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Zápis č. 1/2018 

 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa  31.1.2018 

v Bratislave 

 

 

Začiatok zasadnutia:         31.1.2018,  9:30 hod.  

Ukončenie zasadnutia :     31.1.201, 19:00 hod. 

 

Prítomní: pp.        Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing. Čelko, Dr. Brúderová, Ing.Grigel, Truksa, 

                             Dr. Fink,  Bc. Pištej, Dr.Vaniak   

Prizvaní: pp.        Ing. Hamran, Ing. Šereda,  Ing. Suchý, Cibula, Zelman, Ing.Wawrek 

Ospravedlnená:   Mgr. Hatalová 

 

Program:  

 

1. Otvorenie           - Dr. Kríž 

2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ                                 - Dr. Kríž a členovia VV 

3. Kontrola plnenia úloh                                                              - Ing. Hamran 

4. Návrh nominácií RD a rozhodcov                 - Truksa, Dr. Vaniak 

5. Medzinárodná agenda                   - Ing. Hamran 

6. Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing                   - Ing.Kalužný, Ing.Suchý 

7. Príprava M SR mužov a žien a do 21 r. na r. 2018                  -  Ing.Čelko, Ing.Šereda 

8. Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže  2018      - Ing.Grigel      

9. Stav príprav  RD  SR mužov a žien  na MS vo Švédsku          -  KŠR 

10. Úprava rozpočtu SSTZ na r. 2018                                            -  Ing.Kalužný, Ing.Suchý 

11. Informácia o podaných projektoch na MŠVVaŠ  SR                - Ing. Hamran                                              

12. Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie      - Dr.Brúderová 

13. Konferencia SSTZ -  per rollam , vyhodnotenie     - Dr.Kríž, Ing.Hamran 

      14. Zabezpečenie stretnutí kvalifikácie na ME družstiev     -  KŠR, sekreteriát 

15. Stav žiadostí  na vznik regionálnych centier                           - Ing.Grigel,    

16. Hodnotenie činnosti ÚTM za rok 2017, návrh na 2018     - Ing.Grigel, tréneri RD 

17. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 1/2018        - Dr. Kollár,  

               Mgr.Hatalová                                                                                                                                                                                                                       

18. Príprava podujatí na Svetový deň stolného tenisu      -  Ing.Kalužný, Dr.Fink 

19. Informácie z komisie masového rozvoja a škol. športu            -  Dr.Fink  

20. Rôzne  

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž 

 

Predseda SSTZ  privítal  členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ na zasadnutí 

výkonného výboru a tiež aj novozvoleného kontrolóra SSTZ p. Ing. Gabriela Wawreka. 

Stručne zhodnotil rok 2017 ako úspešný pre slovenský stolný tenis. Poďakoval všetkým 

členom VV SSTZ za odvedenú prácu. 
 

K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV    
 

2.1   Dňa 14.12.2017 sa konala v Mosonyimagyarvári porada medzinárodného vedenia 

Superligy. Za SSTZ sa ho zúčastnili predseda zväzu Z. Kríž a gen. sekretár A. Hamran. 

Po zhodnotení súťaže v skupinách boli dohodnuté termíny II. časti, vyžrebovanie záverečnej 
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časti a došlo aj k dohode na podobe oficiálneho loga a súťaže, ktoré bude po dopracovaní 

k dispozícii na písomných materiáloch, v elektronickej podobe, ale aj na „roll upoch“ 

a odznakoch. Ďalšie rokovanie vedenia Superligy bude 17.5.2018 počas Slovak Junior Open. 

2.2   V bratislavskom hoteli Lindner zvolal SSTZ 21.12.2018 koncoročnú tlačovú besedu, na 

ktorej prezentoval celoročné úspechy slovenského stolného tenisu, aktualizované po Grand 

Final vo štvorhrách v Astane, kde štartovala slovensko – česká dvojica Balážová – Matelová 

a jedným z rozhodcov bol aj M. Bystričan. Za SSTZ podali informácie predseda Z. Kríž, 

tréneri J. Truksa a P. Šereda a slovenskí reprezentanti B. Balážová a Ľ. Pištej. V pomerne 

početnej skupine novinárov boli zástupcovia RTVS, agentúr SITA a TASR, denníka Šport 

a ďalších printových a elektronických  médií. Výstup z tlačovej besedy bol pozitívny najmä 

v STV a denníku Šport. 

2.3  Na sekretariáte SSTZ sa uskutočnil 4.01.2018 informačný pohovor s jediným kandidátom 

na post kontrolóra zväzu Ing. Gabrielom  Wawrekom za účasti pp. Z. Kríža, R. Čelka a A. 

Hamrana. Pán Wawrek informoval o svojej motivácii ašpirovať na túto funkciu, o svojej 

doterajšej činnosti v stolnom tenise ako aj o predstave, ako by po zvolení vykonával túto 

funkciu. Na základe týchto informácií, ako aj faktu, že bol jediný prihlásený  - a podmienke 

MŠVVaŠ SR, že do konca januára 2018 musí mať SSTZ zvoleného nového kontrolóra 

(namiesto odstúpivšieho J. Tichého), vyhlásil VV SSTZ mimoriadnu konferenciu zväzu „per 

rollam“ s jediným bodom – voľba kontrolóra.  Väčšinou hlasov bol v elektronickom hlasovaní 

pôvodných delegátov z celoslovenskej konferencie z r. 2017 (vymenili sa len delegáti 

z klubov, ktoré z extraligy zostúpili -  za delegátov klubov, ktoré postúpili) zvolený za 

kontrolóra G. Wawrek. Aby mohol plnohodnotne vykonávať túto funkciu musí do 3 mesiacov 

absolvovať u hlavnej kontrolórky MŠVVaŠ SR náročné skúšky. 

2.4  V krematóriu v pražskom Motole bola 8.01.2018 posledná rozlúčka s bývalým úspešným 

čs. reprezentantom Vladimírom Mikom, rodákom z Krupiny, ktorý zomrel 30.12.2017. Na 

pohrebe sa zúčastnila aj delegácia SSTZ v zložení pp. Z. Kríž, B. Kalužný a V. Mihočko. 

Slová rozlúčky za slovenských stolných tenistov boli prednesené v rámci vystúpenia 

prezidenta ČAST Z. Špačka. 

2.5  SSTZ poskytol 9.01.2018 predsedovi veteránskej komisie ITTF R. Bazzimu rebríčky 

slovenských veteránov vo všetkých kategóriách, pretože sa pred veteránskymi MS 2018 v Las 

Vegas spracujú prvý raz aj svetové veteránske rebríčky. Na základe informácie R. Bazziho po 

prvý raz sa oficiálne na tohtoročných MS budú osobitne hrať aj kategórie veteránov do 45 

a do 55 rokov. 

2.6  Na stolnotenisovom Hungarian Open v Budapešti sa 19.01.2018 zúčastnila okrem hráčov 

a trénerov SR aj delegácia SSTZ (Z. Kríž, A. Hamran, I. Hatalová). Počas turnaja sa konalo 

rokovanie veteránskej komisie ETTU s organizátormi ME veteránov v r. 2019 v Budapešti. 

Následne sa predseda SSTZ stretol s gen. sekretárom ETTU R. Scrutonom. Ten požiadal 

SSTZ, ako skúseného a úspešného organizátora, aby zvážil svoju kandidatúru na usporiadanie 

niektorého z významných podujatí organizovaných ETTU do r. 2020, napr. ME hráčov do 21 

rokov v r. 2019, resp. 2020, ktoré sa ešte v SR nekonali. 

2.7  V decembri 2017 slovenský parlament schválil malú novelu Zákona o športe, ktorou 

odstránil matematickú chybu vo vzorci. Súčasne prebehla kontrola vstupných údajov na 

výpočet dotácie, ktorú urobilo MŠVVaŠ SR ako aj jednotlivé športové zväzy. Po odstránení 

týchto nedostatkov (viac ako 50, vrátane opravy chybného výpočtu pre stolný tenis), ktoré 

negatívne ovplyvňovali aj rozpočet SSTZ, došlo k novému výpočtu dotácií pre všetky uznané 

športové zväzy. SSTZ tak získal výrazné navýšenie na r. 2018 v celkovej výške 1 139 955 €. 

Zmluvu predseda SSTZ podpísal 24.01.2018 a podľa prísľubu Sekcie štátnej starostlivosti 

o šport MŠVVaŠ SR by mala prísť prvá záloha pre zväz 31.01.2018. Dovtedy využije SSTZ 

na zabezpečenie činnosti svoje finančné rezervy. 
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2.8  Prezident ČAST Z. Špaček telefonicky informoval, že Výkonný výbor Českej asociácie 

stolného tenisu navrhuje uskutočniť spoločné zasadnutie s VV SSTZ dňa 16.02.2018 

v Hodoníne v priebehu Czech  Junior and Cadet Open. Spoločného stretnutia sa zúčastnia - 

Dr.Kríž, Ing.Kalužný, Ing.Čelko, Truksa, Ing.Grigel, Ing.Hamran. 

Témy na rokovanie sú: formy spolupráce, RD, mládež, masový šport, satelit, metodika, 

spolupráca s príslušným ministerstvom. 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran 
 

Uznesenia splnené 

 

Úloha: Predložiť požiadavky na financovanie činnosti  na rok 2018, včítane hospodárskeho 

zariadenia 

Z: sekretariát, všetky komisie                         T: 31.12.2017 

 

Úloha: Napísať list p. Balážovi a informovať ho o stave kontroly ŠKST Topoľčany. 

Z: Ing. Hamran              T:14.12.2017 

 

Uznesenie č. 481: VV SSTZ schválil zvolanie mimoriadnej konferencie per rollam na 

zvolenie nového kontrolóra SSTZ v termíne december 2017.   

Z: sekretariát SSTZ               T: 5.12.2017 

 

Uznesenie č. 483:  Zverejniť na webovej stránke SSTZ a na www.profesia.sk výberové 

konanie na  pozíciu pracovníka sekretariátu pre ekonomiku, evidenciu materiálu a marketing. 

Je potrebné presne špecifikovať pracovnú náplň pre uvedenú pozíciu. Túto predložiť VV na 

schválenie pred zverejnením. 

Z: Dr.Kríž, Ing.Kalužný, Ing. Hamran            T: 15.1.2018 

               NT: 10.1.2018 

Úloha : Zabezpečiť opravu nároku na rok 2017 ako predpoklad pre výpočet dotácie na rok 

2018.  

Z : Dr. Kríž                                                                                           Termín : január 2018 

 

Úloha : Rozpočet na rok 2018 zverejniť na stránke SSTZ   

Z:  Ing. Hamran                                                    Termín : 31.12.2017 

 

Úloha : Uskutočniť stretnutie s p.Wawrekom. Za SSTZ sa ho zúčastnia Dr.Kríž, Ing.Kalužný, 

Ing.Čelko a Ing.Hamran                                   T: 20.12.2017 

 

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 

 

Úloha : Opätovne zverejniť výzvu na webe SSTZ, s termínom ukončenia podávania žiadostí 

k 31.12.2017.      

Z:  Ing. Hamran                          T: ihneď 

 

Pripraviť rozhovor pre stránku slovaktabletennis.com   

Z: Dr. Fink                                                                                                     T: 15.12.2017 
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Uznesenia splnené čiastočne:  

 

Úloha:  Doplniť chýbajúce doklady a predložiť komisii pre ekonomiku a marketing  

inventarizáciu  stolnotenisového materiálu za roky  2016, 2017. 

Z: Hamran, sekretariát SSTZ,                               T: 15.1.2018 

                                                                                                                      NT: 15.2.2018 

 

Úloha: VV SSTZ rozhodol postúpiť sťažnosť  podanú p. Balážom  z Topoľčian kontrolnej 

komisii SSTZ. Kontrolná komisia sťažnosť prešetrí a predloží na najbližšie rokovanie VV 

SSTZ (do 10.12.2017). V prípade neposkytnutia potrebnej a včasnej súčinnosti zo strany 

klubu, SSTZ pozastaví financie pre klub.  VV SSTZ po dohode s kontrolnou komisiou 

prerokuje výsledok kontroly na najbližšom rokovaní VV SSTZ v januári 2018. 

 

Predseda kontrolnej komisie p. Zelman informoval o priebehu kontroly v ŠKST 

Topoľčanoch, kde rokoval s p.Grmanom a tiež sa stretol so zástupcami skupiny, ktorí podali 

sťažnosť. .  Kontrolná komisia konštatovala nedostatočnú súčinnosť zo strany sekretariátu 

SSTZ a nepredloženie potrebných dokladov. Doklady neboli predložené ani na žiadosť 

kriminálnej polície v súvislosti s jej šetrením voči ŠKST Topoľčany.  P. Zelman potrebuje 

k vyhodnoteniu situácie viac podkladov, požiadal o dodanie kópie faktúr aj s prílohami za 

obdobie 2016-2017.  V ďalšej činnosti bude spolupracovať aj nový kontrolór SSTZ. 

Úloha – pripraviť všetky požadované podklady na kontrolu.    

Z: Ing. Suchý                                                                                               T: 12.2.2018 

 

Úloha – pripraviť nový list na políciu so zaslaním všetkých faktúr. List pred odoslaním 

predložiť na kontrolu predsedovi Legislatívnej komisie.  

Z: Ing. Hamran        T: 15.2.2018 

 

Úloha : Predložiť pracovnú náplň p. Grossovej.       

Z: Ing. Suchý                                                                                                T:12.12.2017 

 

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, Mgr.Hatalová                 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 SSTZ 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 možné iba 

v závažných prípadoch urobiť ešte prípadné zmeny 

Z: Mgr. Hatalová                    T: priebežne 

 

Úloha: Pripraviť smernicu o udeľovaní rozhodcovských licencií a hodnotení práce rozhodcov 

za účelom zvyšovania kvality práce rozhodcov. 

Z: Dr.Vaniak, Ing. Suchý                   T: 28.2.2017 
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Úloha : Ing. Kalužný prešetriť chýbajúce príjmy v hotovosti osobne s p. Becánim. 

                                                                                                                       T: 31.12.2017 

Úloha: Pripraviť rozlúčku s Petrom Šeredom – v súvislosti s ukončením jeho reprezentačnej 

kariéry.   

Z: p. Truksa, Ing. Hamran                                                                          T:31.3.2018 

         

               

Úloha : Mesačne predkladať VV zoznam záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti aj 

s dôvodmi omeškania.  

Z: Ing. Suchý      T: trvale, do 10. dňa po skončení mesiaca 

 

Úloha: Zmluvne dohodnúť účtovné služby s E.M.Consulting v zmysle ponuky a pripraviť 

prevod účtovníctva v súčinnosti so súčasnými spoločnosťami. Do zmluvy zapracovať 

zodpovednosť dodávateľa za spôsobené škody v prípade zavinenia chýb v daňových 

priznaniach. Následne zabezpečiť archivovanie dát od existujúcich spoločností a ukončiť 

zmluvy. V novom účtovníctve zabezpečiť štruktúru výnosových a nákladových stredísk 

v súlade s potrebami vykazovania dotácií MŠVV SR a potrebou interného reportingu.   

Súbežné spracovanie účtovníctva obidvomi firmami do marca 2018 s dôvodu korektného 

uzatvorenia účtovného roka 2017 a podania daň. priznania.  

Z: Ing. Hamran                T:31.3.2018 

 

Úloha : zvolať redakčnú radu časopisu Slovenský stolný tenis 

Z: Dr. Kríž a Dr.Kollár                 T: 15.2.2018  

 

Vytvoriť banner a podstránku na www.sstz.sk   

Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová                                      T: ihneď po schválení VV 

 

Pripraviť rozhovor pre stránku slovaktabletennis.com   

Z: Dr. Fink                                                                                                     T: 15.12.2017 

 

Pripraviť výzvu a podmienky na výber projektov    

Z: Dr. Fink                                                         T: 10.2.2018 

 

Zverejniť výzvu na predkladanie projektov   

Z: Ing. Hamran, J. Cibula                                                                          T: 10.2.2018 

 

Stanoviť výberovú komisiu    

Z: Dr. Kríž a VV SSTZ                                                                           T: február 2018 

 

Uznesenia z celoslovenskej konferencie (budú plnené priebežne podľa schválených termínov) 

 

a)  Na webovej stránke SSTZ zverejňovať všetky položky čerpania finančných prostriedkov 

a ich pohyb na  účtoch vedených SSTZ 

Z: Dr. Kríž, Ing. Suchý                                                        T: priebežne , do 25. dňa v mesiaci                                                                                   

 

b) Zápisnice zo zasadnutí VV zverejniť na webovej stránke SSTZ do 10 dní od zasadnutia 

     Z:  Dr.Kríž, Ing.Hamran                                                T: do 10 dní po zasadnutí VV SSTZ                         
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Predkladať mesačné výpisy z účtovných kníh (stav na začiatku mesiaca, detailne všetky 

pohyby na jednotlivých účtoch, stav účtov ku koncu mesiaca) najneskôr do 25. kalendárneho 

dňa nasledujúceho mesiaca komisii pre ekonomiku a marketing.  

Z: Ing. Suchý       T : trvale, do 25.dňa mesiaca        
 

Predložiť komisii pre ekonomiku a marketing 

- Účtovné položky HZ za december 

- Zoznam všetkých preúčtovaných položiek z dotácie do účtovného okruhu HZ za rok 

2018 

Z: Ing. Suchý       T: ihneď 

  

Pripraviť správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2017. Správu predložiť na 

konferencii SSTZ  

Z: Ing. Suchý, Ing. Kalužný    T: 30.4.2018 

 

K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov -  p. Truksa, Dr.Vaniak 

 

Nominácie schvalované per rollam v období medzi VV SSTZ: 

 1.Nominácia na kvalifikáciu na YOG Hodonín 12.-13.2.2018 

JUNIORI:      Peko  

JUNIORKY: Kukuľková  

TRÉNERI :   Grigel, Popová. 

Štart na entry fee 

 

2. Nominácia na WJC Czech Open Hodonín 14.-18.2.2018: 

JUNIORI: A: Zelinka, Peko,Oráč   

samoplatcovia: Klajber, Delinčak, Cyprich S. 

KADETI: Klajber, Delinčák, samoplatcovia: Ivančo, Švento, Veterník J., Veterník P.  

JUNIORKY: Kukuľková, Grigelová, Labošová  

samoplatcovia: Púchovanová, Peková a ďalšie podľa záujmu 

KADETKY: Illášová, Lacenová,  

samoplatcovia: Činčurová, Kováčová, Vinczeová, Wiltschková, Štulerová, Bilkovičová  

 

Štvorhry: Kukuľková-Labošová, Puchovanová-Grigelová 

TRÉNERI: Grigel, Popovová, Solár 

VEDÚCI VÝPRAVY:  Dragaš 

Celá výprava štartuje  na entry fee. 

3. Nominácia na prvé sústredenie RD mini kadetov a kadetov v r. 2018 

Sústredenie mini kadetov, chlapci a dievčatá spolu. 

Chlapci: Goldir, Šutiak, France, Arpaš, Palušek, Uherik 

Dievčatá: Darovcová, Bitoová, Nemethová, Kubjatková, Vanišová, Korf 

Miesto: Prievidza 

Termín: 15.-19.1.2018,  zraz nominovaných hráčov dna 15.9. do 15hod  
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4. Sústredenie kadetov spolu v hale v Bratislave -Rači 

Chlapci: Delinčák, Klajber, Ivančo, Pach, Goldir, Uherik 

Dievčatá: Illašová, Lacenová, Kovačová, Chorvatová, Čincurová, Vinczeová 

Miesto: Hala SSTZ 

Termin:11.-15.2. 2018,  zraz nominovaných hráčov je dňa 11.2. do 15.hod. 

5.Sústredenie junioriek,  30.1.-2.2.2018 , Bratislava-Rača  

Kukuľková , Puchovanová, Grigelová, Labošová, Šinkarová, Peková 

trénerka Popová   a sparing 

 
6.  WT  Qatar Open,  6.-11.3.2018  

Wang Yang, Pištej Ľubomír, Balážová Barbora, tréner Šereda Peter. 

Štartuje sa na Entry fee. 

 

Nominácie: 

 

7.  ITTF Chalenge - Poľsko, Lodž 13.-17.3.2018: 

Novota, Valuch, Bai He, Zelinka  (aj 21) 

Balážová 

Dodatočný návrh na nomináciu- Špánik, Brat, Kukuľková – je potrebné overiť s hráčmi 

možnosť ich štartu 

Tréner: Truksa  

 

8. ITTF WT - German Open 20.-25.3.2018 

Wang Yang, Pištej Ľubomír 

Balážová Barbora 

Tréner: Truksa  

 

9. Superliga 6.2.2018  a 20.2.2018 

Hráči: Kalužný, Špánik, Brat, Zelinka – tréner Truksa  

Hráčky: Uríková, Horvátová, Labošová, Grigelová – trénerka Popová 

 

10. MS Halmstad, Švédsko.  

VV SSTZ schválil počty na MS 5 hráčov+ hráčok+2 tréneri+ fyzioterapeut 

Úloha : nominovať najneskôr do 10.2.2018, lebo 15.2.2018 je uzávierka prihlášok 

Z: tréneri RD 

 

11.WJC Tunis, Road to Buenos Aires – kval. turnaj na OH mládeže 

Kukuľková a 1 chlapec z dvojice Peko - Zelinka, 2 tréneri  

 

Úloha – pripraviť individuálny plán príprava a štartov pre Kukuľkovú  

Z: Truksa , P. Šereda, Popová       T:15.2.2018 

 

Nominácie  - rozhodcovia: 

 

12. ITTF Premium J&C Open, Hodonín 8.-12.2.2018  

 

Sládkovič, Tancer, Chamula, Gajdoš, Ivaničová, Vožďárová 

 

13. ITTF  Italian Junior & Cadet Open 2018, Lignano (ITA), 21.-25.3.2018 
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Chamula, Tancer, Gajdoš,  Jurek 

 

14. SEAMASTER ECLW 1 QF, Szekszard, 26.1.2018, Szekszard AC – Berlin Eastside 

Račko, Tancer 

 

 

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran 

 

písomný materiál - VV SSTZ berie bez pripomienok  na vedomie  

K bodu 6. - Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing -  Ing. Kalužný, 

            Ing. Suchý 

 

Ing. Suchý predložil  písomnú informáciu o stave záväzkov SSTZ a ďalších ekonomických 

informáciách – VV SSTZ zobral na vedomie 

 

VV SSTZ odsúhlasil uzavretie zmluvy s fy ProfiTTsport o uzavretí novej nájomnej zmluvy na 

predajňu  vo vestibule v hale za sumu 120€ + DPH na dobu neurčitú s 3-mesačnou 

výpovednou lehotou. 

 

Požiadavky na nový rozpočet na rok 2018 je potrebné predložiť ekonomicko- marketingovej 

komisii do15.2.2018. Samotné prerokovanie rozpočtu bude na ďalšom zasadnutí VV SSTZ. 

Použitie navýšených prostriedkov bude naplánované podľa stanovených priorít : 

- rozvoj reprezentačných tímov dospelých a mládeže 

- rozvoj talentovanej mládeže  

- nárast mládežníckej základne (projekt do škôl) 

- propagácia stolného tenisu  

- posilnenie činnosti regiónov (celková čiastka príspevku regiónom bude minimálne 

zdvojnásobená, komisia pre EaM pripraví návrh rozdeľovania týchto prostriedkov 

podľa aktivity a výsledkov jednotlivých regiónov) 

 

Komisia pre ekonomiku a marketing spolu s komisiou pre rozvoj a masový šport pripravujú 

projekt zameraný na školy, pre zvýšenie mládežníckej základne. Prebieha rokovanie 

s potenciálnym sponzorom. Projekt bude predstavený na nasledujúcom VV. 

 

Dr. Kríž navrhol vysielanie členov VV SSTZ  ako vedúcich výprav na vybrané podujatia 

v zahraničí (zabezpečovali by organizačné úlohy, vyúčtovanie ciest a propagáciu v médiách) 

a tiež aj účasť profesionálnych štábov TV,  alebo printových médií na týchto podujatiach 

s cieľom zvýšenia propagácie stolného tenisu v médiách. 

 

K bodu 7 – Príprava M SR mužov a žien a do 21 r. na r. 2018   -  Ing.Čelko, Ing.Šereda 

   

Ing.Šereda – predložil písomný materiál: 

      –    Propozície  M SR  jednotlivcov  v stolnom tenise 

      –    Časový rozpis M SR 

Zostáva preveriť s fy Butterfly možnosť dodávky nových loptičiek A40+,  s ktorými sa bude 

hrať aj na MS v Halmstade.  

 



9 

 

Úloha:  preveriť ponuky na zabezpečenie bufetu počas M SR v hale a vybrať  

najvýhodnejšiu 

Z: Ing. Hamran                                                                                    T: 15.2.2018  

 

K bodu 8 - Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže  2018    - Ing.Grigel  

 

Všetky kategórie absolvujú prípravu v štyroch týždňových blokoch. 

JUNIORI +KADETI 

18.-22.6. spoločná príprava s reprezentáciou Maďarska v Prievidzi ( aj náhradníci) 

25.-29.6. spoločná príprava s reprezentáciou Chorvátska v Prievidzi (aj náhradníci) 

2. – 6.7. príprava v hale v Rači 

9.-11.7.  príprava v hale v Rači 

 

JUNIORKY + KADETKY 

18.-22.6. príprava v Rači, rokuje  sa s Srbskou, resp. Chorvátskou   reprezentáciou, 

ktorá sa prípravy zúčastní na vlastné náklady 

25.-29.6. –  zatiaľ nie je určené 

2.- 6.7.  príprava v hale v Rači 

9.-11.7.  príprava v hale v Rači 

 

VV SSTZ schválil počty na ME mládeže 5+5+4+4 hráči +4 tréneri+ 1 fyzioterapeut. 

V prípade slabšej výkonnosti v niektorej kategórii je moné počty znížiť 

Predpokladané výsledky:  najväčšie očakávanie v juniorskej kategórii, juniori by mali 

zabojovať o obhájenie pozícií z ostatných ME mládeže. 

Kadeti by mali zabojovať o postup do prvej divízie a kadetky by mali zachovať 1. divíziu. 

 

K bodu  9 -  Stav príprav  RD  SR mužov a žien  na MS vo Švédsku    -  KŠR, Truksa 

 

Truksa - stav prípravy – po turnaji WT v Budapešti sa ukázala slabá výkonnosť  hráčov 

- potreba zlepšiť prípravu, niektorí hráči sa pripravujú samostatne 

- hráči v domácej príprave majú slabých sparingov 

- kvalitní hráči na sparing si pýtajú kvalitné podmienky a aj finančné ohodnotenie 

- je potrebné aj zmluvne zaviazať domácich hráčov 
 

VV SSTZ poveril trénera Trusku rokovať o zabezpečení kvalitného sparingu. 

 

 

K bodu 10 - Úprava rozpočtu SSTZ na r. 2018                        -  Ing.Kalužný, Ing.Suchý 

- bod preložený na ďalšie rokovanie VV SSTZ, po prerokovaní v komisii 

 

K bodu 11  - Informácia o podaných projektoch na MŠVVaŠ  SR   -  Ing. Hamran                                              

 

Ing. Hamran informoval o podanom projekte na MŠ VVaŠ 

Bol doplnený projekt v investíciách – zakúpenie osobného automobilu kombi. 

 

Úloha: pripraviť požiadavky na zakúpenie automobilu   

Z:Ing. Hamran, Ing. Suchý      T: 31.3.2018 
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K bodu  12 - Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie        - Dr.Brúderová 

 

- Je zverejnená výzva na 2. a 3. kvalifikačný stupeň,  zatiaľ je prihlásených len po 8 

záujemcov, čo je málo na otvorenie  kurzov. 

- Po zaslaní osvedčenia p. Dragaša z ukončeného štúdia v Srbsku, bude toto odovzdané 

na MŠVVaŠ SR  na posúdenie a podľa odporúčania mu bude pridelená licencia SSTZ 

- Seminár na predlžovanie licencií A,B,C bude dňa 9.3.2018  v Košiciach 

- Materiál pre učiteľov ZŠ pripravuje Dr.Koprda, mal by byť hotový do konca januára 

2018. Bude dopracovaný p.Brúderovou. 

- Nadviazať spoluprácu so Slovenským pedagogickým ústavom a rokovať o zaradení 

stolného tenisu do osnov na ZŠ 

- Dr. Blaško napísal knihu o kondičnej príprave pre stolných tenistov. VV SSTZ 

odsúhlasil nákup 15 ks kníh pre vlastnú potrebu (vrátane 1ks pre trénerov 

regionálnych výberov).. 

 

 

K bodu 13 - Konferencia SSTZ -  per rollam    - Dr.Kríž, Ing.Kalužný 

 

Po prvýkrát sa uskutočnila mimoriadna konferencia SSTZ per rollam, ktorá zvolila 

elektronickým hlasovaním kontrolóra SSTZ . Stal sa ním  Ing. Gabriel Wawrek, ktorý 

poďakoval za prejavenú dôveru. 

Zápis z konferencie bude zverejnený na webovej stránke SSTZ. 

Z: Ing. Hamran                                                                                      T: ihneď 

 

K bodu 14 - Zabezpečenie stretnutí kvalifikácie na ME družstiev    -  KŠR, sekretariát 

 

VV SSTZ rozhodol, že prvé dvojstretnutie kvalifikácie o postup na ME družstiev sa uskutoční 

v Bratislave (nebol žiadny prihlásený záujemca). 

Je potrebné zabezpečiť celkovú organizáciu podujatia vrátane tlačovej besedy, ubytovania, 

stravovania, live scoringu a aj live streamingu. 

Otázkou zostáva zabezpečenie lôpt, nakoľko je otázne, či sú už nové loptičky Butterfly A 40+ 

k dispozícii. 

Je potrebné pozvať 6 rozhodcov k stolom, hlavný rozhodca bude nominovaný ETTU. 

Z: Ing. Hamran, Dr. Vaniak        T: 20.3.2018  

            

 

 

K bodu 15 - Stav žiadostí  na vznik regionálnych centier                         - Ing.Grigel   

 

Ing. Grigel informoval o stave prihlášok na regionálne výbery a regionálne centrá. 

- o  zriadenie reg. centier  prejavilo záujem 16 klubov:   

1.MSTK Tvrdošín, 

2. TJ Geológ Rožňava   

3. MŠK VSTK Vranov nad Topľou   

4. STK ZS Na bielenisku Pezinok    

5. ŠK ŠOG Nitra   

6. ŠKST Ružomberok  

7. ŠKST Topoľčany   

8. Stolnotenisové centrum ŠKST ARÉNA Bratislava   
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9. S.D. Tréningové centrum Prievidza   

10. ŠKST Spišské Vlachy   

11. TJ Lokomotíva Vrútky   

12. Lokomotíva Košice    

13. Devínska Nová Ves    

14. ŠKST Michalovce    

15. TJ STK SEVERKA Kežmarok 

16. STO Valaliky   

 

Na príslušné regióny bol zaslaný dotazník na kluby pracujúce s mládežou, aby vyjadrili svoj 

záujem, na ktorom mieste by sa zúčastnili tréningu. Všetci  záujemcovia budú  počas februára 

oslovení  dotazníkom,  ktorý bude obsahovať otázky súvisiace s prácou v centre  

a podmienkami, ktoré musia dodržať. Po uskutočnení výberu bude zriadených 5-7-centier 

Zatiaľ sa nedarí získať vhodného kandidáta na funkciu hlavného trénera mládeže. Do termínu 

pokiaľ nebude ustanovený hlavný tréner mládeže, budú poverovaní vykonávaním týchto 

činností tréneri RD mládeže 

Z: Ing. Grigel                                                                                        T: 28.2.2018 

 

- Stav projektu regionálne výbery  

Projekt momentálne beží v regiónoch Bratislava, Banská Bystrica a Východ Slovenska. 

Región Žilina  poslal projekt a po zapracovaní pripomienok ho spustí v mesiaci február. 

Región Nitra uskutočnil sústredenie,  je vybraných 10 hráčov do regionálneho projektu, ale 

projekt nie je vypracovaný. 

Regióny Trenčín a Trnava neprejavili žiadny záujem o tento projekt. Navrhujeme  prostriedky 

na projekt určené do týchto regiónov prerozdeliť medzi aktívne regióny.  

 

Úloha : Ing. Suchý predložiť Komisii pre EaM stav čerpania prostriedkov na projekt 

jednotlivými regiónmi. Komisia pripraviť výpočet prerozdelenia nevyčerpanej čiastky. 

Z: Ing. Suchý, Ing. Kalužný      T: 28.2.2018 

 

 

K bodu 16 - Hodnotenie činnosti ÚTM za rok 2017       - Ing.Grigel, tréneri RD 

 

- Predložený písomný materiál s hodnotením všetkých  CTM 

- Komisia mládeže prerokuje všetky predložené hodnotenia. 

- Financovanie CTM bude realizované na základe pripravovaného rozpočtu na rok 

2018, je predpoklad, že podpora bude menšia ako v minulých obdobiach. 

 

Úloha – zverejniť na stránke SSTZ tabuľku ÚTM .  

Z: komisia mládeže, Ing. Grigel        T: 10.2.2018 

 

Úloha – Kluby -predložiť žiadosti  včítane tréningových  plánov , na ktoré budú urobené 

oponentúry  komisiou zloženou z členov KŠR, KM a TMK 

 Z: ÚTM            T: 21.2.2018  

 

 K bodu 17 - Návrh na  vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 1/2018    - RNDr. Kollár,         

                                                                                                                       Mgr.Hatalová 

 

Preložené  na ďalšie rokovanie VV SSTZ 
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17.1. Zmeny v časopise Stolný tenis 

JUDr. Fink informoval o aktuálnych problémoch pri tvorbe časopisu stolný tenis. V záujme 

postupného skvalitňovania obsahovej štruktúry časopisu bude preto po prerokovaní v 

redakčnej rade na najbližší VV predložený ucelený návrh zmien týkajúci sa časopisu ST 

/zmeny a doplnenia v redakčnej rade, kompetencie, rozdelenie úloh, formát obsahu, 

distribúcia, tlač, atď./. 

 

Úloha: predložiť koncept zmien v časopise ST 

T: najbližší VV Z: JUDr. Fink 

 

K bodu 18 - Príprava podujatí na Svetový deň st. tenisu      -  Ing.Kalužný, Dr.Fink 

 

18.1. Príprava svetového dňa stolného tenisu 

JUDr. Fink informoval o stave príprav na WTTD /Svetový deň stolného tenisu/. Za účelom 

poskytnutia dotácie zo strany SSTZ je rozpracovaná projektová výzva. Vzhľadom na niektoré 

otázky ako napr. celková výška rozpočtu projektu, výška čerpania na projekt, či štruktúra 

oprávnených výdavkov /zmluva o poskytnutí príspevku SSTZ bola s ministerstvom podpísaná 

len koncom januára/ bude projektová výzva SSTZ na čerpanie po zapracovaní pripomienok 

členov VV a jej schválení per rollam uverejnená v lehote do 10.02.2018. Termín na podanie 

žiadosti pre kluby bude stanovený do 28.02.2018.  

 

Úloha: zverejnenie výzvy na čerpanie /svetový deň stolného tenisu/ 

T: 10.02.2018                                                                          Z: JUDr. Fink, sekretariát SSTZ 

 

K bodu 19 - Informácie z komisie masového  rozvoja                   -  Dr.Fink  

 

19.1. Podpora školského športu 

JUDr. Fink zároveň informoval, že za účelom prípravy svetového dňa ako aj možnosti 

dlhodobejšej spolupráce pri podpore školského stolného tenisu sa uskutočnili prvé neformálne 

rokovania so silným marketingovým partnerom. Bez ohľadu na výsledok tejto spolupráce sa v 

roku 2018 pripravuje komplexnejší projekt podpory školského športu, ktorý bude bližšie 

predstavený na najbližšom VV. V prípade akýchkoľvek podnetov či námetov na riešenie tejto 

otázky sa môžu členovia SSTZ obrátiť priamo na predsedu komisie masového rozvoja a 

školského športu.  

 

19.2. Návrh na prípravu smernice o poskytovaní dotácií z rozpočtu SSTZ 

JUDr. Fink navrhol, vzhľadom na prípravu viacerých projektov SSTZ, ktorých realizácia sa 

spustí, resp. plánuje spustiť v roku 2018 /napr. 15% pre mládež, svetový deň stolného tenisu, 

projekty publikačnej činnosti, podpora školského športu, atď/ pripraviť smernicu SSTZ o 

poskytovaní dotácii, kde budú komplexnejšie riešené povinnosti klubov pri čerpaní dotačných 

schém SSTZ ako aj ďalšie s tým spojené procesné otázky a postupy. 

 

Úloha: predložiť návrh smernice SSTZ na čerpanie dotácii/príspevkov SSTZ 

T: najbližší VV                                                                                      Z: JUDr. Fink 

 

19.3. Čerpanie príspevku na mládež klubmi v roku 2018 /15%/ 

JUDr. Fink informoval, že jednotlivé kluby budú môcť čerpať príspevok na mládež /15%/ aj v 

roku 2018. Vzhľadom na výrazný nárast finančných prostriedkov, viac ako 170.000 EUR, sa 

navrhuje postupne vopred informovať členov o podmienkach čerpania. Cieľom je, aby tento 
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príspevok mohlo čerpať čo najviac klubov na čo najviac mládeže do 23 rokov tak, aby 

jednotlivé kluby mali dostatok času na oboznámenie sa s podmienkami /oprávnené výdavky, 

termíny, atď./. Prvotná informácia bude podaná v najbližšom čísle časopisu stolný tenis. 

 

Úloha: Je potrebné  doplniť zverejnenie informácie na webe SSTZ a upozorniť písomne  

kluby s mládežou, ktoré boli v databáze ministerstva, ale nepodali si žiadosť . 

Z: Cibula             T: 28.2.2018  

 

 

Úloha: zverejniť v časopise ST informácie o čerpaní príspevku na mládež do 23 rokov 

T: najbližší ST                                                                                          Z: JUDr. Fink 

 

19.4. Charitatívna reklama – nový zdroj financovania športových klubov 

JUDr. Fink informoval, že koncom roka 2017 bol do právneho poriadku SR implementovaný 

inštitút charitatívnej reklamy, ktorý po 2% dani prináša ďalší možný výrazný zdroj financií 

pre športové kluby, prípadne zväzy. U občianskych združení na podporu a rozvoj športu 

/väčšina športových klubov sú občianske združenia/ sa zavádza oslobodenie príjmov 

plynúcich z reklamy na charitatívne účely až do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie 

obdobie. Právna úprava tohto inštitútu bola zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to 

zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 20 – Rôzne  

 

20.1. Termínovník : 

- ďalšie zasadnutie VV SSTZ   bude 1.3.2018 o 9.30 hod. v Bratislave 

- zasadnutie VV SSTZ pred riadnou konferenciou SSTZ bude 14.6.2018 o 13.00 hod.  

   v Bratislave 

- riadna konferencia SSTZ bude 15.6.2018 o 13.00 hod. v hoteli Nivy v Bratislave 

 

20.2. STK Pezinok požiadal  VV SSTZ o pridelenie M SR najmladšieho žiactva na termín 

16.-17.6.2018 v Pezinku. VV SSTZ schválil.  

 

20.3. STK Rybník požiadal o príspevok  na  výstavbu haly na stolný tenis.  Celkový rozpočet 

na halu je 750 000€. VV SSTZ na tento rok neschválil príspevok. 

 

20.4. Bc.Pištej požiadal  o  zmenu metodiky tvorby rebríčkov dospelých. Požiadavkou je aj 

zapracovanie výsledkov zahraničných líg. Bc.Pištej predloží spoločný  návrh Asociácie 

hráčov a KŠR, s perspektívou zavedenia od 1.1.2019. 

 

20.5.  Diskusia na tému  zmenu termínu prechodu vekových  kategórií z 30.6. na koniec roka 

– k 31.12.  – návrh predloží KM s KŠR 

 

20.6. Požiadavka na zrušenie platenia poplatku 100€  ( kaucie) pri prihlasovaní na turnaje WT 

a WJC – VV odsúhlasil. V prípade neúčasti hráča  na turnaji mu bude pokuta refaktúrovaná. 

Účinnosť od 1.2.2018.  

 

20.7. tréneri RD kadetov požiadali o doplnenie- rozšírenie plánu výcvikových táborov.  

VV SSTZ súhlasí s návrhom. 
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20.8. Hráčka Furková štartuje v Rakúsku bez súhlasu SSTZ.  

Úloha - Postúpiť na doriešenie disciplinárnej komisii SSTZ 

Z: ŠTK, Ing. Šereda       T: 10.2.2018 

 

20.9.   VV SSTZ na návrh ŠTK schválil  zverejnenie výzvy na výber organizátorov M SR 

mládeže jednotlivcov a družstiev 2018. 

Úloha -  Zverejniť na webovej stránke SSTZ 

Z: ŠTK, Ing. Šereda, Cibula      T: 10.2.2018 

 

20.10. Ing. Hamran informoval o organizovaní 18. ročníka stolnotenisového turnaja  

osobností,  ktorý sa uskutoční 23.2.2018 vo Veľkom Mederi. Hlavným gestorom je mesto 

Veľký Meder. VV SSTZ  berie na vedomie, odporúča účasť svojich členov. 

 

20.11.  Ing. Hamran informoval o prebiehajúcej príprave Slovak Junior Open 2018.  

Definitívne stanovenie podmienok bude  doriešené na zasadnutí komisii pre ekonomiku 

a marketing. 

 

20.12.  Dr. Vaniak predložil návrh smerníc týkajúcich sa rozhodcovskej problematiky: 

- Smernica o udeľovaní licencií rozhodcom 

- Smernica o odmenách a náhradách rozhodcov 

 

Hlavné zmeny sú zavedenie licencie D pre začínajúcich rozhodcov od 15 rokov, zmena 

financovania  rozhodcov na podujatiach  v riadiacej pôsobnosti SSTZ  

Úloha: 

- Preveriť možnosť využitia zmluvy o odmeňovaní športových odborníkov 

- Preveriť výšku odvodov a daňového zaťaženia pri dohodách o vykonaní prácei  

a zmluvách o pracovnej činnosti 

Z: Ing:Suchý, Dr.Fink      T: 15.2.2018 

 

Úloha: poslať poslednú verziu návrhu smerníc členom VV SSTZ    

Z: Dr.Vaniak        T: 15.2.2018 

 

20.13.   Ing.Čelko - ŠTK spolu s Komisiou rozhodcov pripravia návrh na zmeny v 

Prestupovom poriadku. Obidve komisie sa stretnú na spoločnom zasadnutí za účelom 

zjednotenia výkladu niektorých článkov Súťažného poriadku a ostatných predpisov. 

 Termín: 28.2.2018                                                                    Z: Ing.Čelko, Dr.Vaniak 

20.14. Ing. Kalužný navrhol  presunúť sieň slávy do vestibulu stolnotenisovej haly, alebo 

priamo do haly ( v prípade nájdenia vhodného miesta). Ing. Kalužný  pripraví návrh 

interiérového riešenia priestorov. Zároveň by sieň slávy mala byť takisto aj v elektronickej 

podobe na stránke SSTZ. 

 

20.15. Na návrh Ing. Kalužného VV SSTZ schválil zaradenie  bývalého popredného 

československého hráča, predsedu SSTZ, predsedu Írskeho stolnotenisového zväzu 

a predsedu medzinárodného Swaythling Clubu p. Joa Veselskeho do siene slávy SSTZ. P. Joe 

Veselsky žije v Írsku a dožíva sa v tomto roku 100 rokov. Odovzdanie plakety bude 

zabezpečené jedným členom VV SSTZ a Mgr. Ivanom Pekom, ktorí mu ocenenie odovzdajú 
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osobne. Slávnostný ceremoniál pripraviť k M SR dospelých (v prípade, že dovtedy bude 

ocenenie odovzdané). 

 

Úlohy :  Mgr. Peko pripraví stretnutie s p. Veselskym 

Sekretariát zabezpečí vyhotovenie plakety, zakúpenie leteniek a úhradu  pobytových 

nákladov  - na náklady SSTZ.                                                                   T: 28.2.2018 

20.16. Preveriť na ITTF stav zverejňovania rebríčkov do 18 a 21 rokov. 

Z: Dr. Kríž       T: 10.5.2018  

 

20.17.  Zverejniť  povinnosti  vyplývajúce zo zmluvy s MŠVVaŠ SR  pre potreby VV SSTZ a 

komisií SSTZ .  

Z: Ing. Hamran, Ing.Suchý     T: 28.2.2018 

 

20.18. Dopracovať zmluvu s p.Truksom a dať ju na konzultáciu legislatívnej komisii. 

Z: Ing. Hamran               T: 28.2.2018 

 

20.19. VV SSTZ schválil uzavretie pracovnej zmluvy s Milanom Dufekom na ½ úväzok na 

dobu nevyhnutú na zastupovanie Dr. Vaniaka počas jeho PN. 

20.20 Pripraviť zmenu ubytovacích priestorov pre potreby reprezentačných sústredení na 5 

dvojposteľových izieb 

Z: Ing. Hamran      T: 28.2.2018 

 

 

Bratislava 4.2.2018  

Zapísal:  Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŽ  


