Zápis č. 6/2019
zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 18.6.2019 v Bratislave

Začiatok zasadnutia: 18.6.2019 o 14:00
Ukončenie zasadnutia: 18.6.2019 o 20:00
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Čelko, Ing. Kalužný, Dr. Fink, Dr. Vaniak, Ing. Grigel, Dr.
Brúderová, Truksa
Prizvaní: pp. Ing. Wawrek, Ing. Šereda, Cibula, Mgr. Hatalová, Ódorová, Ing. Guman,
Ospravedlnení: Bc. Pištej, Bc. Breyerová
Program:
Otvorenie
- Dr. Kríž
Informácie predsedu a členov VV SSTZ
- Dr. Kríž a členovia VV
Kontrola plnenia úloh
- Mgr. Hatalová
Návrh nominácií RD a rozhodcov
- Truksa, Dr. Vaniak
Medzinárodná agenda
- Mgr. Hatalová
Príprava Konferencie SSTZ (organizačná a obsahová stránka) - Dr. Kríž,
Ing. Kalužný, Mgr. Hatalová
7. Stanovisko k odkúpeniu pozemkov pod halou SSTZ
- Dr. Kríž
8. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2019
- Ing. Kalužný
9. Informácie z komisie ŠTK
- Ing.Čelko, Ing.Šereda
10. Informácie z komisie mládeže
- Ing. Grigel
11. Stav príprav RD SR na ME mládeže 2019
- Ing.Grigel
12. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie
- Dr. Brúderová
13. Informácie z komisie rozvoja ST a školského športu
- Dr.Fink
14. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž
Predseda Dr. Kríž privítal všetkých členov VV SSTZ a členov sekretariátu na zasadnutí deň
pred Konferenciou SSTZ. Ospravedlnil Bc. Pišteja, ktorý sa z rodinných dôvodov zasadnutia
nezúčastnil. Ospravedlnená bola aj Bc. Breyerová zo zdravotných dôvodov.
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV SSTZ
2.1
Riaditeľ športového centra polície J. Minčík informoval SSTZ, že počínajúc dňom
1.6.2019 bol do strediska ŠCP v Bratislave na základe žiadosti SSTZ zaradený pár Ľ. Pištej
– B. Balážová. V najbližších dňoch sa uskutočnia oponentúry tréningových plánov obidvoch
stolných tenistov . Na základe ich výsledkov rozhodne ŠCP o výške podpory na prípravu tejto
dvojice, ktorá má reálne predpoklady uspieť na EH v Minsku (v mixe sú nasadení ako pár č.
1) a tiež kvalifikovať sa v tejto disciplíne na OH v Tokiu.

2.2
V Bratislave – Rusovciach sa v dňoch 6. – 8.6.2019 uskutočnil v spolupráci s ITTF
a ETTU medzinárodný trénerský seminár žien. Bol dobre organizačne zabezpečený a aj
prednášky mali vysokú športovú úroveň. Ocenil to hlavný garant vzdelávania ETTU N.
Cegnar ako aj generálny sekretár ETTU R. Scrutton a 31 trénerov z 15 krajín.
2.3
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Bratislava potvrdilo listom z 13.5.2019
(prišiel 18.5.2019). že SSTZ v prípade záujmu môže odkúpiť tri pozemky v Bratislave-Rači
zapísané na liste vlastníctva štátu č. 10872 (pod budovou, ubytovňou a časť parkoviska) za
cenu určenú znalcom vo výške 646 000 €. Platbu nie je možné rozdeliť na viac častí, ale
v prípade záujmu ju treba uhradiť do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy. Definitívne
stanovisko k ďalšiemu postupu schváli Konferencia SSTZ dňa 19.6.2019.
- Kontrolór SSTZ uviedol, že by bolo vhodné vidieť znalecký posudok, o ktorý by sme mali
MV SR požiadať. Súčasťou kúpnopredajnej zmluvy má byť znalecký posudok.
- Dr. Fink poznamenal, že podľa jeho názoru je jednou z alternatív je aj možnosť zámeny
pozemku za budovu, ktorú SSTZ poskytuje do prenájmu. MV SR však vo svojom liste takúto
možnosť neuviedlo. Predseda SSTZ o tejto možnosti nenavrhuje s ministerstvom rokovať,
pretože list MV SR takúto alternatívu nepripúšťa.
Úloha:
Dr. Fink požiadal o preverenie čisiel parciel, ktoré sú v zmluve s MV SR
a taktiež v liste z MV SR.
Z.: Mgr. Hatalová, Dr. Fink
T.: okamžite
K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová
Úlohy splnené:
5/4/2019 KM navrhuje usporiadať medzinárodný turnaj v kategóriách mini kadetov
a „hopes“ (nádejí). Navrhuje sa využiť termín, v akom sa v minulosti hral turnaj
v Malackách. KM navrhuje ako organizátorov na rok 2020 SSTZ v spolupráci so
Stolnotenisovým centrom na Vajnorskej, s tým, aby sa začalo rokovať o vhodnom termíne
a spoločnej organizácii.
Z.: Ódorová
T.: 7.5.2019
- predpokladaný termín pre turnaj je 13.-15.3.2020.
Úloha: Spracovať výzvu pre slovenské kluby, ktoré by mohli mať záujem a podmienky
o organizáciu tohto podujatia.
Z.: Ódorová
T.: 31.5.2019
- výzva bola zverejnená
Úloha: Kluby, ktoré zareagovali na výzvu musia pripraviť organizačno–finančný návrh
podujatia, návrh rozpočtu a uviesť formu spolupráce so SSTZ. Návrh treba poslať športovej
riaditeľke do 14.6.2019
Z.: Mgr. Hatalová, Ódorová
T.: okamžite
- návrhy všetkých prihlásených boli zaslané
VV SSTZ schválil, že vstupuje do rokovania so Stolnotenisovým Centrom o usporiadaní mini
kadetov a „hopes“ (nádejí). (Vzhľadom na to, že návrh bol už schválený VV SSTZ dňa
1.4.2019, je to uvedené v zápise č.4 – bod 8.4
Úloha:
SSTZ vstupuje do rokovania so Stolnotenisovým centrom v zložení –
Ódorová, Ing. Kalužný, Ing. Suchý, Mgr. Hatalová. Je dôležité špecifikovať podmienky, kto

bude robiť čo a spracovať predpokladaný rozpočet podujatia.
Z.: Ódorová

T.: okamžite

14/5/2019 Úloha: Predložiť písomne hodnotenie vystúpenia slovenských žien na MS
v Budapešti a zverejniť na webe SSTZ.
Z: Bc.Šereda, Ódorová
T:25.5.2019
NT: okamžite
- zverejnená na stránke sstz
18/5/2019 Úloha: Vyplatiť odmeny za dosiahnuté výsledky (na ME do 21 rokov a MS
dospelých) podľa pôvodnej smernice (A.Brat, T.Špánik, B. Balážová, Ľ. Pištej, Wang).
Z.: Ing. Suchý
T.: 18.6.2019
-

Odmeny vyplatené

19/5/2019 Úloha: Návrh rozdelenia odmeny pre ženy za postup na MS družstiev 2019 v
Nantes pripraví reprezentačný tréner žien Peter Šereda.
Z.: Bc.Šereda, Truksa
T.: 5.6.2019
NT: okamžite
- návrh pripravený
1/6
Eurominichamps
Úloha: Športová riaditeľka preverí štart viacerých hráčov.
Z.: Ódorová
- športová riaditeľka preverila
2/6
Úloha: Vyrobiť plaketu pre nového čestného člena.
Z: Mgr. Hatalová, Dr. Kríž
- plaketa hotová

T: okamžite

T: okamžite

3/6
Úloha:
Zapracovať do Stanov SSTZ (zvýrazniť farebne) všetky úpravy
schválení VV SSTZ a predložiť ich v elektronickej forme delegátom konferencie SSTZ.
Z: Ing. Guman
T: 10.6.2019
- splnené
5/6
Úloha: predložiť Konferencii návrh na odmeňovanie kontrolóra
Z: Mgr. Hatalová
- návrh spracoval Dr. Fink, Mgr. Hatalová návrh predloží

T: 19.6.2019

13/6 VV SSTZ prerokoval podnet a Ing. Grigel sa ku každému bodu samostatne vyjadril.
VV SSTZ konštatoval, že nie je oprávnený návrh zaradiť do programu Konferencie SSTZ, na
základe Stanov SSTZ čl. 23 bod 7. „Návrh na odvolanie z funkcie alebo dočasné pozastavenie
výkonu funkcie môže podať člen VV SSTZ, kontrolór alebo generálny sekretár“.
Úloha: Poslať odpoveď p. Sisákovi
Z.: Mgr. Hatalová
T.: okamžite
- odpoveď poslaná

14/6 Sťažnosť a žiadosť o vysvetlenie k činnosti športovej riaditeľky SSTZ (Bc.L.
Čolovičková)
Dňa 4.6.2019 bola predsedovi SSTZ mailom doručená sťažnosť zo Stolnotenisového Centra
v Bratislave na športovú riaditeľku SSTZ. Sťažnosť sa týkala neprihlásenia hráča do štvorhry
na MM Poľska ako aj spôsobu komunikácie športovej riaditeľky a neskorého zasielania
nominačných listov. E. Ódorová podala vysvetlenie a VV urobil opatrenia, aby sa podobné
nedostatky neopakovali. Predseda SSTZ spracuje odpoveď p. Čolovičkovej.
Z.: Dr. Kríž
T.: okamžite
- odpoveď poslaná
16/6 VV SSTZ potvrdil rozhodnutie ŠTK ObSTZ Trnava v plnom rozsahu o kontumácií
zápasov hráča Ľubomíra Mišíka a aj o nesplnení všetkých náležitostí v procese odvolania.
Úloha: Zaslať stanovisko VV SSTZ:
Z.: Mgr. Hatalová
T: okamžite
6/6
Publikácia Jaroslav Koprda : STOLNÝ TENIS začiatky
MVK dáva návrh na vydanie.
Úloha:
Poslednú upravenú verziu, v ktorej sú zapracované pripomienky je potrebné,
aby prešla ešte raz kontrolou od Ing. Kutiša a Dr. Blaška. Keď ju schvália, tak publikácia
môže byť vydaná.
Z.: Dr. Brúderová
T.: 30.6.2019
-

Obidvaja sa k publikácii vyjadrili a schválili ju. Publikácia môže ísť do tlače.

Úloha:
Pripraviť zmluvu s Dr. Koprdom.
Z.: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová

T.: 18.7.2019

Úlohy čiastočne splnené:
10/2/2019 Úloha: VV SSTZ ukladá predsedovi komisie ŠR a športovej riaditeľke SSTZ
pripraviť návrh ďalších dokumentov v súvislosti so zriadením NSTC. Zároveň sa im ukladá
zabezpečiť zriadenie samostatnej sekcie NSTC na stránke SSTZ, kde budú zverejňované
všetky dokumenty a informácie o NSTC. Zverejniť na stránke SSTZ štatút NSTC.
Z: Truksa, Ódorová
NT: 5.6.2019
- Dokumenty sú rozpracované. Je potrebné ich koncepčne doriešiť. Vzhľadom na
neprítomnosť J. Truksu, sa bod prekladá na rokovanie VV SSTZ po Konferencií SSTZ.
NT: 30.6.2019
4/4/2019 Úloha: Účastnícke poplatky na Slovak Junior&Cadet Open môžu byť účtované bez
dph pre zväzy členských krajín EU, ktoré sú registrovanými platcami dph (tzv. Reverse
charge). Toto by mohlo otvoriť možnosť prehodnotiť poplatky, s pozitívnym dopadom na
ekonomiku podujatia
Ekonóm preverí s Ing. Gumanom platné pravidlá a pripraví všetko potrebné na aplikovanie
Z : Ing. Suchý, Ing.Guman
T : 30.4.2019
NT: 5.6.2019
Úloha:
Spracovať smernicu o účtovaní poplatkov pri medzinárodných podujatiach.
Z.: Ing. Guman, Ing. Hatalová
T: 30.6.2019

13/4/2019 Úloha: V súvislosti s rozhodnutím o organizovaní turnaja Slovak Junior &Cadet
Open 2019 v Nitre je potrebné vypracovať návrh zmluvy medzi SSTZ s organizátorom
o spolupráci.
Z.: Ing. Guman, Mgr. Hatalová
T.: 5.6.2019
NT: 30.6.2019
1/5/2019 Úloha: Zverejniť na stránke SSTZ v septembri 2019 informáciu o možnosti Bc.
štúdia a preveriť reálny záujem o takéto štúdium.
Z: Mgr.Hatalová
T.: september 2019
10/5/2019 Úloha: Spracovať návrh zmluvy s ŠK SOG Nitra vrátane finančného
zabezpečenia činnosti Športového centra mládeže.
Z: Ing.Kalužný, Ing.Suchý, E.Ódorová
T: 18.6.2019
NT: 30.6.2019
17/5/2019 KŠR predložila návrh Smernice na odmeňovanie hráčov za výsledky na ME a MS.
Aj keď VV SSTZ nebol v čase prekladania uznášaniaschopný, zostávajúci členovia VV
odporučili predsedovi KŠR smernicu opätovne prepracovať, zreálniť odmeny a predložiť na
ďalšom zasadnutí. Konzultačná komisia na úpravu smernice o odmeňovaní: Truksa, Dr. Kríž,
Ing.Kalužný, Ing. Čelko
Z.: Truksa
T.: 18.6.2019
- úloha sa presúva po Konferencií SSTZ
15/6 VV SSTZ po diskusii schválil klubu SK Vydrany jednorazovú podporu na r. 2019 vo
výške úhrady štartovného v Stredoeurópskej superlige a v ETTU Cupe.
Z.: Ing. Suchý
T.: 30.6.2019
- List o schválenej odmene bol zaslaný, je dôležité preveriť formu uhradenia
4/6
Úloha: Zverejniť popis práce členov sekretariátu SSTZ na webovej stránke SSTZ.
Z: Mgr. Hatalová
T: 30.6.2019
Keďže toto zasadnutie VV SSTZ sa orientuje predovšetkým na Konferenciu SSTZ a úlohy
s ňou spojenými, tak nasledovné úlohy vzhľadom na termíny sa presúvajú do ďalšieho
zasadnutia VV SSTZ:
7/6
Úloha: Je potrebné aktualizovať osnovy pre žiakov ZŠ. A je potrebné preveriť na
MŠVVaŠ SR.
Vzhľadom na zásadné zmeny súvisiace so športovými gymnáziami - teraz strednými
športovými školami, overiť potrebu aktualizovať Učebné osnovy športovej prípravy v
stolnom tenise vydané 18.3.2003 MŠVaV.
Z: predseda SSTZ, resp. sekretariát
Z: MVK

T.: 30.7.2019

8/6
Úloha:
Pripraviť kompletný grafický návrh na propagáciu projektu Stolný
tenis do škôl 2019 a obsah balíčka SSTZ pre deti.
Z: Cibula, Bc. Breyerová
T:
30.06.2019

9/6
Úloha:
Zverejniť výzvu pre predajcov stolnotenisových potrieb o predloženie
cenových ponúk na ST materiál v zmysle projektu + návrh na sponzorské benefity pre deti do
projektu s termínom zaslania ponúk do 30.06.2019.
Z:
J. Cibula, Dr. Fink
T:
30.06.2019
10/6 Úloha:
Pripraviť kompletnú výzvu čerpania príspevku hráčov do 23 rokov a
zverejniť na sstz.sk
Z:
Cibula, Dr. Fink
NT: 30.06.2019
11/6
Z:

Úloha:
Pripraviť prepracovaný distribučný list časopisu SSTZ.
Cibula, Bc. Breyerová
T: 18.6.2019

12/6
Z.:

Úloha:
Pripraviť stručné vyhodnotenie trénerského seminára.
Mgr. Hatalová, Ódorová
T: 30.6.2019

K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov – Truksa, Ing. Grigel, Dr. Vaniak
4.1
Nominácia B. Balážovej na Japan Open 2019 v Saporre bola zrušená – z osobných
dôvodov.
4.2
Zmena nominácie ME mládeže v Ostrave (6.-17.6.2019)
Namiesto Z. Pekovej (zdravotné problémy) sa ME mládeže v Ostrave zúčastní na náklady
SSTZ 1. náhradníčka N. Divinská.
4.3
Letná Univerziáda v Neapole
Organizátor oznámil, že po úprave športových regúl vzhľadom na obmedzenú kapacitu
v Neapole, sa súťaží v stolnom tenise môžu zúčastniť len tímy. Keďže výprava Slovenska nie
je prihlásená do súťaže družstiev, tak sa Letnej Univerziády nezúčastnia nasledovní pôvodne
menovaní športovci a tréner – S. Horváthová, L. Truksová, S. Kalužný, R. Rezetka a I.
Rzavský.
Vzhľadom na podpísanú zmluvu so SAUŠ a aj podieľaním sa z ich strany na nákladoch našej
výpravy budeme požadovať refundáciu nákladov na už zakúpených letenkách.
Úloha:
Refundácia leteniek SAUŠ na Letnú Univerziádu v Neapole
Z.: Ódorová, Ing. Suchý
T: okamžite
4.4
Keďže sa ME mládeže konajú v Ostrave, tak VV SSTZ odporúča členom VV SSTZ
ako aj členom sekretariátu, aby sa ME mládeže zúčastnili.
Úloha:
Preveriť záujem o účasti a vybrať dátum pre navštívenie ME mládeže
v Ostrave.
Z.: Mgr. Hatalová
T: okamžite
K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová
Príloha zápisu č.1/6

VV SSTZ vzal na vedomie.
K bodu 6 – Príprava Konferencie SSTZ (organizačná a obsahová stránka) – Dr. Kríž
Priestory v Hoteli Bratislava sú zabezpečené – obed aj konferenčná miestnosť.
VV SSTZ odporučil Konferencii SSTZ schváliť nasledovné pracovné predsedníctvo
v zložení: členovia VV SSTZ, kontrolór SSTZ, generálny sekretár SSTZ a športová riaditeľka
SSTZ.
Skrutátormi budú – K.Breyerová a T.Šereda
Delegátom Konferencie SSTZ boli poslané materiály, ktoré musia byť ešte po 6. zasadnutí
VV SSTZ doplnené ďalšími materiálmi: návrh na úpravu Stanov SSTZ, rozpočet SSTZ na
rok 2019 upravený vzhľadom na kúpu pozemkov pod halou SSTZ.
Pracovné materiály pre delegátov, ktoré dostanú na Konferencii SSTZ – mandátové lístky,
volebné lístky, prihlášky do diskusie, rozposielané materiály spolu s programom a pozvánkou,
časopis SSTZ 1/2019 a Kronika športu 2018.
Plakety pre víťazov extraligy mužov a žien za rok 2018/2019 a pre čestného člena sú
prichystané.
1. Program Konferencie SSTZ:
Otvorenie
- Dr.Kríž
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie
3. Voľby pracovných komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej)
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
5. Správa mandátovej komisie
- predseda mandátovej komisie
6. Správa o činnosti predsedu a členov VV SSTZ
- Dr.Kríž a členovia VV SSTZ
7. Správa o hospodárení a čerpanie rozpočtu SSTZ za rok 2018
- Ing.Kalužný
8. Výročná správa SSTZ za rok 2016, 2017 a rok 2018
- Dr. Kríž
9. Stanovisko k odkúpeniu pozemkov pod halou SSTZ
- Dr. Kríž
10. Návrh rozpočtu na rok 2019
- Ing.Kalužný
11. Výročná správa kontrolóra SSTZ
- Ing.Wawrek
12. Správa audítora k účtovnej závierke
- Mgr. Hatalová
13. Prijatie čestného člena a odovzdanie ocenení
- Dr. Kríž
14. Odovzdanie ocenení
- Dr. Kríž
15. Diskusia
16. Úpravy Stanov SSTZ
- Dr. Kríž
17. Úpravy Súboru predpisov SSTZ
- Ing.Čelko
18. Voľba člena VV SSTZ
- predseda volebnej komisie
19. Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie
- predseda volebnej komisie
20. Schválenie uznesení
- predseda návrhovej komisie
21. Záver
- Dr. Kríž
Na zasadnutí VV SSTZ sa jednotlivé body programu rozoberali a ukončovali sa
prípravy jednotlivých materiálov na prednesenie pred delegátov SSTZ. Návrh na zmenu
programu, kde VV SSTZ navrhuje tieto zmeny: Bod 13. bude len Prijatie čestného člena
a bod. 11. sa rozšíri o Návrh na zmenu zásad pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi.

K bodu 7 – Stanovisko k odkúpeniu pozemkov pod halou SSTZ – Dr. Kríž
Na Konferencii SSTZ bude predložený návrh o jednoznačnej potrebe odkúpenia
pozemkov pod halou SSTZ od MV SR s tým, že časť bude hradená z rozpočtu SSTZ (návrh
na 350.000€) a časť bude zafinancovaná prostredníctvom hypotekárneho úveru, resp. pôžičky.
Rozhodujúce slovo bude mať Konferencia SSTZ. Bližšie k tejto téme je uvedené aj v bode
tohto zápisu 2.3.
K bodu 8 – Návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 – Ing. Kalužný
Ing. Kalužný predložil návrh úpravy rozpočtu na rok 2019, z dôvodu návrhu na odkúpenie
pozemkov pod halou SSTZ.
Návrh bude materiálom aj na Konferencii SSTZ, spracuje ho Ing. Kalužný tak, aby bol
delegátom predložený pred začiatkom Konferencie.
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 je súčasťou zápisu ako príloha zápisu č. 2/6.
K bodu 9 – Informácie z komisie ŠTK – Ing. Čelko, Ing. Šereda
9.1
Ing. Šereda predložil návrh Kalendár domácich a medzinárodných podujatí pre
súťažný ročník 2019-2020.
Ide hlavne o termíny slovenskej ligy, ktoré keď sa schvália, aby boli pevné a nebudú sú
odkladať stretnutia, keď niekto bude nominovaný na World Tour, alebo mládežnícky Open.
VV SSTZ kalendár jednomyseľne schválil.
K bodu 10 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel
KM do tohto VV SSTZ nepredložila žiadne materiály, keďže VV SSTZ bol pred 2 týždňami
a momentálne prebieha príprava na ME mládeže 2019 v Ostrave.
K bodu 11 – Stav príprav RD SR na ME mládeže 2019 – Ing. Grigel
Príprava RD SR na ME mládeže 2019 už prebieha bez problémov. Posledný týždeň budú
všetky 4 družstvá absolvovať prípravu v NSTC v Bratislave, kde okrem družstiev a trénerov
už bude zapojená aj masérka R. Budayová.
K bodu 12 – Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Dr. Brúderová
Práve súbežne zasadnutiu VV SSTZ prebieha 2. termín na ukončenie školenia 3.
kvalifikačného stupňa od 15:00 hod. v NSTC Bratislave.
Dr. Marta Brúderová vyslovila poďakovanie členom VV SSTZ za dlhoročnú spoluprácu
a činnosť vo VV.
K bodu 13 – Informácie z komisie rozvoja stolného tenisu a škol. športu – Dr. Fink

13.1

Projekt stolný tenis do škôl 2019 - informácia

Jednotlivé školy priebežne zasielajú žiadosti o zapojenie sa do projektu. Predseda komisie
potvrdzuje doručovanie žiadosti a odpovedá pribežne na dotazy. Uzávierka žiadosti je
25.06.2019. Po uplynutí termínu budú žiadosti podľa regiónov postúpené regionálnym
koordinátorom za danú oblasť /východ, stred, západ/.

13.2

Publikačná činnosť - Výzva na zapojenie sa pre odbornú športovú obec

V lehote do 10.06.2019 boli doručené 3 žiadosti o podporu v oblasti v oblasti publikačnej
činnosti. Po ďalšej komunikácii so žiadateľmi a následnom predložení podrobnejších
informácií vrátane orientačných rozpočtov bude na VV podaný návrh na konkrétnu výšku a
formu podpory pre rok 2019.
13.3

Projekt na podporu mladého talentu s ťažkým životným osudom

V termíne do 10.06.2019 bola doručená jedna žiadosť s návrhom na podporu štyroch mladých
talentov aj s podrobným odôvodnením a popisom životnej situácie a športových úspechov.
Následne po ďalšej komunikácii s predkladateľom návrhu bude podaný na VV návrh na
konkrétnu formu podpory.
K bodu 14 – Rôzne
14.1

Návrh na zmenu termínu MSR najmladšieho žiactva

Dr. Fink predniesol návrh na zmenu termínu MSR najmladšieho žiactva. V dňoch 15. a 16. júna
sa vo Valalikoch uskutočnili MSR nmlž. Počas turnaja sa viacerí funkcionári, tréneri a rodičia
obracali so žiadosťou na zmenu termínu, ktorý je ako posledný v polovici júna. V tom čase sú
však už nesmierne horúčavy, haly nie sú klimatizované, a od posedného turnaja SPM je
pomerne dlhá doba. Najmenšie deti sú tak nútené absolvovať pomerne dlhú prípravu v lete v
horúčavách, to isté platí o samotnom turnaji. Zvlášť u najmenších detí je to rizikové. Z
uvedených dôvodov bol predložený na rokovanie VV návrh na zmenu termínu do budúcnosti,
a to na skorší termín.
14.2

Výberové konanie na pozíciu asistentky

Vzhľadom na nejasnosť okolo rozpočtu na rok 2019 z dôvodu kúpy pozemkov pod halou SSTZ
nebolo isté či na asistentku budú vyčlenené peniaze z rozpočtu. Výberové konanie ma
pokračovať ďalej.
Úloha:
Pokračovať vo výberovom konaní na pozíciu asistentky. Osloviť tie
kandidátky, ktoré boli prihlásené na predchádzajúce výberové konanie. V prípade, že
neprejavia záujem vypísať ďalšie výberové konanie.
Z: Mgr. Hatalová

T.: 10.7.2019

14.3 Mgr. Hatalová predložila návrh, že by sa rada prihlásila do Vzdelávacieho programu
“Športová diplomacia“ na akademický rok 2019/20, ktorý pripravil Český olympijský výbor

spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom a a ďalšími inštitúciami pre
záujemcov z radov športových organizácií.
VV SSTZ návrh jednomyseľne schválil.
14.4

Upozornenie od p. Ing. Baláža

Dňa 17.6.2019 o 14:27 bol všetkým členom VV SSTZ, kontrolórovi SSTZ aj predsedovi
kontrolnej komisie poslaný mail s upozornením od Ing. Baláža ohľadom prípadu
„Topoľčany“.
VV SSTZ berie upozornenie na vedomie.
14.5

Poďakovanie Dr. Marte Brúderovej

VV SSTZ na svojom zasadnutí vyslovil poďakovanie za niekoľko desiatok rokov dlhé
pôsobenie vo VV SSTZ, na konferencii jej bude odovzdaný vecný dar.
14.6

Školenie hl. usporiadateľa a bezpečnostného manažéra

Keďže SSTZ organizuje podujatia, ktoré spadajú pod zákon č. 1/2014 Z. z. Zákon o
organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak je
potrebné, aby niekto z organizačnej štruktúry sekretariátu mal – odbornú spôsobilosť na
výkon činností hlavného usporiadateľa a taktiež osvedčenie bezpečnostného manažéra.
Úloha: Preveriť kedy sa takéto školenia konajú a prihlásiť 2 až 3 členov SSTZ
a ponúknuť túto možnosť aj klubom.
Z.:
Mgr. Hatalová
T: júl 2019

14.7 Mgr. Hatalová pripomenula výzvu - Výzva na podávanie návrhov KFP SOŠV (Klub
fair play) za rok 2019
- podáva do 30.9.2019
a) Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
b) Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play
c) Za príkladný čin v duchu fair play
14.8 Ľ. Pištej kvôli zlému psychickému a zdravotnému stavu odletel z dejiska Japan Open
2019 o 2 dni skôr so žiadosťou, aby mu bola letenka preplatená SSTZ.
VV SSTZ o tejto požiadavke rozhodne na ďalšom zasadnutí VV.
14.9 Predložiť na ďalšie zasadnutie VV list od p. Gašparíka z roku 2018 súvisiaci
s návrhom na disciplinárne konanie p. Kutiša.
Z: Mgr. Hatalová
T.: 18.7.2019

14.10 Informácia ekonóma 6/2019
Príloha zápisu č.3/6
VV SSTZ berie materiál na vedomie.
14.11 Hlasovania per rollam v období od 6.-18.6.2019
1. Výročná správa SSTZ 2019 (13.6.2019)
Hlasovanie: 7 za, 2 nehlasovali

14.12 Najbližšie zasadnutie VV SSTZ nie je ešte stanovené, dohodnú sa na ňom členovia
VV SSTZ v najbližšej dobe. Navrhovaný termín je v týždni od 15.-19.7.2019.
Zapísala:
Overil:
Dátum:

Mgr. Ivica Hatalová, v. r.
Dr. Zdenko Kríž, v. r.
2.7.2019

Príloha zápisu č.1/6

Medzinárodná agenda
(5.6.2019 – 18.6.2019)

Dátum: 17.6.2019
Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová

A : ITTF
B:

C:

ETTU
1. 2019 STAG European Youth Championships – Team Draw
Kadeti – Skupina C: CZE, FRA, SVK, TUR
Kadetky – Skupina G: ENG, SVK, NED, ISR, SCO
Juniori – Skupina B: FRA, GER, SVK, ROM
Juniorky – Skupina B: POL, SWE, SVK, SVN
2. ITTF-ETTU World Junior Championships Preparation Camp, Bangkok (16.22.11.2019)
3. European Club Competitions - draws
Pozvania pre reprezentačné družstvá
Medzinárodné majstrovstvá a World Tour:
1. Seamaster 2019 ITTF Challenge Plus, Nigeria Open (7.-11.8.2019, Laos)
Odmeny: 60.000 USD
Pobytové náklady: 140-200 USD
Štartovné: 130 USD
Uzávierka prihlášok: 8.7.2019
2. Seamaster 2019 ITTF WT, Asarel Bulgaria Open (13.-18.8.2019, Panagyurishte)
Odmeny: 190.000 USD
Pobyt. Náklady: 120 – 220€
Štartovné: 150€
Uzávierka prihlášok: 14.7.2019
Medzinárodné majstrovstvá mládeže:
1. 2019 ITTF World Junior Circuit, Hang Seng Hong Kong Junior & Cadet Open – Golden
Series
Odmeny: 10.000 USD
Pobytové náklady: 1.140 – 1.480 HKD
Štartovné: 110 USD
Uzávierka prihlášok: 8.7.2019
2. 2019 World Junior Circuit El Salvador Junior & Cadet Open, San Salvador 14.-18.8.2019
Odmeny: 3.000USD
Pobytové náklady: 75 – 110USD
Štartovné: 110 USD
Uzávierka prihlášok: 15.7.2019

Príloha zápisu č.2/6

Príloha č.3/6

Informácia ekonóma
Dátum: 14.06.2019
Predkladá: Ing. Jakub Suchý, ekonóm SSTZ
1. Informácia o stave neuhradených záväzkov a pohľadávok
a. ku dnešnému dňu neevidujeme neuhradené záväzky po lehote splatnosti;
b. ku dnešnému dňu evidujeme neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti v
celkovej výške, uvedenej nižšie. Štruktúra pohľadávok:
1. ProfiTTsport

144,00

2. UNITOP

376,00

3. Bratislavský stolnotenisový zväz

301,10

4. Stolnotenisové centrum

100,00
SPOLU (eur):

921,10

O úhrade pohľadávok priebežne komunikujeme.
2. Kontrola hlavnej kontrolórky športu
Obdržali sme od hlavnej kontrolórky športu Ing. Alice Fisterovej Návrh správy o kontrolnej
činnosti, ktorej predmetom bolo dodržiavanie § 9 ods. 4 až 7 zákona o športe. Predmetom
kontroly boli výročné správy športových zväzov za r. 2016 a 2017. Podnikli sme opatrenia
na nápravu zistených nedostatkov, ktoré sme zhrnuli a zaslali listom hlavnej kontrolórke.
Dňa 13.02.2019 sme na pozvanie hlavnej kontrolórky prerokovali predložené návrhy a tieto
boli prijaté. Vzápätí sme dopracovali výročné správy za roky 2016 a 2017 v súlade
s pripomienkami a umiestnili tieto so všetkými prílohami na internetové stránky SSTZ
a portál Finančnej správy. Ostáva ešte schváliť konečné znenia horeuvedených výročných
správ na najbližšej Konferencii SSTZ a následne listom informovať hlavnú kontrolórku
o úplnom splnení našich úloh z kontroly.
3. Plnenie úloh VV SSTZ
•

19/2/2019 Úloha: Pre SSTZ vznikla nová zákonná povinnosť vykonať zápis do
Registra mimovládnych neziskových organizácií (MVNO). Riešime v spolupráci

s našou audítorskou firmou: žiadosť na MV SR bola podaná, o závere budeme
informovať.
•

6.3 z 3/2019 Úloha: Účastnícke poplatky na Slovak Junior+Cadet Open: preveriť s p.
Gumanom platné pravidlá a pripraviť všetko potrebné na aplikovanie: určili sme
postup fakturácie poplatkov bez DPH.

4. Štátny príspevok uznanému športu za rok 2019
V súlade so zmluvou medzi MŠVVŠ SR a SSTZ sme dostali štátny príspevok na rok 2019
v celkovej výške 1 607 371,- eur, z toho 1 549 371 eur na bežné transfery a 58 000 eur na
kapitálové transfery. Rozdelenie príspevku:
a) najmenej 15 % výšky na Účel športu mládeže do 23 rokov s jeho príslušnosťou, a to
pomerne medzi športové kluby v sume 241 106 eur;
b) najmenej 20% výšky Príspevku na Účel rozvoja talentovaných športovcov v sume
321 474 eur;
c) najmenej 25% výšky Príspevku na Účel športovej reprezentácie v sume 401 843 eur;
d) najviac 15% výšky Príspevku na Účel výdavkov na správu a prevádzku v sume 241
106 eur;
e) na kapitálové výdavky 58 000 eur (rekonštrukcia stolnotenisovej haly, oprava náterov
strechy, oprava komína a odkvapov 15 000 eur, rekonštrukcia, dobudovanie Siene slávy
10 000 eur, rekonštrukcia rehabilitácie 10 000 eur, rekonštrukcia oddychových
priestorov 15 000 eur, nový informačný systém 4 000 eur, veľká obrazovka do haly 4
000 eur).
Stav čerpania príspevku štátneho príspevku k 31.5.2019:
čin

strop Kategória

limit

plnenie

1 min 15% šport mládeže do 23 r. v kluboch

241 106,00

2 min 20% rozvoj talentovaných športovcov

321 474,00

3 min 25% športová reprezentácia

401 843,00

4 max 15% správa a prevádzka

241 106,00

kapitálové výdavky

58 000,00

5

=

ostatná športová činnosť

6
9

=

Národné športové projekty

401 842,00
1 030,00
1 608 401,00

%
-

0,00%

121 301,29

37,73%

143 730,65

35,77%

63 555,22

26,36%

-

0,00%

31 248,52

(7,76%)

-

0,00%

359 835,68

22,37%

Okrem horeuvedeného nám bola zmlúvou s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR priznaná dotácia vo výške 1.030,- eur na „Národne športové projekty“. Táto
dotácia zahŕňa príspevky úspešným trénerom a hráčom:

-

Jarolím Miko (pri príležitosti životného jubilea)............ 500,Saša Dragaš..................................................................... 330,Adam Klajber ................................................................. 100,Filip Delinčák ................................................................. 100,-

(poslední traja za športové úspechy dosiahnuté v r. 2018 – 3. miesto na MEJ v štvorhre).
Uvedená dotácia bola poukázaná ministerstvom na náš účet a následne poukázaná všetkým
oceneným.
5. Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v sezóne 2018/19
ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky nasledovne:
1. VsSTZ Vranov n/T.

3.000,00

2. KSTZ Nitra

1.500,00

3. KSTZ Bratislava

0,00

4. KSTZ Banská Bystrica

0,00

5. KSTZ Žilina

0,00

6. KSTZ Trnava

0,00

7. KSTZ Trenčín

0,00
SPOLU (eur):

4.500,00

6. Prešetrovanie prípadu ŠKST Topoľčany
Kópie všetkých faktúr, vystavených ŠKST Topoľčany za obdobie rokov 2016-17 boli
postúpené

na

Okresné

riaditeľstvo

Policajného

zboru

v Topoľčanoch,

ďalej

(chronologicky) predsedovi KK SSTZ p. Zelmanovi, kontrolórovi SSTZ, Ing. Wawrekovi
a Ing. Balážovi. Medzičasom sme obdržali list z Mestského úradu Topoľčany, v ktorom nás
žiadajú „o informáciu, či boli finančné prostriedky poskytnuté na základe faktúry č. 8917
športovým klubom vrátené späť poskytovateľovi (SSTZ) a v akom dátume, resp. či došlo
k oprave (výmene) dokladov predložených k vyúčtovaniu príspevku.“ K uvedenému podľa
našich záznamov nedošlo, o čom sme informovali kontrolóra SSTZ Ing. Wawreka, ktorému
sme prípad odstúpili na doriešenie. Na základe pokynov kontrolóra sme spracovali a zaslali
odpoveď mestu Topoľčany.
7. Inventarizácia

Uskutočnili sme inventarizáciu k 31.5.2019:
-

Účtov

-

Pokladne

Pripravili sme podklady na inventarizáciu k 30.6.2019:
-

Hmotného a nehmotného majetku

-

Skladu

8. Ďalšie informácie
•

Pre SSTZ vznikla nová zákonná povinnosť napojiť sa od 1. júla 2019 na systém eKasa.
Nakoľko našu stávajúcu ERP nie je možné upraviť na komunikáciu v štandarde eKasa,
bude nutné obstarať novú kompatibilnú ERP. Predpokladáme obstarať najlacnejšiu
preukázateľne certifikovanú pokladňu, dostupnú na trhu (200 – 300eur) a naplniť
všetky príslušné registračné povinnosti do 30.06.2019.

•

Uzavreli sme Zmluvu o poskytnutí príspevku vo výške 2.000,- eur so Slovenským
klubom veteránov v stolnom tenise (SKVST). Príspevok je určený na podporu
turnajov veteránov v stolnom tenise, po realizácii ktorých bude vyplatený.

•

Pripravili sme návrh zmluvy na regionálne centrá. Po odsúhlasení zmluvných
náležitostí zabezpečíme podpísanie zmlúv a spustenie procesu v sezóne 2019/20 (t.j. v
danom prípade 1.7.2019-30.6.2020).

•

Po konferencii vyplatíme hráčom odmeny za MS a ME U21.

9. Výročná správa za rok 2018
Dokončili sme spracovanie výročnej správy SSTZ za rok 2018. Doplnili sme prehľad
činnosti, výsledkov a uskutočnili úpravy, ktoré nám dodali Dr. Fink a Dr. Brúderová.
Následne sme zapracovali opravy textu zo strany audítora, ktorému bola výročná správa
postúpená posúdenie. Výročná správa bude v tomto znení predložená na schválenie
Konferencie SSTZ. Potom budú Výročná správa a Správa audítora o posúdení Účtovnej
závierky SSTZ a Výročnej správy SSTZ za rok 2018 publikované v Registri účtovných
závierok na portáli Finančnej správy SR a na webovom sídle SSTZ. Printové vydanie
správy nateraz nepredpokladáme.

