
Zápis č. 1/2017 

 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 24.1.2017 v Bratislave 

 

Začiatok zasadnutia:        9:30 hod.  

Ukončenie zasadnutia :  16:00 hod. 

 

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Grman, Ing. Čelko,  prof. Alexy, Ing. Reho,  Dr. Brúderová, Dr.Vaniak 

Prizvaní: pp. Ing. Hamran, Ing. Šereda,  Ing. Suchý, Cibula, Čolovičková, Mgr.Bc.Hatalová 

Neprítomní:  p.Tichý, Dr. Ďuračík 

 

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          - p. Grman, Dr. Vaniak 

5. Medzinárodná agenda            - Ing. Hamran 

6. Stav kvalifikačných stretnutí ME 2017 družstiev              - p. Grman, Ing.Hamran 

7. Stav prípravy na ME do 21 rokov 2017 v Soči         - p. Grman 

8. Stav príprav  RD  SR mužov a žien  na MS v Nemecku         - KŠR 

9. Príprava M SR mužov a žien                                                   - Ing.Čelko, Ing.Šereda 

10. Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže 2017      - tréneri RD 

11. Návrh  rozpočtu SSTZ na r. 2017                                            - Ing. Suchý 

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

13. Vyhodnotenie  ÚTM za rok 2016 , štruktúra ÚTM  

na rok 2017 a návrh fin. zabezpečenie                     - Ing.Suchý, prof.Alexy 

14. Návrh na úpravu súboru  predpisov          - JUDr.Ďuračik, Ing.Čelko 

15. Rôzne  

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž 

 

Predseda SSTZ  privítal  členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ a zaželal všetkým úspešný rok 

2017.   

 

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

 

2.1   Dňa 5.12.2016 sa uskutočnilo na sekretariáte SSTZ rokovanie predsedu a generálneho sekretára 

SSTZ s predstaviteľmi PR agentúry SPR media M. Grendelovou a M. Židíkom. Agentúra, ktorá 

úspešne spolupracuje s ČAST ponúkla SSTZ možnosti na zlepšenie propagácie stolného tenisu 

i získanie nových sponzorov pre zväz. Došlo k predbežnej dohode, že agentúra predloží do 30.01.2017 

konkrétne námety na propagáciu podujatí SSTZ i možnosti na spoluprácu so sponzormi. 

2.2   Vo Viedni sa 6.12.2016 konala porada zástupcov Superligy zo zainteresovaných stolnotenisových 

zväzov. Za SSTZ sa jej zúčastnili  pp. Kríž a Hamran. Na porade bol zhodnotený priebeh základnej 

Superligy a vyžrebovanie druhej časti tejto súťaže. Turnaj trojice družstiev mužov a žien z druhej 

polovice skupín sa uskutoční 21.03.2017 v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – 

Krasňanoch (od 10.00; 14.00; 17.00 hod.) 

2.3  Redakčná rada časopisu Slovenský stolný tenis zasadala 7.12.2016. Zhodnotila obsah čísla 1/2016 

a upresnila obsah časopisu 2/2016 vrátane autorov jednotlivých príspevkov. Uzávierka bola stanovená 

na 15.01.2017. 

2.4  V Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – Krasňanoch sa na záver roku 2016 podávala 

tradičná kapustnica pre funkcionárov zväzu, sekretariát SSTZ a spolupracovníkov. Predseda SSTZ 

Zdenko Kríž poďakoval všetkým za celoročnú prácu v prospech slovenského stolného tenisu. 

2.5  K 31.12.2016 definitívne ukončilo svoju činnosť Slovenské združenie telesnej kultúry a bolo 

vymazané z registra spoločenských organizácií. K tomuto termínu zanikla aj povinnosť SSTZ 

konzultovať so SZTK (bol nástupcom SÚV ČSZTV, ktorý bol pôvodným vlastníkom  stolnotenisovej 



haly v Bratislave-Krasňanoch) nakladanie s Národným stolnotenisovým centrom, ktoré prešlo v r. 

1990 prevodom do vlastníctva SSTZ. 

2.6  Hlavná kontrolórka slovenského športu Ing. A. Fisterová na porade so športovými zväzmi v dňoch 

10. – 11.01.2017 konštatovala, že 66 zväzov (z 97) upravilo svoje stanovy v zmysle nového zákona 

o športe a splnilo aj ďalšie predpísané podmienky.  Iba tieto zväzy sú zo  zákona oprávnené poberať 

štátny príspevok na činnosť športu, ktorý reprezentujú. So všetkými zväzmi, ktoré úspešne 

implementovali zákon do svojej legislatívy ešte prebehnú bilaterálne rokovania na úpravu niektorých 

detailov v stanovách, ktoré dopracujú na svojich konferenciách v priebehu r. 2017. Na rokovaní SSTZ 

zastupovali predseda a generálny sekretár. 

2.7  Po dlhých prieťahoch dňa 13.01.2017 zverejnilo MŠVVaŠ SR rozpis štátnej podpory pre športové 

zväzy, medzi ktoré podľa kontroverzného vzorca rozdelilo na r. 2017 sumu 36 319 878 €. SSTZ 

skončilo v poradí zväzov na 13. mieste s podporou 606 419 €. Okrem toho v rámci nového TOP tímu 

SR ministerstvo vyčlenilo na individuálnu prípravu pre 144 individuálnych športovcov 3 590 125 €. 

Zo SSTZ získala podporu 10 000 € E. Ódorová a za Slovenský deflympijský výbor 40 000 €  T. 

Keinath, 40 000 € E. Jurková a 30 000 €  M. Tutura. Nevýhodou novely zákona o športe platnej od 

1.1.2017 je, že zväz je zaviazaný vyčleniť najmenej 25% rozpočtu na štátnu reprezentáciu, najmenej 

20% na talentovaných športovcov, najmenej 15% na aktívnych športovcov do 23 rokov  do klubov 

(musia mať IČO, stanovy v zmysle nového zákona o športe a osobitný účet na tieto prostriedky), 

najviac 30% na infraštruktúru, resp. investície a najviac 15% na prevádzku zväzu. Tieto taxatívne 

zadania výrazne komplikujú tvorbu rozpočtu SSTZ na r. 2017. Prvé prostriedky môže dostať SSTZ 

koncom februára 2017. 

2.8 Ing.Hamran informoval o havárii hydrantu v areáli  stolnotenisovej haly, na parkovisku  prasklo 

vodovodné potrubie na niekoľkých miestach. Situáciu bolo nutné riešiť prostredníctvom havarijnej 

služby. Problém trval cca 4 dni a celkové náklady na opravu budú cca 10000€. 

2.9. V decembri sa uskutočnila   výmena kobercov a čiastočná výmena zariadenia na sekretariáte 

SSTZ.  

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran 

 

Uznesenia splnené:  

 

Úloha : tréneri RD musia  nahlásiť širšiu  nomináciu hráčov a zaradiť ju do online systému ETTU 

Z: tréneri RD, Čolovičková      T: 26.9.2016 

 

Uznesenie č. 474: 

Vypísať výberové konanie na trénera RD kadetiek s rovnakými podmienkami , ako boli pôvodne 

vypísané pre trénerov mládeže. 

 

Úloha : Na uvedený turnaj je potrebné zaslať nominačné listy hráčom a nominovať 10 rozhodcov. VV 

SSTZ schválil na náklady zväzu zabezpečenie stravy pre hráčov  a rozhodcov ( 2 x obed) a pre hráčov 

½  diétu ( ako náhradu za večeru a raňajky). Cestovné na náklady SSTZ. 

Z: sekretariát SSTZ       T: 10.12.2016 

 

Úloha : Osloviť klub MSK Malacky vo veci organizovania medzinárodného turnaja minikadetov 

a získať jeho záväzné stanovisko. V prípade problémov s organizáciou turnaja  SSTZ vyradí turnaj zo  

svojho kalendára. 

Z: Ing.Hamran                                                                                          T:15.12.2016       

                               

 

Úloha – Zvolať redakčnú radu časopisu  na 7.12.2016 o 15.00 hod. 

Z: Dr. Vaniak 

   

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 

 

Úloha: Vzhľadom na potrebu úprav súboru predpisov  zvolať zasadnutie legislatívnej komisie na 

január 2017. 

Z: JUDr. Ďuračik, Ing. Hamran                             T: 15.2.2016 

 

Uznesenie č. 475:  Vyžiadať od všetkých trénerov pracujúcich s mládežou výpis z registra trestov, 

s prioritou od trénerov pracujúcich s RD a v ÚTM . 

Z: p. Cibula           T: 30.4.2017 

 

Uznesenie č. 476 :  Vyžiadať aktualizáciu tréningových plánov od ÚTM. 

Z: p. Čolovičková       T: 15.2.2016 

 

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

 

4.1. VT minikadetov, 2.-5.1.2017, Topolčany 

Goldír, Kapusta, Palušek, Šramo,  Šutiak, Švento, Terezka, Uherík 

Tréner:  Kudrec 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.2. VT minikadetiek, 2.-5.1.2017, Bratislava 

Minikadetky: Illášová, Činčurová, Wiltschková, Štullerová, Vinczeová, Bilkovičová  

Trénerka:  Čolovičková 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.3. VT kadeti, 16.-19.1.2017, Topoľčany 

Kadeti: Diko, Delimčák, Danovský, Dráb, Goldír, Ivančo, KLajber, Pach, Páleník, Petrlík 

Tréner:  Kudrec 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.4. VT kadetky, 16.-19.1.2017, Bratislava 

Kadetky: Peková, Divinská, Lacenová, Terezková, Dzelinská 

Tréner:  Čolovičková 

Všetci na náklady SSTZ  

 

4.5. ITTF WT Maďarsko, 19.-22.1.2017, Budapesť 

Muži na náklady SSTZ: Pištej, Wang 

Muži na vlastné náklady: Novota, Kalužný, Keinath, Kobes, Figeľ, Illáš, Lelkeš 

Ženy na náklady SSTZ: Balážová, Ódorová 

Tréner: Truksa 

 



4.6. Kvalifikačný zápas muži, 24.1.2017, Falkenberg, Švédsko 

Pištej, Valúch, Novota, Kalužný 

Tréner: Truksa 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.7. Kvalifikačný zápas ženy, 24.1.2017, Nantes, Francúzsko 

Balážová, Ódorová, Jurková, Kukuľková (zranená), nahradená Puchovanovou 

Trénerka: Popová  

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.8. GJC Czech Open, 8.-12.2.2017, Hodonín 

Juniori: Špánik, Peko, Zelinka - na náklady SSTZ, Tonkovič, Horňák, Pindura – na vlastné náklady 

Juniorky: Kukuľková, Puchovanová, Šinkárová – na náklady SSTZ, Uríková, Labošová, Klúčarová, 

Čermáková – na vlastné náklady 

Kadeti:  Diko, Ivančo  – na náklady SSTZ (pôvodná nominácia), Dráb, Delinčák, Klajber, Pach – na 

vlastné náklady 

Kadetky: Peková, Divinská – na náklady SSTZ, Lacenová, Terezková, Kováčová, Slobodníková – na 

vlastné  

Tréneri: Grigel, Jahoda, Kudrec,  Čolovičková 

Poistenie na náklady SSTZ 

 

V prípade  krátenia počtov zo strany organizátora, sa bude poradie zúčastnených hráčov redukovať 

podľa platného rebríčka SSTZ  k 1.1.2017. 

 

4.9. WT Qatar  Open, 23.-26.2.2017, Doha 

Wang, Balážová – na náklady SSTZ 

 

4.10. VT kadetov, 6.-8.2.2017, Topoľčany 

Kadeti: Diko, Klajber, Dráb, Pach, Delinčák, Ivančo, Páleník, Ďanovský 

Tréner:  Kudrec 

 

4.11. VT kadetiek, 6.-8.2.2017, Bratislava 

Kadetky: Peková, Divinská, Lacenová, Terezková, Kováčová, Slobodníková 

Trénerka:  Čolovčková 

 

4.12. VT minikadeti, 13.-17.2.2017, Topoľčany 

Minikadeti: Goldír, Kubala, Švento, Šutiak, Šramo, Palušek, Uherík, Gašparík 

Tréner:  Kudrec 

 

4.13. VT minikadetky, 20.-23.2.2017, Bratislava 

Minikadetky: Illášová, Wiltschková, Vinczeová, Štullerová + 2 podľa výsledkov SPM MŽ 

Tréner:  Čolovičková 

 

4.14. VT JUNIORIEK, 1.-5.2.2017, Topoľčany  

Juniorky: Šinkárová, Puchovanová, Uríková, Klúčarová, Čermáková, Marousková, Lacenová 

Tréner:  Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.15 VV SSTZ hlasovaním per rollam schválil nomináciu Grigelovej a Labošovej  na ME do 21 

rokov. Boli dodatočne nominované ETTU. 

VV SSTZ schválil  ako vedúceho výpravy na ME do 21 rokov v Soči Dr.Kríža . 

Všetci na náklady SSTZ. 

 

 

 



Nominácie rozhodcov: 

 

4.16.   ITTF World Tour  Hungarian  Open , 17.-22.1.2017 

Račko,  Chamula, Novotný,  Németh,  Kleberc,  Vaniak 

4.17.   ITTF  WJC Premium J&C Open, Hodonín 8.-12.2.2017  

Hlubina, Tarnek,  Dufek,  Šagát,  Čičmancová,  Németh,  Kondel,  Freund,  Kleberc 

 

4.18.   ITTF PTT  Lignano Tournaments, Lignano (ITA), 27.2.-4.3.2017 

Chamula, Tancer,  Kleberc,  Kolárik,  Gajdoš,  Lúpal, Thomasová 

 

4.19.  Luxembourg  Open 2017, 12.-15.4.2017 -  Pozvanie,  T: 25.1.2017 

 Chamula 

 

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran 

 

- písomný materiál - VV SSTZ berie na vedomie - bez pripomienok. 

K bodu 6 – Stav kvalifikačných stretnutí ME 2017 družstiev   - p. Grman, Ing.Hamran 

 

Stretnutia kvalifikácie sa hrajú 24.1.2017  -  ženy vo Francúzsku a muži vo Švédsku. Tímy cestovali 

v zostavách : 

Muži:  Pištej, Novota, Valúch, Kalužný, tréner Truksa 

Ženy: Ódorová, Balážová, Jurková , Puchovanová, trénerka Popová . 

Ďalšie dvojstretnutie sa uskutoční 7.3.2017 v Bratislave. 

 

K bodu 7 – Stav prípravy na ME do 21 rokov 2017  - p. Grman 

 

Príprava na ME do 21 rokov prebieha v materských kluboch jednotlivých hráčov. Péter sa vrátil zo 

Švédska, kde hrá  a pripravuje sa v Lučenci. 

Víza pre  účastníkov budú pripravené 26.1.2017. 

 

K bodu 8 – Stav príprav  RD  SR mužov a žien  na MS v Nemecku   - p. Grman  

 

Čaká sa na definitívnu nomináciu od trénerov. Následne bude stanovená príprava pre účastníkov MS. 

 

Úloha : vyžiadať od trénerov písomnú nomináciu na MS v Nemecku. 

Z: pp. Čolovičková, Truksa, Popová         T: 30.1.2017 

 

K bodu 9 – Príprava M SR mužov a žien                                        - Ing.Čelko, Ing.Šereda 

 

Predložený písomný materiál  - časový program M SR 

VV SSTZ schválil 

 

Úloha : zabezpečiť bezpečnostnú službu na M SR          Z: Vaniak 

 

 

K bodu 10  – Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže 2017 – tréneri RD 

 

- Predložený  písomný materiál – plán podujatí a prípravy v mládežnickych  kategóriách 

VV SSTZ schválil s podmienkou dodatočného prepočítania  nákladov a zaradením do 

rozpočtu SSTZ 

K bodu 11 –Návrh rozpočtu SSTZ na rok 2017 – Ing. Hamran, Ing.Suchý 

 

- Predložený   písomný materiál – návrh rozpočtu SSTZ  



VV SSTZ berie návrh na vedomie , konečné schválenie rozpočtu bude po upresnení a 

zapracovaní nových podmienok  pre rozpočet vyplývajúcich z novelizácie zákona o športe 

(14.2.2017 – porada na MŠVVaŠ SR k danej problematike). 

VV SSTZ schválil systém dotácií pre organizátorov M SR v jednotlivých kategóriách.  

M SR družstiev  – 600,-EUR  

M SR jednotlivcov (okrem dorastu) – 1630,-EUR 

M SR jednotlivcov dorastu – 1700,-EUR 

SSTZ dodá všetkým usporiadateľom medaily, poháre, diplomy a loptičky (pre M SR jednotlivcov 72 

ks a  pre M SR družstiev 36 ks loptičiek). 

Kompletný materiál bude zverejnený na stránke SSTZ. 

 

K bodu 11 – Informácia o napĺňaní informačného systému – Ing. Šereda, Cibula 

 

- J. Cibula informoval o priebehu napĺňania  informačného systému SSTZ. K termínu 30.9.2016 sa 

podarilo preklopiť existujúci systém registrácií do tvaru požadovaného MŠVVaŠ. Je potrebné 

zabezpečiť od všetkých trénerov pracujúcich s mládežou výpis z registra trestov, preukazujúci ich 

bezúhonnosť. Vyplýva to z nového zákona o športe 440/2015 Z.z. 

 

 

K bodu 12 – Informácie z trénersko - metodickej komisie – Dr.Brúderová 

 

- na stránke SSTZ je zverejnený  aktualizovaný zoznam trénerov k 1.1.2017 

- pre školenie trénerov 1.kval.stupňa FTVŠ vyhlásila termín 17.-19.3.2017 

-  pre školenie trénerov 2.kval.stupňa je termín pre všeobecnú časť 17.-19.2.2017  

Ukončenie školenia sa predpokladá v termíne 27.-30.4.2017. 

 

VV SSTZ berie na vedomie  

 

K bodu 13 – Vyhodnotenie   ÚTM za rok 2016,  štruktúra ÚTM na rok 2017, finančné 

zabezpečenie – prof.Alexy, Ing.Suchý 

 

13.1  VV SSTZ prerokoval žiadosť  Ing,Grigela vo veci zaradenia do výpočtu dotácie pre ŠK ŠOG 

Nitra aj hráča Tonkoviča.  

VV SSTZ po diskusii zamietol žiadosť , nakoľko klub ho nemal zaradeného do tréningového plánu 

a zároveň v zmysle Prestupového poriadku bod 3.6.1.8.1. forma   výnimočného  hosťovanie hráča sa 

týka výhradne štartov v uvedených súťažiach . 

  

13.2  VV SSTZ schválil  dotáciu na ÚTM na 1. polrok 2017 vo výške 40000€.   

VV SSTZ zároveň schválil prerozdelenie uvedenej dotácia na jednotlivé ÚTM. Prerozdelenie bude 

zverejnené na stránke SSTZ. 

  

K bodu 14 – Návrh na úpravu  súboru predpisov -  Ing.Čelko  

 

14.1  Prestupový poriadok: 

      

Nový článok: 

 

3.2.1. Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.4. do 10.6 daného roku a od 1.1. do 

15.1. nasledujúceho roku. Prestup ohlásený v termíne od 1.4. do 10.6. daného roku je platný po 

schválení a nadobudne účinnosť  od 1.7. daného roku, pričom hráč zostáva hráčom pôvodného oddielu 

(klubu) do 30.6. daného roku. Prestup ohlásený v termíne  od 1.1 do 15.1 nasledujúceho roku 

nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení. 

 

 



14.2 Registračný poriadok: 

 

2.3.3. Registračný preukaz stráca platnosť:  

a) pri zrušení registrácie;  

b) po uplynutí doby platnosti; hráč naďalej zostáva členom pôvodného klubu, v ktorom môže požiadať 

o obnovu registrácie kedykoľvek . V prípade neobnovenia registrácie sa môže hráč zaregistrovať v 

inom klube po jednom roku po uplynutí doby platnosti podľa bodu 2.6.2.  

c) pri schválení žiadosti o prestup; po nadobudnutí účinnosti prestupu 

d) pri zmene priezviska; 

 

14.3 Súťažný poriadok:  

 

4.3.7.7.5.13 

Ak štartujú dve alebo viac družstiev oddielu - klubu tej istej kategórie v jednej súťažnej triede platia 

pre tvorbu súpisiek nasledovné ďalšie ustanovenia :  

 

a) súpisky družstiev sú úplne rôzne, t.j. žiadny hráč nemôže byť na dvoch súpiskách, 

 

 b) súčet umiestnení hráčov základu družstva podľa príslušného rebríčka musí byť menší u "A" 

družstva ako u "B" družstva resp. u "B" družstva menší ako u "C" družstva,...atď. 4.3.7.7.5.13 

Ak štartujú dve alebo viac družstiev oddielu - klubu tej istej kategórie v jednej súťažnej triede platia 

pre tvorbu súpisiek nasledovné ďalšie ustanovenia : a) súpisky družstiev sú úplne rôzne, t.j. žiadny 

hráč nemôže byť na dvoch súpiskách, b) súčet umiestnení hráčov základu družstva podľa príslušného 

rebríčka musí byť menší u "A" družstva ako u "B" družstva resp. u "B" družstva menší ako u "C" 

družstva,...atď. .... 

 

c) v priebehu súťažného ročníka nie sú prípustné akékoľvek presuny hráčov medzi týmito družstvami.  

Za základy družstiev sa považuje prvých  N*Z najvyššie postavených hráčov podľa rebríčka zo 

všetkých N družstiev v danej súťažnej triede bez ohľadu na to, v ktorom družstve a na ktorom mieste 

súpisky sú napísaní, pričom Z je počet hráčov v základe družstva (Z=2 pre dvojčlenné, Z=3 pre 

trojčlenné a Z=4 pre štvorčlenné družstvá). Všetci ostatní hráči uvedení na súpiskách týchto družstiev 

sa nepovažujú za hráčov v základe družstva bez ohľadu na to, na ktorom mieste súpisky 

ktoréhokoľvek z daných družstiev sú uvedení. Ani jeden hráč z pôvodných základov  takýchto 

družstiev, pokiaľ je na ktoromkoľvek mieste súpisky ktoréhokoľvek z týchto  družstiev  nesmie byť 

uvedený na žiadnej inej súpiske v nižšej súťažnej triede. Napr. pre súťaž štvorčlenných družstiev ide 

o prvých 8 hráčov príslušného rebríčka v prípade 2 družstiev, 12 hráčov príslušného rebríčka v prípade 

3 družstiev, atď.  

 

4.3.7.9. Nástup družstiev 

 

Nový článok: 

 

4.3.7.9.1.2. Na štvorhru a 1. kolo dvojhier môžu nastúpiť iba hráči prítomní na nástupe družstiev pred 

otvorením stretnutia. Ak sú prítomní len traja hráči (pre 4 členné družstvo) alebo len dvaja hráči (pre 3 

členné družstvo), za úplnú zostavu v zmysle čl. 4.3.7.7.2. sa považuje prítomná trojica resp. dvojica 

hráčov. Chýbajúci hráč môže byť doplnený do zostavy na prázdne miesto súpisky až po jeho príchode 

do haly, avšak najskôr v  druhom kole dvojhier, pričom takéto doplnenie hráča sa nepovažuje za 

striedanie. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.6.1.5. STRIEDANIE HRÁČA 

4.3.6.1.5.1. Striedanie hráča  v stretnutí družstiev sa môže realizovať  najskôr po  odohraní   štvorhry, 

resp.  štvorhier   a  prvej série dvojhier . Striedať môže len hráč, ktorý je prítomný v hale v čase keď 

vedúci družstva striedanie ohlasuje.  

 

14.4  Rozhodcovia  s licenciou „C“ mladší ako 18 rokov môžu plniť funkciu rozhodcu pri stole 

v súťažiach dospelých v 1. lige a nižších súťažiach a v súťažiach mládeže mládeže na turnajoch SPM.  

VV SSTZ schvaľuje  

 

14.5  VV SSTZ rozhodol zvolať legislatívnu komisiu za účasti zástupcov ŠTK a komisie mládeže za 

účelom doriešenia rozporov medzi Stanovami SSTZ a niektorých článkov Súťažného poriadku  

(4.3.3.2.8, prípadne ďalších nejasností). 

Predbežný termín bol stanovený na 22.2.2017 o 13.00 hod. 

 

Úloha : Zvolať legislatívnu komisiu za účasti zástupcov ŠTK a komisie mládeže. 

Z: Ing.Hamran         T: 31.1.2017 

 

K bodu 15 - Rôzne 

 

15.1 Ing.Suchý predložil návrh na vymenovenie inventarizačnej a likvidačnej komisie SSTZ v zložení: 

Inventarizačná komisia: Ing.Suchý, Cibula, Mgr.Hatalová 

Likvidačná komisia: Dr.Vaniak, Ing.Šereda, Becáni 

 

VV SSTZ schválil zloženie komisií 

 

Inventarizácia sa uskutoční k termínu 31.1.2017. 

 

15.2  V zmysle nového zákona o športe musí byť vykonaný audit hospodárenia SSTZ. 

 

Úloha : Objednať auditorskú firmu  na vykonanie auditu . 

Z: Ing. Suchý        T: 15.2.2017 

 

15.3. Aktualizovať smernicu o obehu účtovných dokladov k 1.2.2017 

Z: Ing.Suchý 

15.4. Súťažný poriadok SSTZ umožňuje podľa článku 4.3.3.2.8. postup družstvám zo súťaže kde 

štartujú aj neregistrovaní hráči v prípade, ak tieto družstvá majú základ tvorený z registrovaných 

hráčov počas celej hracej sezóny. Okrem toho, v článku 4.3.7.2. súťažného poriadku  SSTZ sa píše : 

Rozpis majstrovskej súťaže družstiev riadenej SSTZ nesmie odporovať tomuto Súťažnému poriadku 

čo znamená, že súťaže, ktoré nie sú riadené priamo SSTZ si môžu niektoré ustanovenia rozpisu súťaže 

upraviť inak ako to je v SP SSTZ. Ak si krajský zväz v rozpise súťaže upravil postupy a zostupy inak, 

ako to je v SP, je to jeho právo. Rozpis súťaže nie je možno počas súťaže meniť.  

Podobným prípadom sa zaoberal VV SSTZ dňa 29.11.2016, kedy vykladal presne tento istý problém v 

inom kraji (TT) a VV vyložil SP v tom zmysle, že napriek tomu, že kraj nepovolil postup z okresu, 

kde hrajú neregistrovaní hráči, okres ako taký je riadnou súčasťou SSTZ. Nakoľko je tento problém 

pretrvávajúci, bude sa riešiť legislatívnou komisiou SSTZ, avšak nech bude konečné riešenie 

akékoľvek, pre tento ročník (2016/2017) bude neúčinné, nakoľko rozpis súťaže sa nesmie počas 

súťažného ročníka meniť.  

 Z uvedených dôvodov registrovaní hráči, ktorí nastúpili na stretnutia svojich klubov v súťaži 

družstiev, nemôžu hrať za iné kluby v tomto súťažnom ročníku. 



15.5 VV SSTZ prerokoval žiadosť MSK Tvrdošín o udelenie výnimky pre hráčku Divínsku 

u ustanovení Súboru predpisov.  

- VV SSTZ zamietol možnosť udelenia výnimky štartu za družstvá mužov, nakoľko menovaná hrá 

niekoľko ďalších súťaží, kde hrať môže. 

 

15.6  VV SSTZ konštatoval, že nebola dodržaná uzávierka časopisu Slovenský stolný tenis a vyzýva 

šéfredaktora T. Kollára, aby zadal materiály do tlače najneskôr do 31.01.2017. 

 

 

15.7  Ďalšie zasadnutie VV SSTZ  sa uskutoční 14.3.2017 v Bratislave. 

 

 

 

Bratislava 27.1.2017  

Zapísal:  Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŽ 

 


