Zápis
z celoslovenskej konferencie SSTZ, konanej dňa 16.6.2017 v Bratislave
Začiatok zasadnutia:
13:00 hod.
Ukončenie zasadnutia : 18:30 hod.
Miesto : konferenčná sála hotela Nivy
Prítomní:
- 54 delegátov
- 4 čestní členovia SSTZ
- 9 hostí
- 6 členovia sekretariátu SSTZ
- 2 zástupcovia médií
Program:
1. Otvorenie - Dr.Kríž
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie – Ing.Hamran
3. Voľby pracovných komisií (volebnej, mandátovej, návrhovej ) – Ing.Hamran
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku – Ing.Hamran
5. Správa mandátovej komisie – Dr.Brúderová
6. Výročná správa predsedu o činnosti SSTZ za rok 2016 a správa ďalšom smerovaní zväzu
- Dr.Kríž
7. Správa o hospodárení a čerpanie rozpočtu SSTZ za rok 2016 – Ing.Hamran
8. Rozpočet na rok 2017 – Ing.Hamran
9. Výročná správa kontrolóra – Tichý
10. Správa audítora k účtovnej závierke – Ing.Hamran
11. Odovzdanie ocenení – Dr. Kríž
12. Diskusia
13. Úpravy Stanov SSTZ a doplnkov do Súboru predpisov SSTZ – Ing.Hamran
14. Voľby predsedu SSTZ a členov VV SSTZ – volebná komisia
15. Voľby predsedu , podpredsedu a členov disciplinárnej komisie SSTZ – volebná komisia
16. Schválenie uznesení – predseda návrhovej komisie
17. Záver
K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž
Predseda SSTZ privítal všetkých delegátov a hostí celoslovenskej konferencie.
K bodu 2 – Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie – Ing.Hamran
Delegáti schválili verejným hlasovaním navrhnutý program celoslovenskej konferencie a pracovné
predsedníctvo v zložení : Dr.Kríž, Ing.Hamran, Ing.Čelko,Grman, JUDr.Gallo, Tichý
K bodu 3 – Voľby pracovných komisií (volebnej, mandátovej, návrhovej ) – Ing.Hamran
Delegáti schválili verejným hlasovaním zloženie pracovných komisií:
Mandátová komisia : Dr. Brúderová, JUDr.Fink, Hlubina
Návrhová komisia: Dr. Vaniak, JUDr.Gallo, Kováč Fr.
Volebná komisia:
Mgr. Bajzík, Dubec, Popellár
Členovia volebnej komisie si zvolili za predsedu Mgr.Bajzíka
Skrutátori :
Ing.Šereda T., Čolovičková
K bodu 4 – Schválenie rokovacieho a volebného poriadku – Ing.Hamran

Delegáti schválili verejným hlasovaním znenie písomne predloženého rokovacieho a volebného
poriadku konferencie

K bodu 5 - Správa mandátovej komisie – Dr.Brúderová
Dr.Brúderová predniesla správu mandátovej komisie . Z celkového počtu 54 delegátov bolo
prítomných 54 delegátov, čo znamenalo 100% účasť. Celoslovenská konferencia bola uznášania sa
schopná.
K bodu 6 – Výročná správa predsedu o činnosti SSTZ za rok 2016 a správa ďalšom

smerovaní zväzu

- Dr.Kríž

Dr.Kríž vo svojej správe informoval o všetkých aktivitách SSTZ za obdobia od ostatnej konferencie.
Vo svojej správe vyzdvihol úspechy stolných tenistov za toto obdobie, najmä účasť 3 hráčov na OH
2016, zlatú medailu na ME do 21. rokov A. Valúcha, postup mužskej reprezentácia medzi 16
najlepších družstiev na ME 2017 a ďalšie úspechy našich stolných tenistov.
Ďalej predstavil program rozvoja stolného tenisu na obdobie 2017 – 2021, kde sa sústredil na
nasledujúce hlavné oblasti :
- Vrcholový šport a štátna reprezentácia SR
- Talentovaná mládež
- Riadenie a organizovanie súťaží
- Vzdelávanie a metodika
- Ekonomika a majetok
- Masový rozvoj a rozšírenie členskej základne
- Propagácia a informovanosť o stolnom tenise
Bude úlohou nového VV SSTZ rozpracovať tieto témy do reálneho obrazu ďalšej činnosti SSTZ.

K bodu 7- Správa o hospodárení a čerpanie rozpočtu SSTZ za rok 2016 – Ing.Hamran
Ing. Hamran predniesol správu o hospodárení a čerpaní rozpočtu za rok 2016.
Príspevok od štátu bol 564400€, ktorý bol použitý v súlade so schváleným rozpočtom SSTZ.
Rozpočet hospodárskeho zariadenia :
- príjem 224124€
- výdaje 224 762€.
SSTZ hospodáril s vyrovnaným rozpočtom
Celkový stav aktív na účtoch SSTZ k 31.12.2016 bol 127462 €, z čoho 71277 € je tvorba rezervy na
preklenutie obdobia bez dotácie od štátu, bežné riziká a odkúpenie pozemku pod halou SSTZ.
K bodu 8 – 8. Rozpočet na rok 2017 – Ing.Hamran
Ing. Hamran predniesol informáciu o čerpaní rozpočtu na rok 2017.
Príspevok od štátu je 606426€, ktorý je používaný v súlade so schváleným rozpočtom VV SSTZ.
Plánovaný rozpočet hospodárskeho zariadenia :
- príjem 215557€
- výdaje 216320€.
SSTZ plánuje hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom aj v tomto roku

Celkový stav aktív na účtoch SSTZ k 31.5.2017 bol 136899 €, z čoho 96819 € je tvorba rezervy na
preklenutie obdobia bez dotácie od štátu, bežné riziká a odkúpenie pozemku pod halou SSTZ.

K bodu 9 - Výročná správa kontrolóra – Tichý
Kontrolór SSTZ p.Tichý predniesol svoju správu, v ktorej oboznámil delegátov so svojou činnosťou
v prvom roku jeho funkcie. Hlavnými bodmi, na ktoré sa zameral boli najmä:
- konzultačnú a poradenskú činnosť pre orgány SSTZ a orgány jeho členov
- poradenská činnosť v oblasti hospodárenia zväzu
- priebežné sledovanie finančného plnenia jednotlivých kapitol rozpočtu roku 2016, správnosť
zaúčtovania ekonomických údajov, aby boli v súlade s rozpočtovými pravidlami a zmluvou o
poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre rok 2016 prostredníctvom
Ministersta školstva ,vedy, výskumu a športu SR
- spolupráca pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 a jeho jednotlivých projektov
predkladaných na MŠ SR
- na základe podnetu z členskej základne 15. 11. 2016 vykonal fyzickú inventúru v sklade
športového materiálu zväzu. Kontrola sa týkala efektívneho využívania stolnotenisových
poťahov. Pri fyzickej inventúre sa v sklade nachádzalo 97 poťahov, čo zodpovedalo
poslednému zápisu na skladovej karte. Zo zápisov v skladovej karte zistil, že poťahy boli
výlučne vydané pre potreby štátnej reprezentácie. O tejto kontrole bol vypracovaný riadny
zápis, ktorý bol prerokovaný dňa 29.11.2016 vo VV a je založený v materiáloch z VV SSTZ.
- kontrolór zväzu sa zúčastňoval na zasadnutiach VV SSTZ. Konštatoval, že rokovania VV
prebiehali podľa vopred vypracovaného kalendárneho plánu prácu na 1/2 roka. Program
rokovania bol oznamovaný členom VV včas na pozvánke.
- z hľadiska obsahu zasadnutí VV odporučil častejšie zaraďovať do programu informácie o
hospodárení zväzu - aspoň raz za 1/4 roka.

K bodu 10 - Správa audítora k účtovnej závierke – Ing.Hamran
Audit bol vykonaný spoločnosťou EKORDA, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie 143, ktorá je
zastúpená Ing.Dagmar Koraušovou , zodpovednou audítorkou , č.licencie 529.
Správa z auditu účtovnej závierky :
Názor:
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky o.z. Slovenský stolnotenisový zväz, Bratislava ( ďalej len
„n.o“), ktorá obsahuje Súvahu k 31.decembru 2016 a Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných
metód.
Podľa nášho názoru , priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie o.z. k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len“
zákon o účtovníctve“).

K bodu 11 - Odovzdanie ocenení – Dr. Kríž
Na základe návrhu VV SSTZ boli ocenení jednotlivci a kolektívy::

Finančná odmena
SK Vydrany – mimoriadna finančná odmena vo výške 1000€ za víťazstvo v Superlige 2016/2017

Plaketa SSTZ

- MUDr.Jozef Kmeť, MPH. – za výrazný osobný podiel na víťazstvách stolných tenistov SK
Vydrany v Superlige 2016/17 a Extralige 2016/17
- Vladislav Kmeť – za výrazný osobný podiel na víťazstvách stolných tenistiek SSTE Dunajská
Streda v Extralige 2016/17
Čestné uznanie SSTZ za dlhoročnú aktívnu prácu v SSTZ
- Doc.Ing.Elena Thomasová, CSc.
- RSDr.Jozef Tancer
- Július Hlubina
Čestný člen SSTZ – schválený delegátmi konferecie
Ing. Ladislav Šranko – za celoživotnú prácu pre rozvoj a popularizáciu stolného tenisu

K bodu 12 - Diskusia
Do diskusie sa zapojili spolu 15 diskutujúcich a niekoľko delegátov s faktickými
pripomienkami.
12.1 Truksa – predstavil svoju kandidatúru do VV SSTZ
12.2 Kalužný predstavil svoju kandidatúru, mal niekoľko otázok k správe o hospodárení
a rozpočtu na rok 2017. Kritizoval nedostatok niektorých informácií o rozpočte na stránke
SSTZ
12.3 Ing.Reho - informoval o stretnutí klubov z košického kraja a iniciatíve o vystúpení
z východoslovenského regionálneho stolnotenisového zväzu
12.4 Bc.Kovács – predstavil svoju kandidatúru do VV SSTZ
12.5 Fr. Kováč - predložil požiadavku na zmenu bodového hodnotenia výsledkov stretnutí
v súťažiach
12.6 JUDr.Fink - predstavil svoju kandidatúru do VV SSTZ s ťažiskom na legislatívu
a masový rozvoj
12.7 S. Sládkovič - predstavil svoju kandidatúru do VV SSTZ do komisie rozhodcov
12.8 Dr.Vaniak – upozornil na niektoré aktuálne problémy v rozhodcovskej problematike
12.9 Ing.Grigel – predstavil svoju kandidatúru do VV SSTZ v oblasti mládeže
12.10 Ing. Kutiš – informoval o činnosti s mládežou v ŠKST Topoľčany a o sústredeniach
RD v Topoľčanoch
12.11 Prof.Alexy – informoval o činnosti klubu v Pezinku a o práci s mládežou
v bratislavskom KSTZ
12.12 M. Grman – predstavil svoj pohľad na budúcnosť stolného tenisu na Slovensku
12.13 Ing.Čelko – referoval o problémoch ŠTK v uplynulom období
12.14 JUDr.Hajduk - informoval o programe zmeny stolného tenisu na Slovensku a vyzval
delegátov , aby volili jeho tím
12.15 Ing.Hamran – informoval o aktuálnom stave na sekretariáte SSTZ a problémoch
súvisiacich so správou majetku SSTZ
12.16 Dr.Kríž – vyjadril sa k niektorým diskusným príspevkom a predstavil svoju víziu
spolupráce pre nový VV SSTZ
K bodu 13 - Úpravy Stanov SSTZ a doplnkov do Súboru predpisov SSTZ –
Ing.Hamran
Návrh na vykonanie zmien a doplnkov v Stanovách SSTZ bol spracovaný na základ výsledku kontroly
súladu Stanov SSTZ a novelizáciou zákona o športe.
Navrhované úpravy:
Článok 19

Všeobecné ustanovenia
7. Všetky Orgány SSTZ – najvyšší orgán ( konferencia SSTZ), výkonný výbor SSTZ a kontrolór
SSTZ najmä orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vyhotovujú zápisnice zo svojich zasadnutí.
8.Štatutárny orgán a členovia orgánov národného športového zväzu sú povinní vykonávať svoju
funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných
orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie
zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom
Článok 26
Právomoci konferencie
g) voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti a odvolávať
všetkých členov orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti
Článok 27
Uznášaniaschopnosť konferencie
2. Ak konferencia nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia
konferencie, na prijatie rozhodnutia je potrebná kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov.
V tomto prípade predmetom rokovania konferencie môže byť iba program uvedený v pozvánke na
konferenciu. V takom prípade o otázkach, ktoré nie sú súčasťou programu uvedenom v pozvánke,
môže konferencia prijať len odporúčania a stanoviská.
Článok 28
Rozhodnutia konferencie
3. Zápisnica z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje
obvyklým spôsobom na webovom sídle SSTZ a v informačnom systéme športu. Zápisnica
z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zasiela všetkým osobám
oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 15 dní do 25 dní odo dňa
zasadnutia .
Článok 30
Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná komisia
11. Na žiadosť člena najvyššieho orgánu alebo člena SSTZ, ministerstvo školstva určí nezávislého
pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane
sčítavania hlasov.
Článok 31
Mimoriadna konferencia
1. Mimoriadnu konferenciu sú oprávnení zvolať:
a. najmenej 1/3 riadnych členov SSTZ,
b. VV SSTZ
c. kontrolór
d. ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli
zvolení, mimoriadnu konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen národného športového zväzu.
Článok 36
Rozhodnutia VV SSTZ
7. Zápisnica zo zasadnutia VV SSTZ vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania

sa zasiela všetkým členom VV SSTZ najneskôr do 15 dní osobám oprávneným zúčastniť sa
zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia a súčasne sa zverejňuje
obvyklým spôsobom na webovom sídle a v informačnom systéme
športu.
Článok 39
Kontrolór
2. Kontrolóra volí a odvoláva konferencia SSTZ. Na odvolanie kontrolóra SSTZ je potrebná
dvojtretinová väčšina hlasov delegátov konferencie SSTZ. Za kontrolóra môže byť zvolená fyzická
osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a spĺňa
kvalifikačné predpoklady. Kvalifikačné predpoklady a spôsobilosť na výkon funkcie
kontrolóra ustanovuje Zákon. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie delegáta
konferencie, štatutárneho orgánu a disciplinárneho orgánu, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra.
8. Zápisnica zo zasadnutia kontrolného orgánu orgánu obsahuje :
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného
stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
Zápisnica zo zasadnutia kontrolného orgánu sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa
zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.
Článok 41
Disciplinárna komisia SSTZ
3. Predsedu, a podpredsedu a členov disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných
členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva VV SSTZ.
Delegáti konferencie jednomyseľne schválili predloženú úpravu Stanov SSTZ

K bodu 14 - Voľby predsedu SSTZ a členov VV SSTZ – volebná komisia
Voľby predsedu a členov VV SSTZ sa uskutočnili v zmysle volebného poriadku pod
vedením volebnej komisie na čele s jej predsedom Mgr.Bajzíkom.
Výsledky s počtom dosiahnutých hlasov:
predseda

28
25

PhDr.Zdenko Kríž
JUDr.Anton Hajduk

KŠR

24
30

Milan Grman
Jaromír Truksa

ŠTK

28
26

Ing. Robert Čelko
Bc.Oliver Kovács

Kom. mládeže

22
31

Prof. Pavol Alexy
Ing. Roman Grigel

Kom. rozhodcov

21
33

Stanislav Sládkovič
Dr.Ján Vaniak

Trén.-met.kom.

40

Dr. Marta Brúderová

Rozvoj st tenisu

33
21

JUDr.Daniel Fink
Ing.Erich Reho

Kom. hráčov

32
21

Bc.Ľubomír Pištej
Róbert Valuch

marketing

44

Ing.Branislav Kalužný

K bodu 15- Voľby predsedu , podpredsedu a členov disciplinárnej komisie SSTZ –
volebná komisia
Voľby predsedu podpredsedu a člena disciplinárnej komisie sa uskutočnili v zmysle
volebného poriadku pod vedením volebnej komisie na čele s jej predsedom Mgr.Bajzíkom.
Výsledky s počtom dosiahnutých hlasov:
Predseda disc. komisie
Podpredseda disciplinárnej komisie
Člen disciplinárnej komisie

51
45
44

JUDr.Zoltán Gallo
Ing.Ladislav Bačík
Michal Zachar

K bodu 16 - Schválenie uznesení – predseda návrhovej komisie
UZNESENIE
z Celoslovenskej konferencie SSTZ konanej dňa 16.6.2017 v Bratislave
Celoslovenská konferencia SSTZ:
I. B e r i e na vedomie :
a) Výročnú správu predsedu SSTZ za rok 2016 a správu o ďalšom smerovaní SSTZ prednesenú PhDr.
Zdenkom Krížom
b) Správu o hospodárení a čerpaní rozpočtu SSTZ za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 predloženú
Ing. Antonom Hamranom
c) Výročnú správu kontrolóra - predloženú p. Tichým
d) Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2016 – prednesenú p. Ing. Hamranom
e) Správu mandátovej komisie prednesenú p. RNDr. Martou Brúderovou
Z pozvaných 54 delegátov bolo prítomných 54 delegátov a 18 hostí. Účasť
delegátov s hlasom rozhodujúcim predstavuje 100 %. Mandátová komisia
konštatovala, že konferencia je uznášania schopná.
II . S ch v a ľ u j e :
a)

Zloženie pracovných komisií konferencie:
- Mandátová komisia: Marta Brúderová (predsedníčka), Daniel Fink, Július Hlubina
- Volebná komisia: Matúš Bajzík (predseda), Stanislav Dubec, Ladislav Popellár
- Návrhová komisia: Ján Vaniak (predseda), Zoltán Gallo, František Kováč

b) Úpravu stanov SSTZ na základe predloženého návrhu – bez pripomienok

c)

Ing. Ladislava Šranku

za čestného člena SSTZ

III. Z v o l i l a:
a) Zdenka Kríža za predsedu SSTZ na funkčné obdobie 4 rokov ( 2017-2021)
b) Za členov VV SSTZ na funkčné obdobie 4 rokov (2017-2021)
Jaromíra Truksu – komisia športovej reprezentácie
Róberta Čelku – športovotecnická komisia
Romana Grigela – komisia mládeže
Jána Vaniaka – komisia rozhodcov
Martu Brúderovú – trénersko-metodická komisia
Daniela Finka – pre rozvoj stolného tenisu a školský šport
Ľubomíra Pišteja – zástupca športovcov
Branislava Kalužného – ekonomické otázky a marketing
c) Zoltána Gallu - za predsedu disciplinárnej komisie – na funkčné obdobie 4 rokov (2017-2021)
d) Ladislava Bačíka - za podpredsedu disc. komisie - na funkčné obdobie 4 rokov (2017-2021)
e) Michala Zachara – za člena disciplinárnej komisie - na funkčné obdobie 4 rokov (2017-2021)
IV. U k l a d á VV SSTZ
a) Doplnené stanovy SSTZ predložiť na registráciu na MV SR a predložiť hlavnému kontrolórovi MŠVVaŠ
T: do 30.6.2017
Z: predseda SSTZ
b) Všetky schválené dokumenty zverejniť na webovej stránke SSTZ
T: do 30.6.2017
Z: predseda SSTZ
f) Zvolať poradu predsedov KSTZ a prerokovať na nej závery konferencie a dohodnúť postup realizácie
záverov konferencie a úlohy vyplývajúce zo Zákona o športe
T: 30.9.2017
Z: predseda SSTZ
g) Na webovej stránke SSTZ zverejňovať všetky položky čerpania finančných prostriedkov a ich pohyb na
účtoch vedených SSTZ
T: priebežne
Z: predseda SSTZ
h) Zápisnice zo zasadnutí VV zverejniť na webovej stránke SSTZ do 10 dní od zasadnutia
T: do 10 dní po zasadnutí VV SSTZ
Z: predseda a gen. sekretár SSTZ
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
Predseda návrhovej komisie: Ján Vaniak v.r.

K bodu 17 - Záver
Dr.Kríž poďakoval všetkým účastníkom konferencie za účasť a konštruktívnu diskusiu.
Bratislava 22.6.2017
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
Príloha – prezenčná listina

