
Zápis č. 8/2017 

 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného  dňa  13.11.2017 

v Bratislave 

 

 

Začiatok zasadnutia:         13.11.2017,   9:30 hod.  

Ukončenie zasadnutia :     13.11.2017, 15:30 hod. 

 

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

                             Dr. Fink,  Bc. Pištej   

Prizvaní: pp.        Ing. Hamran, Ing. Šereda,  Mgr. Hatalová, Ing. Suchý   

Ospravedlnení:  pp.  Dr.Vaniak , Truksa, Bc. Čolovičková, Cibula, 

 

 

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. Informácia o priebehu Superligy a ligových súťaží 2017/2018   -  Ing.Šereda, Dr.Kríž                                                       

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

9.  Vyhodnotenie žiadostí na podiel  na 15% dotáciu klubom    - Ing.Suchý                       

10. Hodnotenie  MMK  SR  v Bratislave, 3.-5.11.2017                   - Dr.Kríž, Ing.Grigel,                                                                                                                          

                                                                                                 Ing.Hamran                                     

11. Vyhodnotenie  Dunajského  pohára 2017                  - Ing.Grigel                         

12. Rôzne  

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž 

 

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

výkonného výboru. 
 

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

 

2.1   V dňoch 30.9. – 1.10.2017 sa konal v Šamoríne turnaj I. fázy Pohára ETTU, ktorý za 

účasti  5 klubov organizoval klub SK Vydrany. Na otvorení sa zúčastnili predseda SSTZ 

a generálny sekretár. SK Vydrany postúpil, vyhral  aj turnaj II. fázy v Španielsku 

a v upresnenom termíne 24. – 26.11.2017 sa stretne vo vyraďovacej fáze s Hontianskymi 

Trsťanmi/Dudince, ktoré postúpili priamo do III. fázy (najlepšia šestnástka) na základe 

rebríčkového postavenia hráčov. 

2.2   V dňoch 21. – 22.10.2017 sa  odohrali súťaže Dunajského pohára v stolnom tenise. 

V Bratislave zvíťazili mladí slovenskí mládežníci  pred Maďarskom a Rakúskom. Turnaj 



dievčat v Stockerau vyhrali Maďarky pred Slovenkami a Rakúšankami. Celkovo bude 

Dunajský pohár (8 športov) vyhodnotený na porade 22.11.2017 v Sárvári. 

2.3  V rakúskom Schloss Halbturne bola 25.10.2017 porada Superligy. Za SSTZ sa zúčastnili 

predseda a gen. sekretár. Zhodnotila  prvú časť súťaží a stanovila hracie termíny do konca 

súťaže. Kontumovala dva zápasy českých tímov, za ktoré nastúpil hráč, ktorý nebol na 

súpiske, resp. hráčka z tímu U21, ktorá už v tejto sezóne prekročila stanovený vek 21 rokov. 

Medzinárodné vedenie Superligy odsúhlasilo nové logo súťaže a vyzvalo zainteresované 

federácie (SVK, CZ, HUN, AUT, CRO a SLO) a kluby, aby zaslali námety na inováciu súťaží 

v ďalšej sezóne. 

2.4   Dňa 26.10.2017 navštívili SSTZ pracovníci Čínskeho veľvyslanectva v Bratislave, aby 

informovali OV Slovak Cadet Open o správnej vlajke zúčastneného družstva Taiwanu. 

Súčasne ponúkli SSTZ možnosť zorganizovania spoločného turnaja pre pracovníkov čínskej 

ambasády a sekretariátu zväzu. 

2.5  Dňa 24.10.2017  emailom oznámil J. Tichý, na júnovej konferencii SSTZ zvolený 

kontrolór  zväzu,  že sa k 30.10.2017 vzdáva činnosti kontrolóra zo zdravotných a osobných 

dôvodov. SSTZ si musí urýchlene zabezpečiť nového kontrolóra, aby nestratil spôsobilosť 

byť prijímateľom štátnych dotácií (v zmysle zákona o športe). 

 

Uznesenie č. 480:  Zverejniť na webovej stránke SSTZ výberové konanie na  kontrolóra 

SSTZ a preveriť záujem o túto z pozíciu  aj z osôb z iných športových zväzov, ktoré už 

majú skúšky na kontrolóra  v zmysle Zákona o športe. 

Z: Dr.Kríž, Ing. Hamran       T: 30.11.2017 

 

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 

 

2.6  Delegácia japonského mesta GIFU, ktoré bude mať patronát nad slovenskými 

športovcami počas OH 2020 v Tokiu,  navštívila 30.10.2017 už po druhý raz Národné 

stolnotenisové centrum v Bratislave – Krasňanoch. Ponúkla pre slovenských stolných tenistov 

možnosť aklimatizácie a spoločnej prípravy pred Japan Open vo Fukuoke s miestnym 

klubom, ktorý disponuje hráčskym kádrom podobnej výkonnosti, akú majú členovia 

slovenskej reprezentácie (podľa postavenia na svetovom rebríčku). SSTZ podľa 

ekonomických podmienok a svojich možností, zváži štart v Gifu pred Japan Open i pred OH 

v Tokiu (podľa toho, či sa slovenskí stolní tenisti kvalifikujú na olympijský turnaj).  Predseda 

SSTZ dostal pozvanie do Japonska na podpísanie memoranda o spolupráci s primátorom 

Gifu. 

2.7  Dňa 30.9.2017 navštívila predsedu SSTZ delegácia z Topoľčian (pp. Baláž, Michalka, 

Pakšiová), ktorá informovala o problémoch miestneho klubu a o liste, ktorý zaslala 

kontrolórovi SSTZ p. Tichému. Z uvedených požiadaviek môže SSTZ preveriť správnosť 

použitia vyúčtovania dotácie od SSTZ ako aj stanovy klubu. Ďalšie kontroly sú plne 

v kompetencii kontrolných orgánov klubu, resp. iných kontrolných subjektov, SSTZ nemôže 

vstupovať do integrity klubu. 

 

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.   

 



2.8  V dňoch 3. - 5.11.2017 sa uskutočnil v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – 

Krasňanoch a v telocvični na ZŠ Hubeného ul. 21. ročník turnaja Slovak  Cadet Open za 

účasti reprezentantov 24 krajín. Súťaž bola organizačne tradične dobre zabezpečená a je aj 

ekonomickým prínosom. Medzi divákmi okrem predstaviteľov Obecného úradu v Rači bol aj 

športový riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR p. D. Ťažký. Súťaž mala 

vysokú športovú úroveň najmä vďaka talentom z Nemecka, Francúzska, Poľska a Chorvátska, 

ale prekvapujúco aj z Iránu. Mladí slovenskí stolní tenisti sa výraznejšie opäť nepresadili. 

2.9  V októbri 2017  zaradil SOV na základe odporúčania  SSTZ medzi 21 vybraných 

mladých športovcov aj stolnú tenistku Tatianu Kukuľkovú. Najbližší rok bude mesačne 

poberať na svoju prípravu od  SOV 200 €. 

2.10  Na základe záväzného výkladu MŠVVaŠ SR vypísal SSTZ 25.10.2017 výzvu pre kluby 

na rozdelenie 15 % rozpočtu zväzu podľa počtu členov do 23 rokov - po splnení podmienok 

určených Zákonom o športe. Po zrátaní všetkých oprávnených požiadaviek vypočíta SSTZ 

dotáciu na 1 člena , bude informovať zainteresované kluby a do polovice decembra 2017 

zrealizuje všetky schválené dotácie. 

 

Úloha : Dopracovať do zmluvy s klubmi ustanovenie o povinnosti mať vysporiadané 

záväzky voči SSTZ.   

Z: Ing. Hamran                                                             T:ihneď 

 

2.11  Na základe výsledkov na MS v Düsseldorfe a lobingu SSTZ bol do celoslovenského 

kalendára športových osobností SR na rok 2018 zaradený aj Ľ.Pištej.  Kalendár vydáva 

Vydavateľstvo ŠPORT  press s.r.o. 

2.12. SOV na základe podaného projektu SSTZ schválil mimoriadnu dotáciu na účasť hráčov 

a trénerov na  kvalifikačné podujatia na OH mládeže 2018 vo výške 4000€. V prípade 

postupu niektorého z hráčov je možnosť získania ďalších 2000 € na prípravu. 
 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran 

 

Uznesenia splnené:  

                                                                                                      

Úloha: VV SSTZ schválil existujúci  systém financovania  ÚTM aj na  2. polrok 2017.  

Spracovať bodový výpočet financovania a zverejniť ho na stránke SSTZ na 

pripomienkovanie. 

Z: Komisia mládeže                                     T: 18.8.2017 

 

Úloha – Zriadiť pracovnú skupinu na prípravu pravidiel na prerozdelenie 15% dotácie SSTZ 

na mládež do 23 rokov. Zloženie skupiny: Dr.Kríž, Ing.Kalužný, Ing.Grigel, JUDr.Fink, 

Ing.Hamran                                         

T: do 20.10.2017 

 

Úloha: Pripraviť oznámenie o ukončení zmluvy a predložiť p. Čolovičkovej  

T:  predložiť p. Čolovičkovej do 31.10.2017. Ďalšie kroky v zmysle rozhodnutia.  

 

Úloha: Ing. Kalužný pripraví návrh pracovnej náplne trénera mužov (a národného 

reprezentačného centra) na pripomienkovanie, po kompletizácii Ing. Hamran zašle 

legislatívnej komisii na zapracovanie do zmluvy  

T: 1.10.2017  

 



Dňa 16.8.2017  Ing.Kalužný požiadal  predložiť všetky platné zmluvy po 1.1.2017 (vrátane 

dodatkov) komisii pre ekonomiku a marketing. 

Z: Ing.Hamran, Ing.Suchý                               T: 31.10.2017 

 

Uznesenie č. 482:  Všetky záväzkové vzťahy v hodnote nad 1000,- EUR (tisíc eur) 

jednorazovo,  alebo ročne,  musia byť pred uzavretím vopred schválené výkonným 

výborom SSTZ. 

 

Úloha:  Aktualizovať smernicu o obehu účtovných dokladov  

Z: Ing.Suchý                                                                                                 T: 31.10.2017 
  

Úloha : Zverejniť zoznam hráčov s neúplnými údajmi a priebežne pracovať  ich dopĺňať.  

Z: Cibula                                                                                                         T: priebežne 

    

 

Úloha : Ing. Kalužný pripraviť návrh cieľov trénera mužov pre Q4/2017 a 1.polrok 2018 na 

pripomienkovanie  

T: kompletizácia do 15.10.2017 

 

VV SSTZ schválil nasledovné ciele pre trénera RD mužov do konca roka 2017:  

1. umiestnenie družstva mužov do 25.miesta v rebríčku krajín v termíne rozhodujúcom pre 

hodnotenie podielu uznaným športom 

2. kvalifikovanie sa  aspoň 2 mužov na ME21 

3. dodržanie plánovaného rozpočtu vo svojej oblasti 

4. vypracovanie plánu pre postupné plnohodnotné nahradenie najlepších reprezentantov 

mladými hráčmi  

5. vypracovanie plánu na  udržanie rebríčkového postavenia družstva mužov pri nových 

podmienkach tvorby rebríčka 

 

 

Uznesenia splnené čiastočne:  

 

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

inventarizáciu  stolnotenisového materiálu za roky 2015,2016, 2017. 

Z: Hamran, sekretariát SSTZ,         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, 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: 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 

 

( VV 6/2017) 16.10 Pripraviť pravidlá plánovania a kontroly nákladov za jednotlivé oblasti       

Z:  Komisia pre ekonomiku a marketing                                                    T: 31.12.2017 

 

 

Úloha: Doplniť do redakčnej rady časopisu Slovenský stolný tenis jedného člena 

z marketingovej komisie                                                                                  T: 31.12.2017 

 

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

zariadenia 

Z: sekretariát, všetky komisie                       T: 31.12.2017 

 

Úloha : Ing. Kalužný prešetriť chýbajúce príjmy v hotovosti osobne s p. Becánim. 

                                                                                                                         T: 31.12:2017 

 

Úloha: Pripraviť rozlúčku s Petrom Šeredom,  vzhľadom na ukončenie jeho reprezentačnej 

kariéry.   

Z: Truksa             T:31.12.2017 

 

                                                     

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                                                                                    

 

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                         

 

 

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

 

4.1 VV SSTZ schválil per rollam zmenu  nominácie na WJC Slovinsko: 

Juniorky:  Puchovanová, Grigelová, Labošová  - na  náklady SSTZ 

 

4.2.VT s Maďarskom – 27.11.-1.12.2017 Hala SSTZ 

Nominácia: Pištej, Valuch, Wang, Bai He, Novota, Kalužný, Špánik, Brat, Zelinka, Peko, 

Tonkovič, Gumáň 



Maďarská reprezentácia: 3-4 hráči+ tréner 

 

4.3. Nominácia na Hungarian Open 16.-21.1.2018 Budapešť: Pištej, Wang, Bai He, Novota, 

Valuch, Kalužný- tréner Truksa 

 

VV SSTZ konštatoval neúplnosť nominácií a poveril sekretariát SSTZ,  aby vyžiadal od 

trénerov RD mužov a žien doplnenie nominácií a upresnenie detailov pre VT a štarty. 

 

4.4. VT  junioriek v Bratislave v termíne 21.-24.11 , zúčastní sa 8 hráčiek. Počas pobytu 

v Bratislave, ubytovanie v hale SSTZ. 

 

 

4.5. VT  juniorov  v Bratislave v termíne 21.-24.11 , zúčastní sa 8 hráčov a v termíne 25.-

26.11.vo Valalikách, kde sa zúčastnia aj na turnaji SPM do 21 rokov.  

Počas pobytu v Bratislave, ubytovanie v hale SSTZ. 

 

Nominácie  - rozhodcovia: 

 

Nominácia na ETTU Cup Hont. Trsťany/Dudince - Vydrany 

      

 Hl. rozhodca:  Račko,  rozhodcovia:  Kondel,   Dufek  
 

Škola medzinárodných  hlavných rozhodcov ITTF,  15.-19.11.2017 Bratislava , zo Slovenska 

sa kvalifikovali  Račko a M. Hamran. 

 

  

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. Kalužný  prezentoval výnosy a náklady za ostatné obdobie 

Úloha : preúčtovať náklady na Slovak Junior Open z čerpania dotácie na reprezentáciu 

SR a zúčtovať ich voči dotácii na významné podujatie.    

 

P. Kalužný informoval o inventúre stolnotenisového materiálu – poťahov. Konštatoval 

zanedbaný stav dokumentácie a chýbajúce množstvo poťahov.  

Úloha: Ing. Kalužný predloží  písomnú správu o výsledkoch inventúry. Ing. Hamran 

podá písomné vyjadrenie k prešetreniu a zodpovednosti za evidenciu.         

T: 12.12.2017 

 

VV rozhodol neuzavrieť novú pracovnú zmluvu s p. Čolovičkovou po 31.12.2017.  
 

P. Kalužný informoval o analýze a kontrole výpočtu podielov uznaným športom ako základu 

pre dotáciu z Ministerstva školstva. Pri analýze zistil chybu  zapríčinenú MŠVVaŠ SR 

ovplyvňujúcu nárok na dotáciu v neprospech stolného tenisu na rok 2018. Táto chyba bola aj 



pri výpočte dotácie na rok 2017. Neskontrolovanie výpočtu spôsobilo, že SSTZ nečerpal 

dotáciu vo výške skutočného nároku.  

Úloha – Zorganizovať spoločné rokovanie na MŠVVaŠ SR  vo veci 

prekontrolovania správneho výpočtu dotácie pre SSTZ. Za SSTZ sa zúčastní 

Dr.Kríž  a Ing.Kalužný.                                                             T: do 20.11.2017 

 

Dohodnúť zohľadnenie skutočného nároku pre rok 2017 do výpočtu dotácie na 

rok 2018. 

Z: p. Kríž              T: 30.11.2017 

 

Ing. Kalužný požiadal sekretariát SSTZ predložiť   komisii pre ekonomiku a 

marketing zúčtovanie Slovak Cadet Open  do konca novembra 2017. 

 

K bodu 7 – Informácia o priebehu Superligy a ligových súťaží 2017/2018-  Ing.Šereda, 

Dr.Kríž   

 

Ing.Šereda – súťaže v Extralige aj v 1. lige prebiehajú bez väčších problémov 

 

Dr.Kríž – informoval o priebehu Superligy 

Na porade Superligy v Halbturne, kde okrem bežných organizačných a súťažných problémov 

boli  schválené termíny pre druhý stupeň súťaže 

 

K bodu 8 –    Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie      - Dr.Brúderová  

 

8.1 Prebieha 1. kval. stupeň vzdelávania trénerov lic. D, prvá časť sa uskutočnila v Hloníku 

n/H. Ďalšia časť špecializácie aj so záverečnými skúškami sa uskutoční v Bratislave  

( namiesto Hliníka n/H.) v termíne 8.-10.12.2017. VV SSTZ schválil skúšobnú komisiu 

v zložení: RNDr. Marta Brúderová, Ing.Anton Kutiš, Ing.Zuzana Perháčová, JUDr.Bc.Jozef 

Blaško. 

8.2 Dr.Koprda, Dr. Brúderová pripravia jednoduchý návod pre učiteľov TV, ktorí vedú 

krúžky a zúčastňujú sa so žiakmi na postupových súťažiach.                                  T: 31.3.2018 

 

8.3 Seminár trénerov  (14.11.2017)  sa uskutoční  pre   trénerov   všetkých licencií 

v Bratislave. Bude slúžiť tiež ako možnosť predĺženia platnosti  licencií.  

 

8.4. Trénersko – metodická komisia navrhla úpravu smernice č.5/2016 o udeľovaní 

a aktualizácii trénerských licencií. 

VV SSTZ schválil znenie upravenej smernice, ktorá bude zverejnená na webovej stránke 

SSTZ  pod číslom 5/2017 s účinnosťou od 1.1.2018. 

 

K bodu 9  - Vyhodnotenie žiadostí na podiel  na 15% dotáciu klubom    - Ing.Suchý 

 

K termínu uzávierky  bolo podaných 51  žiadostí klubov o podporu  mládeže v zmyslu zákona 

o športe. Po vyhodnotení úplnosti a kompletnosti žiadostí budú v zmysle stanoveného 

harmonogramu  zaslané zmluvy klubom so stanovením výšky dotácie . 

 

VV SSTZ zobral na vedomie 



 

 

K bodu 10 – Hodnotenie  MMK  SR  v Bratislave,  - Dr.Kríž, Ing.Grigel, Ing.Hamran 

 

Dr.Kríž – pozitívne hodnotil organizáciu turnaja, zmena dodávateľa stravy sa ukázala ako  

pozitívna, turnaj prebehol bez závažnejších problémov. 

Negatívom boli slabé výsledky slovenskej reprezentácie. 

 

Ing.Grigel – výsledky boli porovnateľné, možno o niečo lepšie  ako v roku 2016. Dievčatá 

dosiahli horšie výsledky ako chlapci. 

 

Ing. Hamran – turnaj skončil po ekonomickej stránke vo výraznom pluse, najmä vďaka SSTZ 

 

K bodu 11 -  Vyhodnotenie Dunajského pohára 2017        -  Ing. Grigel 

 

Dunajský pohár sa uskutočnil tradične na dvoch miestach, chlapci hrali v Bratislave 

a dievčatá  v Rakúsku.  

V Bratislave sa družstvá chlapcov Slovenska umiestnili na celkovom prvom mieste pred 

Maďarskom a Rakúskom. 

V Stockerau  sa družstvá dievčat  umiestnili na celkovom druhom mieste za Maďarskom. 

 

K bodu 12 – Rôzne  

 

12.1 Ing. Grigel opätovne požiadal o zverejnenie výzvy  klubom na organizovanie VT na 

stránke SSTZ.   

 

12.2  Ing. Grigel žiadal preveriť dôvod neskoršieho uhrádzania faktúr. Po konštatovaní 

nárastu agendy v ekonomike VV SSTZ dospel k rozhodnutiu  posilniť túto časť sekretariátu 

o pozíciu, ktorá by prevzala časť ekonomickej agendy, evidenciu materiálu, sklad 

a marketing. Bolo konštatované, že včasné úhrady faktúr sú prioritou a nemôžu byť napriek 

nárastu bezdôvodne odkladané.   

 

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 

 

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: 30.11.2017 

 

12.3. Dr.Brúderová požiadala o nominovanie rozhodcu na M SR stredných škôl. VV SSTZ 

schválil nomináciu p.Milana Dufeka. 

 

12.4. VV SSTZ  prerokoval sťažnosť p.Hlošeka na správanie p. Grigela počas stretnutia 1. 

ligy mužov. VV SSTZ konštatoval, že nepodanie ruky na začiatku zápasu bolo nevhodné 

a VV SSTZ sa dištancuje od takéhoto správania funkcionárov a hráčov . Zároveň VV SSTZ 

odporučil všetkým hráčom a funkcionárom SSTZ fair play správanie počas podujatí SSTZ.  

 



12.5.  VV SSTZ prerokoval žiadosť KSTZ Trnava o  účasť predsedov KSTZ na zasadnutiach 

VV SSTZ s hlasom poradným. VV SSTZ konštatoval, že zasadnutia VV SSTZ sú v zmysle 

Stanov SSTZ neverejné , ale napriek tomu prijal rozhodnutie, že jedenkrát ročne zvolá 

spoločné zasadnutie VV SSTZ s predsedami  KSTZ. 

 

12.6. VV SSTZ prerokoval žiadosť Obl. Podtatranského  stolnotenisového zväzu 

o zorganizovanie školenia rozhodcov. VV SSTZ postúpil žiadosť na vybavenie komisii 

rozhodcov. 

 

12.7. Reprezentantka  SR B.  Balážová požiadala  o preplatenie nákladov na rehabilitáciu po 

operácii kolena. Ide o náklady za fyzioterapeutické ošetrenia a súvisiace liečivá v celkovej 

výške 326,75 eur.  VV SSTZ schválil žiadosť. 
 

12.8. Na návrh Dr. Jána Vaniaka VV SSTZ súhlasí s jeho  uvoľnením z funkcie predsedu 

Likvidačnej komisie. VV STTZ vymenoval  člena komisie Ing. Tomáša Šeredu za jej 

predsedu a kooptoval p. Irenu Grossovú za členku komisie. Likvidačná komisia SSTZ bude 

pracovať v zložení: 

 Ing. Tomáš Šereda – predseda 

 Stanislav Becáni 

 Irena Grossová 

 

12.9. V máji t.r. bol vykonaný audit SSTZ. Okrem pozitívneho hodnotiaceho výroku, mal 

audítor celý rad pripomienok, ktoré zhrnul v samostatných  Záveroch pre vedenie zväzu. 

Z uvedeného vyplýva potreba zabezpečiť účtovníka/ účtovnícku organizáciu, ktoré by viedla 

všetko účtovníctvo SSTZ (štátne aj zväzové, DPH aj obč. združenia). Nájsť taký subjekt sa 

ukázalo mimoriadne zložité, nakoľko účtovníci, ktorí robia neziskovky a dotácie, neovládajú 

problematiku DPH  a naopak. Podarilo sa získať  jedinú ponuku od fy E.M. Consulting s.r.o., 

Svätý Jur.  Po prepočítaní ponukových jednotkových cien podľa predpokladu skutočných 

objemov v roku 2017 vychádza priemerná mesačná cena 400,- eur. Pokiaľ uzavrieme zmluvu 

s danou spoločnosťou, budeme mať možnosť rozviazať zmluvy s účtovníckymi 

spoločnosťami J&A spol. s r.o. a B Accounting, s.r.o. Taktiež dôjde k zmene náplne a cene 

plnenia v dohode o pracovnej činnosti s p. I. Grossovou. Tieto opatrenia nám prinesú mesačnú 

úsporu cca 550,- eur. VV SSTZ zároveň súhlasí s uzavretím dohody s p.Grossovou  na 

obdobie 1 roka, počas ktorého   by spolupracovala s novou účtovnou organizáciou na 

odovzdávaní agendy. 

 

Úloha : Predložiť pracovnú náplň p. Grossovej.       

Z: Ing. Suchý                                                                                           T:12.12.2017 

 

 

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

pripraviť prevod účtovníctva v súčinnosti so súčasnými spoločnosťami. 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.   

Z: Ing. Hamran        T:31.12.2017 

 

12.10. Komisia mládeže  so vznikom reg. stredísk navrhuje zriadiť  pozíciu  hlavného trénera 

mládeže, ktorého pracovnou náplňou by malo byť najmä: 



- stanovenie metodiky a dozor nad  jej dodržiavaním v reg. strediskách mládeže a kluboch 

v úzkej spolupráci s klubovými trénermi. 

- účasť pri reprezentačných akciách mládeže, zároveň by bol ako pomocný tréner RD 

- aktívna účasť na regionálnych výberoch a sústredeniach talentovanej mládeže 

-  trénerská a metodická činnosť v slovenskom centre mládeže vrátane obdobia jeho vzniku. 

 

Pracovné a mzdové podmienky:   

- tréner bude vykonávať činnosť ako podnikanie /§6 ods. 3 písm. a/, resp. dohodu  o vykonaní 

činnosti alebo plný úväzok 

- mzdové podmienky:  mesačná odmena do cca 1000€ a preplatenie nákladom spojených 

s výkonom funkcie  

Predpokladaný vznik pozície je v roku 2018 a mal by zastrešovať 5 – 7 regionálnych stredísk   

 

12.11. VV SSTZ na návrh komisie mládeže schválil  nové znenie smernice č.2/2016 „ 

Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory“.  Nová znenie smernice pod 

č.6/2017 s účinnosťou od 1.1.2018  bude zverejnená na stránke  SSTZ. 

 

12.12. VV SSTZ schválil podmienky pre vznik regionálnych centier: 
1. Licencovaný tréner s licenciou A, výnimočne s trénerskou licenciou B. 

2. Herňa - minimálne 4 stoly so  zodpovedajúcimi podmienkami na kvalitný tréningový  

     proces (priestor, svetlo,  zatemnenie, teplota atď.) 

3. Vlastná hráčska základňa - veková štruktúra s minimálne 3 hráčmi do 15. roku veku 

4. Povinnosť min. dvojfázový tréning. 

5. Súhlas s umožnením tréningu hráčov z iných klubov na základe dohody  podľa  

    tréningového harmonogramu a bez narušenia vlastného tréningového procesu.  

 

Poskytnutie dotácie a jej čerpanie: 

Výška poskytnutej ročnej dotácie bude 5 – 7 tisíc eur, s možnosťou navýšenia podľa rozpočtu 

na nasledujúce roky, ktorú bude možno čerpať priebežne počas roka a to len na zaplatenie 

trénera, resp. na nákup tréningových pomôcok.  Všetky finančné  prostriedky na klub budú 

poskytované  mesačne  ako refakturácia vzniknutých nákladov centra. 

 

12.13. Deň 6.4.2018 je Svetovým dňom stolného tenisu, komisia masového rozvoja a komisia 

pre ekonomiku a marketing pripraví podujatia k tomuto dňu, resp. výzvu pre kluby na 

Slovensku, aby navrhli podujatia k tomuto dňu. 

 

12.14. Ing. Grigel informoval o stave a činnosti regionálnych výberov na Slovensku. Zatiaľ sa 

uskutočnili dva kempy v Humennom , dva kempy v Bratislave a jeden v Lučenci. 

 

12.15. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční v utorok  12.12.2017 o 9.00  v Bratislave. 

 

 
            

 

Bratislava 18.11.2017  

Zapísal:  Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŽ  


