
Vážení delegáti mimoriadnej konferencie SSTZ ( per rollam) 
 

 

 Vzhľadom na fakt , že  kontrolór SSTZ p.Ján Tichý zvolený do tejto funkcie 

na konferencii v roku 2016 sa zo zdravotných  a osobných dôvodov vzdal 

funkcie kontrolóra v novembri 2017 je Slovenský stolnotenisový zväz povinný 

zvolať mimoriadnu konferenciu, na ktorej sa musí uskutočniť voľba nového 

kontrolóra.  Je to v zmysle ustanovení zákona o športe, nakoľko v opačnom 

prípade ( bez riadne zvoleného kontrolóra) SSTZ stráca spôsobilosť dostávať 

štátny príspevok. 

 Z uvedeného dôvodu VV SSTZ na svojom zasadnutí dňa 12.12.2017 prijal 

nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie č. 484:  VV SSTZ zvoláva mimoriadnu konferenciu SSTZ, ktorá 

bude voliť kontrolóra SSTZ. Sekretariát SSTZ pripraví zoznam delegátov  na 

konferenciu a voľby kontrolóra SSTZ. Zverejniť  na stránke SSTZ. 

Z: Dr.Kríž, sekretariát SSTZ      T: 25.1.2018 

 

VV SSTZ zároveň v zmysle Stanov SSTZ článkov 21,27, 28, 30 a 31   

odsúhlasil zloženie delegátov na mimoriadnu konferenciu SSTZ , ktorá bude 

zvolaná per rollam len za účelom voľby kontrolóra SSTZ. Hlasovať môžu tí 

istí delegáti ako na ostanej riadnej konferencii v roku  2017. Jedinou zmenou  je,  

že   delegátov z Extraligových klubov, ktorí zostúpili z Extraligy v minulej 

sezóne nahradia  delegáti , ktorí postúpili do Extraligy pre sezónu  2017-2018 ( 

Stanovy SSTZ čl.25.2.a).   

Aktuálny zoznam delegátov je zverejnený na webovej stránke SSTZ. V prípade, 

že nastali také zmeny v  regionálnych, resp. krajských zväzoch alebo v kluboch, 

že zverejnený delegát nemôže hlasovať, žiadame Vás o urýchlené nahlásenie 

nového delegáta aj s poverením KSTZ alebo klubu a jeho e-mailovej adresy na 

sekretariát SSTZ. 

Mimoriadna konferencia sa uskutoční  v zmysle Stanov SSTZ 

elektronickým hlasovaním per rollam ( e-mailom). Sekretariát SSTZ zašle 

každému delegátovi e-mailom hlasovací lístok dňa 22.1.2018, na ktorom delegát 

vysloví svoje stanovisko  k navrhnutému kandidátovi na kontrolóra SSTZ 

a zašle ho obratom späť na adresu :  sstz1@sstz.sk  najneskôr do 24.1.2018.  

Sekretariát SSTZ všetky hlasovacie formuláre predloží volebnej komisii 

v zložení : 

 

 Mgr. Bajzík -  predseda, Dubec, Popellár ( zvolení na riadnej konferencii 

v roku 2017) 

 

mailto:sstz1@sstz.sk


Volebná komisia vyhodnotí  hlasovanie a predloží výsledok VV SSTZ, ktorý ho 

zverejní na webovej stránke SSTZ a zároveň nahlási výsledok na MŠVVaŠ – 

útvaru hlavného kontrolóra športu . 
 

 

Na základe rozhodnutia VV SSTZ bolo 22.11.2017 vypísane výberové 

konanie  na kontrolóra SSTZ s termínom uzávierky prihlášok do 5.12.2017. 

Výberové konanie bolo zverejnené na webovej stránke SSTZ. 

V stanovenom termíne sa prihlásil jediný záujemca o funkciu kontrolóra 

SSTZ – Ing. Gabriel  Wawrek. S kandidátom sa uskutočnil pohovor  za 

prítomnosti predsedu SSTZ, podpredsedu SSTZ a generálneho sekretára. 

Kandidát predložil svoj životopis a zameranie činnosti , ktoré sú uvedené 

v prílohe. 

 

 


