových zväzov, vrátane
SSTZ.
2.7. Dňa 4.8.2016 sa uskutočnila hodnotiaca porada časopisu Slovenský stolný tenis 1/2016 za
účasti nového šéfredaktora T. Kollára. Pozitíva časopisu: vyšiel v stanovenom čase, obsahuje
plánované príspevky, je na kvalitnejšom papieri a má viac farebných fotografií a lepšiu grafiku.
Zmenšil sa aj počet gramatických a štylistických chýb. Nedostatky: slabšie spracovanie
majstrovstiev Slovenska dospelých, nejednotnosť v spracovaní výsledkov, rozličný prepis cudzích
mien a zvýšenie nákladov na tlač. V septembri sa zíde redakčná rada a začne pripravovať obsah
časopisu Slovenský stolný tenis 2/2016. Námety od členov VV SSTZ sú vítané.
2.8. V dňoch 18. – 19.7.2016 sa uskutočnila v bratislavskom hoteli Carlton konferencia EÚ na tému
„Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu a športová diplomacia“ za účasti takmer 200
delegátov z 28 členských krajín EÚ. Jeden z hlavných referátov na tému „Prečo nie sú bývalí
úspešní športovci úspešní aj vo vrcholových športových funkciách a športovej diplomacii“,
predniesol predseda SSTZ Z. Kríž, ktorý využil aj bohaté skúsenosti získané zo športovej
diplomacie v stolnom tenise.
2.9. Deväť členov SSTZ úspešne absolvovalo štátnice a získalo vysokoškolský titul „Bakalár“ na
FTVŠ v Bratislave so špecializáciou stolný tenis. Sú medzi nimi aj traja aktuálni slovenskí
reprezentanti P. Šereda, Ľ. Pištej a B. Balážová. Dvaja poslucháči majú ešte v septembri opravný
termín.
2.10. V dňoch 6. – 7.8.2016 sa predstavili na olympijskom stolnotenisovom turnaji v Rio de Janeiro
aj traja slovenskí reprezentanti. Najlepší výkon podala Barbora Balážová, ktorá po víťazstve nad
Mexičankou Silvovou 4:0, iba tesne prehrala v II. kole so Švédkou Li Fen 3:4. Proti majsterke
Európy v dvojhre z r. 2013 mala v 6. sete za stavu 10:9 mečbal. Keby ho využila, bola by sa
prebojovala do najlepšej „tridsaťdvojky“. Wang Yang po víťazstve v I. kole nad Mexičanom
Madridom 4:0, podľahol následne 1:4 Nigérijčanovi Quadrimu. Eva Ódorová vypadla v I. kole
s Američankou čínskeho pôvodu Wu Jue 1:4.
2.11. Dňa 27.6.2016 sa uskutočnila opakovaná konferencia Bratislavského stolnotenisového zväzu.
Bol zvolený nový výkonný výbor na čele s prof.Alexym.
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2.12. MV SR zaregistrovalo nové stanovy SSTZ, schválené na mimoriadnej konferencii SSTZ , bez
pripomienok. Stanovy boli postúpené hlavnej kontrolórke športu p. Fisterovej na ďalšiu kontrolu
v zmysle nového zákona o športe.
K bodu 3 - Kontrola uznesení VV SSTZ – Ing. Hamran
Uznesenia splnené :
Úloha : Predložiť návrh zloženia reprezentačných kádrov do 21 rokov a návrh súpisiek pre
Superligu (družstvá mužov a žien SR do 21 rokov).
Z: pp. Truksa, Popová
T: 15.7.2016
Úloha:
Všetci slovenskí olympionici musia byť registrovaní v systéme ADAMS pre antidopingovú
kontrolu a priebežne vypĺňať požadované údaje o svojom pobyte a mieste tréningu.
Zodpovední za kontakt s hráčmi v priebehu prípravy, upozorňovanie na registráciu v systéme
ADAMS a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy so SOV, sú tréneri a L. Čolovičková.
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
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Harmonogram realizácie zmien:

Úloha

Termín
5.3.2016

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

31.7.2016
RD 31.7.2016

Grman, Mihočko

Novotná,

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
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
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
K bodu 4 - Návrh nominácií RD - p. Grman
4.1. Výcvikový tábor minikadetov, 8.-112.8.2016, Topoľčany
Chlapci: Goldír, Kapusta, Uherík, Kubala
Dievčatá: Illášová, Činčúrová, Wiltschková, Bilkovičová
Činčúrová je zranená, nahradí ju Štullerová
Tréneri: Kudrec, Solár
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4.2. WT Česko, 31.8.- 4.9.2016, Olomouc
Na náklady SSTZ: Kalužný, Valúch, Pištej, Šereda, Labošová
Na vlastné náklady: Novota, Kopányi, Rezetka, Brat, Truksová, Jurková
4.3. Návrhy RD SR na sezónu 2016/2017
Muži do 21 rokov : Valúch, Kalužný, Péter, Brat, Špánik, Peko, Zelinka, Kaššay, Kopányi,
Jakubec, Takáč, Rezetka do konca 2016
tréner: Truksa
ženy do 21 rokov: Kukuľková, Labošová, Puchovanová, Horváthová, Furková, Belopotočanová,
Grígelova, Uríkova , Šinkarová
trénerka: Popová
Juniori: Špánik, Zelinka, Peko, Reho, Tonkovič
Sledovaní hráči: Wiltschka, Oráč, S. Fečo
Tréner: Grigel
Juniorky: Grigelová, Puchovanová, Uríková, Kukuľková, Šinkárová
Sledované hráčky: Klúčarová, Belopotočanová, Labošová
Tréner: Jahoda
Kadeti: Klajber, Diko, Ivančo, Dráb, Delinčák, Goldír
Tréner: Kudrec
Kadetky: Peková, Terezková, Divinská, Dzelinská, Slobodníková, Lacenová, Balúchová
Tréner: Solár
Minikadeti: Pšenka, Goldír, Kubala, Šramo, Šutiak, Palušek, Uherík, Arpáš
Minikadetky: Illášová, Činčúrová, Štullerová, Bilkovičová, Šinkárová, Wiltschková, Igazová,
Bitoóvá
Tréneri: Kudrec, Solár
4.4. Satellite Tour, 14.-21.8.2016, Topoľčany, Havířov, Hluk
Chlapci: Tonkovič, Delinčák, Pšenka
Dievčatá: Uríková (TO), Čermáková (Hav), Šinkárová (HL), Divinská, Illášová
Tréneri: Kudrec, Solár
Všetci na náklady usporiadateľov ( 50%) a SSTZ(50%), cestovné a poistenie na náklady SSTZ
4.5. Eurominichamps – zmena pôvodnej nominácie - Štullerová nahradí zranenú Činčurová
4.6. ME Budapešť, nominovaní budú 4 muži, 3 ženy a 2 tréneri – predloží KŠR
Na kongres ETTU boli nominovaní Dr. Kríž a Ing. Hamran.
VV SSTZ odsúhlasil nominácie kandidátov SR do volieb konaných počas kongresu ETTU:
ITTF Board of Directors – Dr. Kríž, ETTU komisia veteránov –Dr. Kríž, ETTU komisia mládeže –
Ing. Hamran.
4.7 VV SSTZ na základe návrhu trénerov jednotlivých kategórií schválil nominačné kritériá na
ME mládeže 2017.
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Nominačné kritéria na sezónu 2016-2017

Kritéria
Tréningový proces
Posúdenie a názor trénera
Aktuálny svetová rebríček
Aktuálny slovenský rebríček
Poradie na MSR

Kadetky
Kadeti
Juniorky
Juniori
40%
35%
20%
25%
40%
30%
25%
40%
50%
15%
15%
15%
10%
25%
5%
10%

Tréningový proces - V tomto nominačnom ukazovateli bude hlavný dôraz kladený
na týždenné tréningové objemy odkonzultované s trénerom RD. Do tretieho dňa
nasledujúceho mesiaca , klubový, resp. osobný tréner zašle výkaz trénovanosti za
svojho hráča - reprezentanta, v ktorom bude uvedené okrem skutočných objemov aj
miesto, dátum a čas, kedy hráč trénoval. Takisto musí byť menovite uvedený tréner
(tréneri) a sparing. Povinnosťou každého reprezentanta, je viesť si tréningový denník
mladého športovca, ktorý bude reprezentačný tréner kontrolovať na každom zraze.
Nominácie rozhodcov:
4.8.Youth TOP 10, European Praha 7.- 9.102016 (CZE)
Vybratí KR ETTU: potvrdené
Račko, M. Hamran, Vaniak
Náhr.: Dufek
4.9 Slovenia Junior & Cadet Open 21.-25.9.2016, Otočec (SLO)
Chamula, Gábor, Račko, Kmeť
4.10. ITTF World – Czech Open (Major), Olomouc 31.8.- 4.9.2016
Prihlásení do výberu:
Čerňan, Čičmancová, Dufek, Gábor, Hlubina, Chamula, Jurek, Kondel, Kudrec, Lúpal, Németh,
Šagát, Tancer, Tarnek, Thomasová, Vaniak, Kolárik
Hlavným rozhodcom vybratí: Jurek, Tancer, Németh, Dufek,
Vaniak
Zástupca HR: M. Hamran
4.11. ITTF WT - Belarus Open, Minsk (BLR)
Račko, Kmet
4.12 Nominácie na extraligu a 1. ligu – písomný materiál
K bodu 5 - Medzinárodná agenda - Ing.Hamran
- Písomný materiál – VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok.
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K bodu 6 – Informácia o OH 2016 – Dr. Kríž
Je pozitívne, že na OH sa prebojovali 3 hráči zo Slovenska. Ódorová skončila v 1 .kole, Wang
a Balážová v 2. kole súťaže. Veľkú šancu na postup do 3. kola mala Balážová, ktorí mala
mečbol na španielsku hráčku.
VV SSTZ celkove hodnotí vystúpenie slovenských stolných tenistov na OH v Rio de Janeiro
pozitívne.
K bodu 7 – Hodnotenie ME mládeže 2016 v Záhrebe – p. Grman
VV SSTZ pred odchodom na ME mládeže riešil sťažnosť p. Š. Peka voči nenominácii Z. Pekovej
do súťaže družstiev. Po vyžiadaní stanovísk trénera a komisie športovej reprezentácie, VV SSTZ
v opätovnom hlasovaní per rollam potvrdil pôvodnú nominácie trénera, o čom bol p. Peko
informovaný listom.
Hodnotenie predsedu KŠR p. Grmana: Po skončení ME mládeže reprezentační tréneri predložili
svoje hodnotiace správy. V nich v drvivej väčšine konštatujú, že hlavnou príčinou priemerných až
podpriemerných výsledkov na ME mládeže je príprava v kluboch počas celej sezóny. Aj z ich správ
zo sústredení je zrejmé, že len veľmi ťažko môžu napĺňať svoje predstavy na tréningový proces,
hlavne čo sa týka zaťaženia hráčov, ak títo prídu nepripravení na výcvikový tábor. Často sa potom
stávalo, že namiesto nácviku špeciálnych herných kombinácií, resp. modelového tréningu musia
tréneri len nahrádzať zameškanú prácu v kluboch. Hráči už na druhý, resp. tretí deň sústredenia nie
sú schopní normálne pracovať ,z dôvodu predčasnej únavy. Reprezentanti nemajú dostatočnú
fyzickú a psychickú kondíciu na to, aby zvládli 4-5 dňové sústredenie.
Vieme k akým útokom dochádzalo pred nomináciami na ME mládeže 2016,či už zo strany klubov
alebo rodičov. Riešilo sa, či má ten alebo onen hráč viacej o 3 alebo o 5 bodov do nominačných
kritérií . Výsledkom toho je konštatovanie, že momentálne v mládežníckych kategóriách v Európe
sme padli medzi slabý priemer a vo väčšine prípadov je úplne jedno, kto nás reprezentuje ( v
zmysle, že nezáleží, či napr. za kadetov bude hrať ročník 2002 alebo 2005 ). Súčasných juniorov,
juniorky a zrejme ani kadetov a kadetky už výkonnostne zrejme nezachránime.
SSTZ vynakladá nemalé prostriedky na štátnu reprezentáciu a podporu ÚTM a CTM. Otázkou
však zostáva to, či efektívne. Nie je však v silách zväzu a ani reprezentačných trénerov zmeniť
tréningové návyky a spôsoby menovaných hráčov. Je priam nutné intenzívnejšie sa venovať
kategórii minikadetov ,čo sme aj v priebehu minulej sezóny začali. Od nasledujúcej sezóny
zintenzívnime kontroly tréningového procesu vo vybraných kluboch UTM, resp. CTM aj za cenu
nepopulárnych opatrení.
VV SSTZ zhodnotil účasť na ME mládeže ako neúspešnú, s výnimkou 7. miesta juniorov v
družstvách
K bodu 8 - Hodnotenie konferencie SSTZ – Dr. Kríž
Dr. Kríž konštatoval, že konferencia bola dobre pripravená – organizačne i obsahovo. K samotným
stanovám bola pomerne slabá diskusia.
VV SSTZ vykonal priebežnú kontrolu plnenia uznesení z mimoriadnej konferencie. Uznesenia sú
priebežne plnené, zostáva splniť nasledovné :
- zvolať poradu predsedov KSTZ – VV SSTZ stanovil termín na 20.9.2016
- ustanoviť kontrolnú komisiu
- ustanoviť legislatívnu komisiu
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Uznesenie č. 471: Zvolať poradu predsedov KSTZ spolu s VV SSTZ na 20.9.2016 do Bratislavy
Z: Ing. Hamran
T:31.8.2016
Dr. Kríž navrhol udeliť jednorazovú odmenu vo výške 300 € Ing. Hamranovi za práce súvisiace
s prípravou nových stanov SSTZ a ďalších predpisov zväzu. VV SSTZ schválil návrh.
K bodu 9 - Stav príprav Superligy a ligových súťaží 2016/17 – Dr.Kríž, Ing.Čelko
9.1. Ing.Čelko informoval o žrebovaní súťaží na ročník 2016/17. Žrebovanie prebehlo bez
problémov, je zverejnené na stránke SSTZ.
9.2. Dr. Kríž informoval o porade Superligy, ktorá sa uskutočnila počas ME mládeže v Zahrebe.
Slovensko prihlásili do súťaží 3 družstvá : Vydrany, muži do 21 rokov a ženy do 21 rokov.
Počas porady bola vznesená požiadavka na výmenu koordinátora súťaží p.Luckenedera z rakúska.
Do konca roka 2016 by mal byť navrhnutý nový koordinátor pre Superligu.
K bodu 10 - Stav príprav RD SR mužov a žien na ME a program medzinárodných štartov –
Ing.Hamran
Návrh nominácií budú spracovávať noví tréneri, ktorí vzídu z výberového konania, ktoré sa
uskutoční v septembri 2016. Po uzávierke prihlášok, v termíne 15.-20.9.2016 sa uskutoční pohovor
s kandidátmi na trénerov RD mužov a žien. Členovia komisie : Dr.Kríž, Grman, Ing.Hamran.
Komisia pripraví návrh na trénerov a predloží ho VV SSTZ na schválenie.
Plán hlavných podujatí reprezentácie:
- ME jednotlivcov Budapešť, 18.-23.10 2016
- Kvalifikácia na ME 2017 družstiev, muži: SVK – SWE 1.11.2016; EST-SVK
22.11.2016
- Ženy SVK – FRA 1.11.2016; ITA-SVK
22.11.2016
K bodu 11 - 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.
Zatiaľ nie je stanovený termín podujatia na budúci rok 2017, nakoľko na náš tradičný termín sa
prihlásila aj Maďarská stolnotenisová federácia. Uskutoční sa rokovanie o skoordinovaní termínov.
K bodu 12 - 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
Uznesenie č. 472:
a/ je potrebné 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
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T: 5.9.2016

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

T:10.9.2016

K bodu 13 - Návrh na štruktúru ÚTM na rok 2016/17 – prof.Alexy
13.1.VV SSTZ schválil prerozdelenie finančných prostriedkov pre ÚTM vo výške 40000€ na
2.polrok 2016. Výpočet bol urobený k 1.7.2016.
1
2
3
4
5
6
7
8

Klub

STK KOŠICE - ČAŇA
ŠKST TOPOĽČANY
ŠKST MICHALOVCE
KST VIKTÓRIA TRNAVA
ŠK ŠOG NITRA
ŠKST RUŽOMBEROK
MSTK TVRDOŠÍN
MSK ČADCA

body

7231,770674
5557,7472
3986,9643
3983,76435
3514,824457
3381,014443
3114,7808
3045,394

CTM
CTM
CTM

body CTM

9401,301877
7225,07136
3986,9643
5178,893655
3514,824457
3381,014443
3114,7808
3045,394

EUR

9680,00
7439,00
4105,00
5332,00
3619,00
3481,00
3207,00
3136,00

13.2 VV STTZ sa zaoberal pripomienkami JUDr.Blaška k hernému systému SPM mládeže.
Prerokoval aj stanovisko komisie mládeže a poveril prof.Alexyho spracovaním odpovede.
13.3 VV SSTZ schválil pravidlá na odmeňovanie trénerov mládeže. Hodnotu 1 bodu stanovil na
10€. Smernica č.3/2016 „ Odmeňovanie trénerov mládeže za medzinárodné výsledky“ bude
zverejnená na stránke SSTZ.
13.4 VV SSTZ schválil pravidlá kontroly a kontrolných opatrení tréningového procesu v útvaroch
podporovaných SSTZ . VV SSTZ poveril nasledovné osoby kontrolou s účinnosťou od 1.10.2016:
- členovia VV SSTZ : pp.Grman, prof.Alexy, Ing.Čelko,Ing. Reho,Dr. Vaniak
- pracovníci sekretariátu SSTZ : Ing.Hamran, Čolovičková
- tréneri mládeže RD SR: Jahoda, Solár, Kudrec, Grigel
- kontrolór SSTZ: p.Tichý – podľa vlastného uváženia
Smernica č.4 /2016 „ Pravidlá kontroly a kontrolných opatrení pre ÚTM“ bude zverejnená na
stránke SSTZ
13.5 VV SSTZ prerokoval a schválil návrh komisie mládeže na úpravu smernice o zriaďovaní
a hodnotení ÚTM s účinnosťou od 1.1.2017.
Smernica č.2 /2016 „ Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory“ bude
zverejnená na stránke SSTZ
13.6 Ing. Alexy informoval o pripomienkach z komisie mládeže k predloženým materiálom, ktoré
boli zapracované do predkladaných materiálov.
13.7 VV SSTZ prerokoval a schválil s pripomienkami metodické usmernenie k vypracovanie
tréningových plánov, zároveň aj so vzorovým tréningovým plánom pre ÚTM. Všetky materiály
budú zverejnené na stránke SSTZ.
K bodu 14 - Informácia o napĺňaní informačného systému SSTZ – Ing. Šereda, Cibula
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Ing. Šereda a Cibula informovali o stave napĺňania informačného systému športu. Zatiaľ je celý
proces v stave preklápania registrácie hráčov a klubov. Je potrebné urýchlene začať aj s napĺňaním
registra fyzických osôb, ktorý je dôležitý najmä kvôli trénerom, lebo nahrádza živnostenský register
a tým oprávňuje trénerov vystavovať faktúry za svoju trénerskú činnosť.
Termín preklopenia systému bol stanovený na 15.9.2016
K bodu 15 - Rôzne
15.1 Dr. Brúderová v súvislosti so schválením nového zákona o športe a vydaním vyhlášky
č.110/2016 z.z. MŠVVaŠ o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
predložila návrh na aktualizáciu smernice o udeľovaní trénerských licencií. VV SSTZ návrh
schválil a ako smernica č.5 /2016 „ Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v stolnom
tenise“ - bude zverejnená na stránke SSTZ.
15.2 Dr. Brúderová predložila usmernenie k realizácii školení trénerov D licencie. Smernica bude
prerokovaná aj na spoločnom zasadnutí VV SSTZ a predsedov KSTZ, ktorá bude 20.9.2016.
VV SSTZ schválil udeľenie D licencie tým absolventom bakalárskeho trénerského štúdia, ktorí
doteraz nemali žiadnu trénerskú licenciu. V zmysle platnej smernice , absolventi bakalárskeho
štúdia môžu požiadať o udelenie A licencie po splnení požiadavky 2 ročnej trénerskej praxe.
15.3 VV SSTZ schválil udelenie – predĺženie A licencie J.Medveckému na roky 2016 – 2019.
15.4 VV SSTZ schválil udelenie D licencie P.Krutému na obdobie 2016 - 2019
15.5 Na základe žiadosti ObSTZ Prešov VV SSTZ schválil materiálnu podporu 62. ročníku turnaja
Duklianskych hrdinov vo forme loptičiek a troch vecných cien.
15.6 VV SSTZ urobil výklad pravidla o prestupe hráčov do 23 rokov. Rozhodujúci pre prestup je
dátum narodenia.
15.7 KSTZ Trnava požiadal o výklad článku PP 3.6.1.8. – výnimočné hosťovanie. VV SSTZ
zamietol obidve otázky, KSTZ nemôže meniť ustanovenia Prestupového poriadku.
15.8MSK Malacky poslal informáciu o zmenách vo vedení klubu. Novým predsedom klubu je
J.Truksa. VV SSTZ berie na vedomie
15.9 TTC Kochanovce zaslali žiadosť o preskúmanie stanoviska VSSTZ vo veci nepostúpenia TTC
Kochanovce do 4. ligy.
VV SSTZ potvrdil rozhodnutie VSSTZ z dôvodu , že hráč Balogáč mal schválený prestup ObSTZ
Humenné a nemal vystavený nový registračný preukaz na nový oddiel.
15.10 Nová internetová stránka SSTZ bude spustená do prevádzky najneskôr do 15.9.2016
15.11. Ďalšie rokovanie VV SSTZ sa uskutoční spoločne s predsedami KSTZ dňa 20.9.2016
Bratislava 11.8.2016
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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