Zápis č. 5/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 14.6.2018
v Bratislave
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia :

14.6.2018, 14:00 hod.
14.6.2018, 18:00 hod.

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing.Čelko, Dr. Brúderová, Truksa, Dr. Fink,
Pištej , Ing. Grigel
Prizvaní: pp. Ing. Hamran, Ing. Šereda, Ing. Suchý, Cibula, Mgr. Hatalová,
Ospravedlnení: Dr.Vaniak, Ing.Wawrek
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
3. Kontrola plnenia úloh
4. Návrh nominácií RD a rozhodcov
5. Medzinárodná agenda
6. Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing
7. Informácie z komisie ŠTK
8. Stav príprav RD SR na ME mládeže 2018
9. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie
10. Príprava konferencie SSTZ
11. Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu
12. Rôzne

- Dr. Kríž
- Dr. Kríž a členovia VV
- Ing. Hamran
- Truksa, Dr. Vaniak
- Ing. Hamran
- Ing.Kalužný, Ing.Suchý
- Ing.Čelko, Ing.Šereda
- Ing.Grigel
- Dr.Brúderová
- VV SSTZ
- Dr.Fink

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 priebehu mája a júna 2018 prebiehali intenzívne rokovania na pôde SOV, KŠZ SR a
MŠVVaŠ SR o podobe novej vyhlášky vlády SR, ktorá upraví spôsob výpočtu dotácií pre
športové zväzy na rok 2019. MŠVVaŠ SR urobilo nový prieskum domácej verejnej mienky
o popularite športov v SR (na základe nových otázok), ktorý ukázal výrazný pokles
popularity kolektívnych športov a tenisu. Pracuje sa aj na zmene spôsobu výpočtu zahraničnej
popularity, ktorá bude vychádzať z meraní popularity na sociálnych sieťach vo svete
a osobitne z prieskumu verejnej mienky v krajinách EÚ. Navrhuje sa aj zvýšenie váhy
členskej základe o 5-10 % a zväčšenie rozsahu „bŕzd“ pri stanovení konečnej sumy dotácie na
90 – 120 %. Do celkového rozpočtu pre športové subjekty (bez futbalu a hokeja) pribudne
oproti r. 2018 4,3 mil. €. Uvedený návrh prejde ešte medzirezortným pripomienkovým
konaním a potom ho schváli vláda SR. Uvedené úpravy by mohli navýšiť rozpočet SSTZ
približne o 15 %.
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2.2 Pri príležitosti osláv 25. výročia založenia a uznania samostatného SOV sa uskutočnila
celá séria rokovaní o vytvorení novej strešnej organizácie slovenského športu pod názvom
Slovenský športový a olympijský výbor, ktorá by združovala všetky uznané športové zväzy
a ďalšie subjekty, ktorých činnosť je úzko spätá so športom. V priebehu júna budú zverejnené
na diskusiu stanovy novej organizácie a v októbri, resp. novembri 2018 by na mimoriadnom
VZ SOV mala vzniknúť nová strešná organizácia, ktorej členom bude aj SSTZ.
2.3 Vyšetrovateľka PZ v Topoľčanoch M. Páleníková listom informovala predsedu SSTZ, že
začína trestné stíhanie za prečin sprenevery neznámym páchateľom v Športovom klube
stolného tenisu v Topoľčanoch. V tejto súvislosti si vyžiadala viaceré materiály o poskytnutí
dotácií klubu zo SSTZ, resp. úhrady za sústredenia reprezentácie SR v Topoľčanoch.
V pozícii svedka má byť vypočutý aj štatutár SSTZ. Kontrolór SSTZ vykonal kontrolu
čerpania prostriedkov poskytnutých SSTZ a pripraví komplexnú správu pre VV SSTZ
a poskytne ju aj vyšetrovateľke.
Úloha: Požiadať kontrolóra o vyčíslenie údajnej škody spôsobenej ŠKST Topoľčany
Slovenskému stolnotenisovému zväzu.
K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran
Uznesenia splnené:
Úloha: Spracovať výzvy na organizátora turnajov Slovak Junior a Cadet Open 2019
Z: sekretariát SSTZ
T: 31.5.2018
Úloha: Spracovať zoznam povinností pre organizácie súvisiaci s ochranou osobných údajov
(v SSTZ) . Bola ustanovená pracovná komisia na prípravu opatrení v zložení Ing. Hamran
(koordinácia), Dr. Hajduk, Ing. Suchý, Cibula.
Z: legislatívna komisia
T: 30.5.2018
Pripraviť správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2017. Správu predložiť na
konferenciu SSTZ
Z: Ing. Suchý, Ing. Kalužný
NT: 31.5.2018
Úloha : Spracovanie detailných pracovných činností pracovníkov sekretariátu
Z: Ing. Hamran
T: 30.5.2018
Úloha:
Na základe predložených popisov činností pracovníkov sekretariátu predložený materiál
prerokovať a komisia v zložení Dr.Kríž, Ing.Kalužný, Ing.Čelko, Ing.Grigel, Truksa
vypracuje návrh úprav miezd pracovníkom sekretariátu k termínu od 1.7.2018.
Úloha : Zverejniť čestných členov a osoby zaradené do Siene slávy na stránke SSTZ
Z: Ing. Hamran, Cibula
T: 31.5.2018
Úloha: Zaslať list s urgenciou za nezaplatenú pohľadávku talianskej federácie s kópiou na
ETTU
Z: Ing. Suchý
T: 31.5.2018
Úloha: Predložiť koncept podpory školského športu /KMRaŠŠ/ a návrh materiálov na
podporu ST v školách /metodicko-vzdelávacia/
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Z: Dr. Fink, Dr. Brúderová

T: 14.6.2018

Ing. Suchý predložil požiadavku na všetkých členov VV SSTZ na doplnenie podkladov za
jednotlivé komisie SSTZ do výročnej správy SSTZ za rok 2017.
T: 31.5.2018
Uznesenia čiastočne splnené
Úloha: VV SSTZ rozhodol postúpiť sťažnosť podanú p. Balážom z Topoľčian kontrolórovi
SSTZ. Kontrolór 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.
Úloha – pripraviť všetky požadované podklady na kontrolu. Z: Ing. Suchý T: 12.2.2018
Kontrolná komisia konštatovala, že podklady neboli dodané sekretariátom v stanovenom
termíne. ŠKST Topoľčany nepredložili všetky požadované podklady, ktoré komisia naďalej
požaduje. Vzhľadom k tomu úloha naďalej trvá. V súlade s predchádzajúcim rozhodnutím
VV, rozhodnutie o pridelení dotácie ŠKST Topoľčany v rámci UTM bolo odložené až po
predložení požadovaných dokladov a ukončení kontroly.
Úloha: Ing. Wawrek požiadal o podklady týkajúce sa príspevku SSTZ pre ŠKST Topoľčany
za obdobie 2016-2017.
Z: Ing. Suchý
NT: 15.3.2018
Úloha: Zverejniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy s MŠVVaŠ SR pre potreby VV SSTZ
a komisií SSTZ.
Z: Ing. Hamran, Ing.Suchý
T: 30.4.2018
Úloha: zabezpečiť verejné obstarávanie na zakúpenie automobilu (pre potreby SSTZ)
a dodávateľa opravy teplovodného potrubia ( vyplýva to zo zmluvy z MŠVVaŠ)
Z: Ing. Hamran, Ing. Suchý
T: 30.7.2018
Úloha : Pripraviť zmenu ubytovacích priestorov pre potreby reprezentačných sústredení na 5
dvojposteľových izieb. Vyžiadať cenové ponuky na rekonštrukciu priestorov.
Z: Ing. Hamran
T: 30.4.2018
Úloha: Doplniť chýbajúce doklady a predložiť komisii pre ekonomiku a marketing
inventarizáciu stolnotenisového materiálu za roky 2016, 2017.
Z: Ing. Hamran, sekretariát SSTZ,
T: 30.9.2018
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.
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Súbežné spracovanie účtovníctva obidvomi firmami do marca 2018 z dôvodu korektného
uzatvorenia účtovného roka 2017 a podania daňového priznania.
Z: Ing. Hamran
T: 30.6.2018
Úloha: Vyšpecifikovať finančné náklady na rozhodcovskú činnosť pre všetky typy
súťaží riadených SSTZ z dôvodu stanovenia najoptimálnejšej formy financovania
rozhodcov ( zmluva o dobrovoľníckej činnosti, resp. dohoda o vykonaní práce).
V tejto súvislosti bude potrebné zaregistrovať všetkých rozhodcov v Sociálnej poisťovni,
ktorí budú aktívni v rozhodcovskej činnosti. Preveriť výšku a možnosti fakturácie
klubom za rozhodcovskú činnosť v rámci riadiacej pôsobnosti SSTZ.
Z: pp. Ing. Suchý, Dufek
T: 20.6.2018
Uznesenia trvajúce :
Úloha: Súčasťou programu konferencie SSTZ bude aj ocenenie aktívnych členov hnutia.
Členovia VV SSTZ môžu predložiť návrhy na ocenenie v kategóriách:
- Zaradenie do Siene slávy
- Čestný člen
- Ocenenie klubov – víťazov M SR družstiev
- Poďakovanie SSTZ
- Čestné uznanie
Z: členovia VV SSTZ

T: 31.5.2018

Úloha: predložiť návrh smernice SSTZ na čerpanie príspevkov SSTZ
Z: Dr. Fink
T: 30.06.2018
Úloha: Pripraviť návrh na zloženie redakčnej rady publikácie SSTZ a spolupracovníkov
zodpovedných za jednotlivé oblasti
Z:Dr. Kríž, Ing. Hamran, Dr. Fink
T:30.9.2018
Úloha: Pripraviť stanovisko k povinnosti ObSTZ zvolávať konferenciu každý rok
- podať odpoveď a výklad pre ObSTZ Michalovce
- podať zjednocujúce stanovisko SSTZ k tejto problematike do budúcna
Z: Dr. Hajduk - predseda LK SSTZ
T: 31.5.2018
Úloha: po konferencii SSTZ sa bude VV SSTZ zaoberať novým zložením legislatívnej
komisie
Z: VV SSTZ
Úloha : Osloviť stolnotenisové firmy s ponukou na reklamu v pripravovaných publikáciách
„Stolný tenis pre začiatočníkov“ a „Stolný tenis pre vedúcich ZÚ na školách“
Z: sekretariát SSTZ
T: 30.7.2018
Úloha : Pripraviť návrh prioritných oblastí, ktoré by mohli byť témou pre workshop.
Uskutočniť prieskum záujmu o workshop + oblasti.
Z: Ing. Kalužný, Dragaš, Solár
T: 30.9.2018
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Ing.Kalužný informoval o zabezpečení lektora pre workshop, ktorý bude v termíne 7.9.9.2018. Lektorom bude p. Mário Amižič. Ubytovanie v termíne 7.-9.9.2018 a odmena vo
výške 1000€ bude na náklady SSTZ.
Ing. Kalužný navrhol udeliť pokarhanie Ing. Suchému za menej závažné porušenie
pracovnej disciplíny (oneskorené zaúčtovanie účtovných dokladov v roku 2017).
VV SSTZ väčšinou hlasov schválil.
K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov - p. Truksa,, Ing.Grigel, Dr.Vaniak
4.1 Bulgaria open 14.-19.8.2018:
Ženy – Balážová, Kukuľková aj do 21 rokov
Muži – Pištej, Wang Yang, Novota, Valúch, Kalužný, Špánik, Brat (aj do 21rokov)
Tréner – Truksa
Všetci na náklady SSTZ, na „balík“
4.2 Czech open Olomouc 21.-26.8.2018:
Ženy – Balážová, Truksová, Jurková, Kukuľková, Puchovanová, Labošová (aj do 21rokov) na náklady SSTZ
Muži – Pištej, Wang Yang, – na náklady SSTZ
Novota, Valúch, Kalužný, Brat, Zelinka, Špánik, Grigelová aj do 21 rokov – na vlastné
náklady, resp. klubové
Štart na „balík“ (ubytovanie na internáte )
Tréneri – Truksa, Šereda - na náklady SSTZ
Ešte sa môžu prihlásiť samoplatcovia
4.3 VT zameranie na kondíciu a regeneráciu síl v Žiline a Rajeckých Tepliciach 25.-30.6.2018
Nominácia: Pištej, Valuch, Novota, Špánik, Kalužný, Pavolka, Gumáň, Brat.
Tréner a zodpovedný vedúci – Pavol Hartel + zabezpečený masér, fyzioterapeut
4.4. Nominácia na ETTU EUROTALENTS Pre-Selection Camp 2018 - II.
Kiskunfélegyháza/HUN, 4.-11. august 2018:
Wiltschková - na náklady zväzu, Arpáš - na náklady zväzu, Palušek - na vlastné náklady,
Dragaš - ako tréner - na náklady zväzu
4.5. Nakoľko počas turnaja Satelit 2018 má reprezentácia mládeže naplánované
kondičné sústredenie pod hlavičkou SR, sa turnaja zúčastnia družstvá nominované
klubom ŠKST Ružomberok.
4.6. Úprava hracieho systému SPM mládeže
O konečné umiestnenie bude hrať len posledných 8 hráčov a v kategórii juniorov a
starších žiakov na 4. vyhraté sety. VV SSTZ schválil navýšenie štartovného na 10€ za hráča.
Hlasovanie: za -7, proti- 1, zdržal sa -0
4.7 . Návrh na schválenie 7.regionálného centra STK Lučenec v termíne od 1.7.2018.
Trénermi budú p. Adamek a Ing. Perháčová
VV SSTZ schválil jednomyseľne
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Nominácie - rozhodcovia:
4.8 Popellár - 18-24.6.2018, 19th World Veteran Championships 2018 Las Vegas,
4.9 Bystričan - 15-24.10.2018, PTT World Championships, Lasko-Cejle (SLO)
4.10 VV SSTZ schválil per rollam účasť Mgr.Hatalovej na konferencii ITTF v Rumunsku,
Kluži, ktorá bude počas ME mládeže v termíne 21.-22.7.2018.
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
6.1 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. ITTF
2.412,10
2. UNITOP
451,20
3. ŠK VATEK
184,80
4. TJ Slovan Banka
30,24
5. Magyar Asztalitenisz Szövetség
1.380,00
SPOLU (eur):
4.458,34
Ad 1, 3, 4 a 5.: Platby boli urgované.
Ad 2.: Daný zákazník štandardne platí ku koncu roka, kedy mu nabehne
dotácia z príslušnej kapitoly rozpočtu MV SR.
6.2 Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v sezóne 2017/18
ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky nasledovne:
1.
2.
3.
4.

VsSTZ Vranov n/T.
KSTZ Bratislava
KSTZ Banská Bystrica
KSTZ Žilina

Ad.

SPOLU (eur):

7.570,00
1.400,00
1.800,00
400,00
11.170,00

Ad 1: Očakáva sa faktúra MSK Kežmarok a za kompletnú výpravu do Prahy
spolu cca 2.800,Informácia o stave čerpania prostriedkov na projekt „Svetový deň stolného tenisu
2018“ ku dňu 31.05.2018 boli preplatené vyúčtovania všetkých klubov, zapojených do
projektu v plnom rozsahu 10.000,- eur.

6.3.

6.4. Prešetrovanie prípadu ŠKST Topoľčany
Kópie všetkých faktúr, vystavených ŠKST Topoľčany za obdobie rokov 2016-17 boli
postúpené predsedovi KK SSTZ p. Zelmanovi. Analogickú dokumentáciu sme zaslali na
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch. Z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR nám bola postúpená požiadavka Ing. Pavla Baláža z Topoľčian
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zaslali sme list Ing. Balážovi
s informáciami o našich doterajších zisteniach v danom prípade. Kompletnú sadu kópii
faktúr ŠKST Topoľčany za obdobie rokov 2012-17 sme zaslali Ing. Balážovi a na
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch ako aj kontrolórovi SSTZ.
6.5 Stav na účtoch SSTZ
Kvôli požiadavke MŠVVŠ SR, vyplývajúcej zo zákona o športe, sme boli nútení otvoriť
ďalší účet č. SK44 0200 0000 0039 4487 9351 v banke VÚB na vedenie štátnych dotácií
(oddelene od prostriedkov príspevku uznanému športu na účte SK35 0200 0000 0017
8493 3953). Na daný účet nabehli prostriedky pre p. V. Mihočka vo výške 500,- eur
v súvislosti s jeho životným jubileom. Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti
SSTZ v bezprostredne uplynulom období:
ku dňu

ku dňu

rozdiel
V-IV
- 60 481,30

stav na účte

SK35 ...

30.04.2018
408 406,67

31.05.2018
347 925,37

stav na účte

SK89 ...

13 857,56

7 889,18

stav na účte

SK88 ...

853,32

3 351,94

2 498,62

stav na účte

SK92 ...

65 376,04

76 734,74

11 358,70

Stav na účte

SK44 ...

0,00

494,82

494,82

stav na účtoch spolu:
stav pokladne

488 493,59
5 387,62

436 6,05
8 911,29

-

finančné prostriedky celkom:

493 881,21

445 7,34

-

-

5 968,38

52 097,54
3 523,67

48 573,87

Audit účtovnej evidencie 2017

6.6.

V zmysle zákona o športe nám vyplýva povinnosť auditu účtovnej evidencie za uplynulé
účtovné obdobie. Účtovnú evidenciu za rok 2017 sme odovzdali našej audítorskej
organizácii EKORDA na kontrolu. Audítor schválil účtovnú závierku SSTZ. S detailnou
ohodnuté je vypracovanie auditu do 31.05.2018.
6.7.Výročná správa SSTZ 2017
V zmysle zákona o športe nám vyplýva povinnosť predložiť výročnú za uplynulý rok.
Daný dokument má nielen odrážať skutočné finančno-ekonomické ukazovatele za
uplynulé účtovné obdobie, ale aj prezentáciu výsledkov činnosti občianskeho združenia
v jeho hlavných činnostiach. Obsah výročnej správy bol schválený audítorom.
6.8 Stav čerpania prostriedkov z fondu Olympijskej solidarity
V zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov Olympijskej solidarity, uzavretej
medzi SOV a SSTZ, prislúcha nám na náklady kvalifikácie na OH mládeže 2019
v Buenos Aires čiastka 4.000,- USD. Doposiaľ bola čerpaná na 3 kvalifikačné turnaje
(Split 2017, Hodonín a Tunis), v dôsledku čoho sa kvalifikovala Tatiana Kukuľková. Na
kvalifikačné turnaje s perspektívou kvalifikácie ďalších hráčov ostávajú ešte tieto
prostriedky:
dotácia SOV (4.000,- USD)
cca 3.200,00
doteraz spotrebované prostriedky
-2.905,30
7

zostáva (eur):

cca 300,00

6.9 Postup integrácie účtovníctva
Od konca roku 2017 sme spustili proces integrácie účtovníctva. Ukončili sme zmluvu
s firmou J+A spol. s r.o. a uzavreli zmluvu s fy E.M.Consulting s.r.o. V roku 2018 teda
máme jednotné účtovníctvo, vedené na vlastnom zväzovom serveri v SW Omega.
Spolupráca s fy J+A dobehla v druhom kvartáli (účtovná závierka, daňové priznanie,
podklady pre audit a výročnú správu). Implementácia SW prebehla vcelku úspešne,
účtovníctvo (saldokonto, majetok, atď.) plynulo nadviazalo na rok 2017. Spolupráca s p.
Grossovou (dohodárka) pokračuje aj v tomto roku, s tým aby zaučila novú účtovníčku
špecifikám účtovania štátnej dotácie a viedla kontrolné účtovníctvo. V septembri 2018
uskutočníme porovnanie oboch evidencií, a ak bude výsledok kladný, redukujme
vyťaženie p. Grossovej, s tým aby v ďalšom sa zamerala len na poskytovanie poradenstva.
Nepodarilo sa nám,
žiaľ,
doposiaľ implementovať niektoré funkčnosti (napr.
kontrolling), tieto predpokladáme vyriešiť v spolupráci s dodávateľom SW, fy KROS
najneskôr do konca septembra. Do tej doby sme spracovali náhradné riešenie formou
excelovského súboru.
6.10

Smernica GDPR

Dňom 25.05.2018 vstúpila do platnosti smernica GDPR. V súvislosti s tým pracovníci
sekretariátu Ing. J. Suchý a J. Cibula absolvovali príslušné školenie. V súvislosti s danou
smernicou nám vznikla povinnosť informovať o inštalácii kamier. Preto sme v priestoroch
STH umiestnili 2 informatívne tabuľky. Taktiež sme zabezpečili základnú dokumentáciu,
ktorú predkladáme na schválenie v štruktúre:
• Interná smernica (návrh)
• Zmluva o spracovaní osobných údajov (so sprostredkovateľom – vzor)
• Súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor)
V prípade schválenia predloženej smernice GDPR je potrebné ju upraviť tak, aby bola
použiteľná aj pre stolnotenisové kluby. V najbližšej dobe bude zverejnená aj obdobná
smernica SOV ( na stránke SOV)
Úloha: Upraviť registračný formulár SSTZ za účelom GDPR tak , aby každý hráč pri
registrácii dal svoj súhlas na používanie a zverejňovanie jeho osobných údajov .
Z: ŠTK , legislatívna komisia
T: 31.8.2018
6.11

Ďalšie informácie
• Boli uzavreté dohody o pracovnej činnosti s trénermi Regionálnych centier
s účinnosťou od 01.05.2018.
• Bola uzavretá dohoda o pracovnej činnosti s trénerom RD kadetov SR Sašom
Dragašom s účinnosťou od 01.06.2018.

6.12

Vyčíslenie nákladov na rozhodcovský zbor

V spolupráci s p. Dufekom sme vyčíslili celkové náklady na odmeny rozhodcov
v súťažnom ročníku pre SSTZ a ostatných usporiadateľov.
6.13 Na návrh Ing.Grigela VV SSTZ jednomyseľne schválil úpravu pravidla o platení
samoplatcov na turnajoch. Samoplatcovia si budú samostatne zabezpečovať a uhrádzať
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poplatky na turnajoch. Dôvodom je prehľadnejšie účtovanie nákladov reprezentačných
družstiev, ktoré štartujú na náklady SSTZ.
K bodu 7 – Informácie zo športovo-technickej komisie SSTZ - Ing.Čelko, Ing.Šereda
Ing.Čelko informoval o priebehu M SR jednotlivcov, turnaje prebiehajú bez väčších
problémov.
Na konferenciu je predložených niekoľko návrhov na zmenu súborov predpisov. ŠTK
komunikovala s navrhovateľmi.
K bodu 8 – Stav príprav RD mládeže SR na ME mládeže 2018

- Ing.Grigel

18.-22.6. 2018
Kadeti – 4+2 sparingovia v Prievidzi
Kadetky- 4+2 Prievidza
Juniori – 5+5 Bratislava Rača
Juniorky – 6+2 Bratislava Rača
25. – 29.6.2018
Kadeti- 4 spoločne s maďarskou reprezentáciou Prievidza
Kadetky – 4+2 Bratislava Rača
Juniori – 5 spoločne s maďarskou reprezentáciou Prievidza
Juniorky – 6 sústredenie v Českej republike spoločne Srbky, Maďarky, Češky
2.-6.7.2018
Kadeti – 4+2 Bratislava Rača
Kadetky – 4+2 Bratislava Rača
Juniori – 4+2 Bratislava Rača
Juniorky – 6 spoločne Srbky a Chorvátky Prievidza
9.-10.7.2018
Všetci spoločne v Bratislava Rača, počty ako na ME mládeže.
Ing.Grigel informoval o cieľoch na ME mládeže.
Doprava – spoločne autobusom 14.7.2018, návrat 24.7.2018
K bodu 9 – Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie SSTZ - Dr.Brúderová
9.1 Dr. Brúderová informovala o pripravovaných a prebiehajúcich školeniach trénerov
- od 18.6.2018 bude v hale SSTZ špecializácia pre 2. a 3. kvalifikačný stupeň
- dňa 22.6.2018 bude test zo všeobecnej časti
- opätovne zverejnená výzva na 2. a 3. kvalifikačný stupeň, nakoľko zatiaľ je malý
počet účastníkov
9.2 Žiadosť ŠK Prievidza o udelenie trénerských licencií pre Igora Mihailoviča a Luku
Mihailoviča . VV SSTZ neschválil udelenie licencií, nakoľko ide cudzích štátnych
príslušníkov, ktorí trvale nežijú na území SR. V prípade Igora Mihailoviča je možné uznanie
licencie vydanej v Chorvátsku, v prípade, že ju predloží
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K bodu 10 – Príprava konferencie SSTZ - Dr. Kríž, Ing. Hamran
- Predložený písomný materiál – doplnené organizačné zabezpečenie konferencie
VV SSTZ po doplnení schválil predložený materiál
K bodu 11 - Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu – Dr. Fink
Dr. Fink predložil komplexný materiál „Projekt stolný tenis do škôl 2018“
v štruktúre :
1. Úvod, východiská projektu, stanovenie cieľov
2. Časový harmonogram
3. Štruktúra riadenia projektu
4. Organizácia priebehu konkrétnych podujatí
5. Mediálna propagácia projektu
6. Spätná väzba, plnenie cieľov
7. Financovanie projektu, rozpočet
VV SSTZ po diskusii materiál schválil s pripomienkami, rozpočet je potrebné upraviť do cca
30000€.
K bodu 12 – Rôzne
12.1 VV SSTZ prerokoval disciplinárny priestupok hráčov juniorského družstva ( Diko,
Cyprich, Fečo, Kysel) počas Slovak Junior Open v Senci. Priestupok bude postúpený
disciplinárnej komisii na doriešenie. Podklady k prerokovaniu poskytne Ing.Grigel.
12.2 VV SSTZ per rollam schválil prestup hráčky Vanišovej - bez odstupného, na základe
súhlasu predsedu klubu z Malaciek.
12.3. VV SSTZ bol informovaný o liste p.Gašparíka z Topoľčian
12.4 ObSTZ z Prešova požiadal o materiálnu podporu na 64. ročník turnaja „ O pohár
dukelských hrdinov“. VV SSTZ schválil podporu – vecné ceny, 6 ks oblečenia.
12.5 Ing. Hamran informoval o výsledkoch skúšok na licenciu IU – medzinárodný rozhodca.
Z 10 kandidátov úspešne zložilo skúšky 5 rozhodcov: Adam Bartovič, Jaroslav Freund, Iveta
Ivaničová, Jana Krajčovičová, Lucia Vožďarová
12.6.Termíny ďalších zasadnutí VV SSTZ boli stanovené na 9.8. a 27.9.2018 v Bratislave.

Bratislava, 21.6.2018
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: Dr. Zdenko KRÍŽ
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