Zápis č. 9/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 12.12.2017
v Bratislave
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia :

12.12.2017, 9:00 hod.
12.12.2017, 18:30 hod.

Prítomní: pp.

Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing. Čelko, Dr. Brúderová, Ing.Grigel, Truksa,
Dr. Fink, Bc. Pištej
Prizvaní: pp.
Ing. Hamran, Ing. Šereda, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý, Cibula, Zelman
Ospravedlnení: pp. Dr.Vaniak , Bc. Čolovičková
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. Príprava M SR mužov a žien a do 21 r. na r. 2018
8. Návrh na prípravu RD mládeže SR na MEJ 2018
9. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie
10. Konferencia SSTZ - per rollam
11. Informácia o stave úhrad žiadostí na podiel na 15%
dotáciu klubom
12. Stav žiadostí na vznik regionálnych centier
13. Hodnotenie činnosti ÚTM za rok 2017
14.Návrh na vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 1/2018
15. Návrh zasadnutí VV SSTZ na 1. polrok 2018
16. Informácie z komisie masového rozvoja
17. 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
- Dr.Kríž, Ing.Kalužný
- Ing.Suchý
- Ing.Grigel,
- Ing.Grigel, tréneri RD
- Dr.Kollár,
Mgr.Hatalová
- Ing.Hamran
- Dr.Fink

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ na zasadnutí
výkonného výboru, v druhej časti aj predsedu KK SSTZ p. Zelmana.
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV
2.1 Dňa 15.11.2017 navštívili predseda SSTZ Z. Kríž a podpredseda SSTZ B. Kalužný
riaditeľa odboru ekonomiky a informácií Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR
B. Strečanského na konzultácie k výpočtu dotácie pre SSTZ na r. 2018. Upozornili ho na
chybu pri hodnotení výsledkov mládežníckej reprezentácie SR za r. 2017 i 2016. Pripomienky
boli akceptované – chyba za r. 2017 odstránená a chybná hodnota výsledkov mládežníckej
reprezentácie SR za r. 2016 bude zohľadnená v prospech SSTZ pri prenose výsledkov z tohto
obdobia do aktuálneho výpočtu.
1

2.2 V Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – Krasňanoch sa v dňoch 16. –
19.11.2017 uskutočnilo školenie medzinárodných hlavných rozhodcov ITTF. SSTZ
operatívne zabezpečil podmienky školenia namiesto pôvodne vybratého centra so
Schwechate, ktoré najmä z ekonomických dôvodov ukončilo svoju činnosť. Z 10 kandidátov
uspelo 6, medzi nimi aj M. Hamran, zatiaľ čo druhý zástupca SSTZ B. Račko skončil tesne
pod čiarou. Vedúci školenia ITTF M. Zwipp z Nemecka vyslovil poďakovanie SSTZ,
osobitne generálnemu sekretárovi A. Hamranovi, za vytvorenie excelentných podmienok na
školenie. Celé podujatie finančne zabezpečovala ITTF, resp. časť nákladov si hradili
frekventanti školenia.
2.3 V maďarskom Sárvári sa 22.11.2017 konalo zasadnutie Grémia Dunajského pohára, ktoré
vyhodnotilo výsledky súťaží v 8 športových odvetviach. Celkovým víťazom sa stala SR, pred
Maďarskom a Rakúskom. Veľkú zásluhu v prvenstve Slovenska majú mladí stolní tenisti,
ktorí vyhrali súťaž chlapcov v Bratislave a dievčatá obsadili v Stockerau 2. miesto za
Maďarskom.
2.4 V súvislosti s problémom neobsadeného miesta kontrolóra SSTZ (po odstúpení J.
Tichého), rokoval predseda SSTZ s J. Burianom zo Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu,
ktorý úspešne absolvoval skúšky kontrolórov na MŠVVaŠ SR. V prípade potreby je p. Burian
ochotný v zmysle zákona o športe suplovať na dohodnuté obdobie aj post kontrolóra SSTZ do
termínu skúšok vlastného kontrolóra, aby SSTZ nestratil spôsobilosť byť prijímateľom štátnej
dotácie.
K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran
Uznesenia splnené
( 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
VV SSTZ schválil po diskusii a doplnení aktualizáciu
dokladov pod číslom 7/2017 s účinnosťou od 1.1.2018.

smernice o obehu účtovných

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: 15.1.2018
Úloha: VV SSTZ rozhodol postúpiť sťažnosť podanú p. Balážom z Topoľčian kontrolnej
komisii SSTZ. Kontrolná komisia sťažnosť prešetrí a predloží na najbližšie rokovanie VV
SSTZ (do 10.12.2017). V prípade neposkytnutia potrebnej a včasnej súčinnosti zo strany
klubu, SSTZ pozastaví financie pre klub.
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VV SSTZ prerokoval stav šetrenia sťažnosti p. Baláža za prítomnosti predsedu kontrolnej
komisie p. Zelmana. Predseda kontrolnej komisie p. Zelman predložil písomné stanovisko
kontrolnej komisie. Požiadal o poverenie VV SSTZ na kontrolu dokumentov, ktoré sa týkajú
financovania klubu ŠKST Topoľčany z prostriedkov SSTZ za obdobie 2012- 2017..
VV SSTZ svojim uznesením poveril kontrolnú komisiu oprávnením na kontrolu . Predseda
komisie si vyžiadal potrebné podklady od ekonóma SSTZ.
VV SSTZ po dohode s kontrolnou komisiou prerokuje výsledok kontroly na najbližšom
rokovaní VV SSTZ v januári 2018.
Úloha: Napísať list p. Balážovi a informovať ho o stave kontroly ŠKST Topoľčany.
Z: Ing. Hamran
T:14.12.2017
Úloha : Predložiť pracovnú náplň p. Grossovej.
Z: Ing. Suchý

T:12.12.2017

Uznesenia trvajúce :
Uznesenie č. 463
VV SSTZ požaduje dodržiavať písomné prihlasovanie sa na turnaje WT a WJC samoplatcov
s tým, že kto nepredloží požadovaný formulár (viď uznesenie VV SSTZ č. 454) na turnaje,
nebude oficiálne na turnaj prihlásený.
Z: KŠR, Mgr.Hatalová
T: priebežne
Uznesenie č. 468
VV SSTZ schválil doplnenie smernice o účasti na medzinárodných podujatiach o termíny
uzávierky na prihlasovanie:
Konečný termín na prihlásenie na sekretariát SSTZ je 5 dní pred oficiálnym termínom
prihlásenia do „on line systému“ ITTF, konečný termín na prihlásenie do „on line systému“
ITTF je 2 dni pred oficiálnym termínom prihlásenia. Po tomto termíne je ešte možné iba
v závažných prípadoch urobiť prípadné zmeny
Z: Mgr. Hatalová
T: priebežne
Úloha: Pripraviť smernicu o udeľovaní rozhodcovských licencií a hodnotení práce rozhodcov
za účelom zvyšovania kvality práce rozhodcov.
Z: Dr.Vaniak, Ing. Suchý
T: 28.2.2017
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: p. Truksa, Ing. Hamran
T:31.3.2018
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
NT: 10.1.2018
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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: 15.1.2018
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.
Súbežné spracovanie účtovníctva obidvomi firmami do marca 2018 s dôvodu korektného
uzatverenia účtovného roka 2017 a podania daň. priznania.
Z: Ing. Hamran
T:31.3.2018
Uznesenia z celoslovenskej konferencie (budú plnené priebežne podľa schválených termínov)
a) Na webovej stránke SSTZ zverejňovať všetky položky čerpania finančných prostriedkov
a ich pohyb na účtoch vedených SSTZ
Z: Dr. Kríž, Ing. Suchý
T: priebežne
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. Nominácia na Hungarian Open 16.-21.1.2018 Budapešť – schválené per rollam
Ženy:
Ódorová, Balážová, Kukuľková, Labošová, Puchovanová, Truksová, Krovinová
Tréner – Šereda P.
Všetci na entry fee. Ódorová nepotrebuje ubytovanie, takže 6 mužov (nominácia bola
schválené na predchádzajúcom VV) , 6 žien, 2 tréneri na ubytovanie
4.2. Výcvikový tábor žien 26.-29.12.2017 v Rači.
Nominacia:
Balážová, Ódorová, Truksová
Tréner: P. Šereda
Kondičný tréner, fyzioterapeut: P. Hartel
Sparing: Novota, Kalužný, Brat
4.3. Majstrovstvá Európy do 21 rokov, Bielorusko, Minsk
Kalužný, Špánik, Kukuľková – nominovaní ETTU podľa rebríčka
Tréneri: Truksa, Popová
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Všetci na náklady SSTZ
Delegát za komisiu mládeže ETTU: Ing.Hamran – pobyt na náklady organizátora,
Doprava, poistné na náklady SSTZ
Nominácie - rozhodcovia:
4.4 Nominácia na ETTU CUP: Vydrany - Hont. Trsťany/Dudince, 14.12.2017
Hl. rozhodca: Račko, rozhodcovia: Kondel, Dufek
4.5.ITTF PT Maďarsko, 16.-21.1.2018, Račko, Popellár, Németh
4.6.ITTF World Team Cup, Londýn, 22.-25.2.2018 , Račko
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 a zároveň predložil plán
rozpočtu na rok 2018. Plán rozpočtu vychádza z predpokladu opravy chybne nevyčerpaného
nároku z rozpočtu na rok 2017 vo výške viac ako 200 tis. EUR. Je potrebné zabezpečiť a
skontrolovať, aby ministerstvo pred výpočtom na rok 2018 nárok SSTZ zohľadnilo.
Definitívne bude rozpočet schválený po zverejnení príspevku MŠ VVaŠ na rok 2018.
Úloha : Zabezpečiť opravu nároku na rok 2017 ako predpoklad pre výpočet dotácie na rok
2018.
Z : predseda SSTZ
Termín : január 2018
Úloha : Rozpočet na rok 2018 zverejniť na stránke SSTZ
Z: generálny sekretár
Termín : 31.12.2017
VV SSTZ schválil predĺženie zmluvy s p.Grossovou na celý rok 2018 na čiastočný úväzok
z dôvodu kontinuity spracovania účtovníctva na štátne prostriedky.
Zároveň VV SSTZ schválil predĺženie spolupráce s firmou zabezpečujúcou spracovanie
účtovníctva do konca marca 2017, z dôvodu ukončenia účtovného roku a spracovania
daňového priznania za rok 2017. Po tomto termíne bude účtovníctvo SSTZ v zmysle
pripomienok auditu spracovávať len jedna firma.
Ing. Suchý predložil písomnú informáciu o stave záväzkov a pohľadávok SSTZ, VV vzal na
vedomie.
K bodu 7 – Príprava M SR mužov a žien a do 21 r. na r. 2018 - Ing.Čelko, Ing.Šereda
Ing.Šereda – predložil písomný materiál:
– Propozície M SR jednotlivcov v stolnom tenise
– Časový rozpis M SR
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VV SSTZ schválil predložený materiál s pripomienkami
K bodu 8 Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže 2018

- Ing.Grigel

Ing. Grigel predložil predpokladaný plán prípravy RD mládeže na ME mládeže 2018,
príprava bude prebiehať v troch blokoch:
1. blok : 18.-23.6.2018
2. blok: 25.-29.6.2018
3. blok: 2.-6.7.2018 a 9.-11.7.2018 (uskutoční sa v Bratislave)
Chlapci majú plánovaný jeden blok prípravy s RD Maďarska.
K bodu 9. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie

- Dr.Brúderová

9.1 Skončil 1. kval. stupeň vzdelávania trénerov lic. D, prvá časť sa uskutočnila v Hliníku
n/H. Ďalšia časť špecializácie aj so záverečnými skúškami bola v Bratislave
v termíne 8.-10.12.2017.
Kurz skončilo 10 účastníkov z pôvodne 18 prihlásených.
9.2 Dňa 14.11.2017 sa uskutočnil seminár trénerov všetkých licencií v Bratislave.
Zúčastnilo sa ho 27 účastníkov. Slúžil tiež ako možnosť predĺženia platnosti licencií.
9.3. O trénerský kurz na 2. a 3. kvalifikačný stupeň je zatiaľ malý záujem.
9.4 Dr.Koprda, Dr. Brúderová pripravujú jednoduchý návod pre učiteľov TV a masový rozvoj
stolného tenisu.
9.5 P. Zelman požiadal o preverenie jeho trénerskej licencie – zabezpečí p. Brúderová.

K bodu 10. Konferencia SSTZ - per rollam

- Dr.Kríž, Ing.Kalužný

VV SSTZ odsúhlasil zloženie delegátov na mimoriadnu konferenciu SSTZ, ktorá bude
zvolaná za účelom voľby kontrolóra SSTZ. Hlasovať môžu tí istí delegáti ako na ostanej
riadnej konferencii . Jedinou zmenou je, že dvoch delegátov z Extraligových klubov, ktorí
zostúpili z Extraligy v minulej sezóne, nahradia dvaja delegáti , ktorí postúpili do Extraligy
pre sezónu 2017-2018.
Mimoriadna konferencia sa uskutoční v zmysle Stanov SSTZ elektronickým hlasovaním per
rollam.
SSTZ eviduje dvoch záujemcov o funkciu kontrolóra SSTZ :
- Ing. Gabriel Wawrek
- p. Jaroslav Burian (krasokorčuľovanie) – absolvoval skúšky na funkciu kontrolóra (na
obdobie do zvolenia riadneho kontrolóra SSTZ).
Úloha : Uskutočniť stretnutie s p.Wawrekom. Za SSTZ sa ho zúčastnia Dr.Kríž,
Ing.Kalužný, Ing.Čelko a Ing.Hamran
T: 20.12.2017
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Uznesenie č. 484: VV SSTZ zvoláva mimoriadnu konferenciu SSTZ, ktorá bude voliť
kontrolóra SSTZ. Sekretariát SSTZ pripraví zoznam delegátov na konferenciu a voľby
kontrolóra SSTZ. Zverejniť na stránke SSTZ.
Z: Dr.Kríž, sekretariát SSTZ
T: 25.1.2018
K bodu 11 - Informácia o stave úhrad žiadostí na podiel na 15% dotáciu klubom
Ing. Suchý

-

K termínu zasadnutia VV SSTZ boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí príspevku so všetkými
49 oprávnenými žiadateľmi. Vyúčtovania (faktúry) dodali všetci 49 vyššie uvedení žiadatelia.
Preplatených už bolo 29.028,- eur, čo predstavuje cca 32 % celkového objemu poskytnutých
prostriedkov v rámci daného programu. Úplné vyplatenie príspevkov možno očakávať medzi
15.-20.12.2017.
VV SSTZ zobral na vedomie
K bodu 12. Stav žiadostí na vznik regionálnych centier

- Ing.Grigel

Ing. Grigel informoval o stave prihlášok na regionálne výbery a regionálne centrá.
12.1.Regionálne výbery – zámerom je prvotný výber hráčov. Je predpoklad, že z každého
výberu by malo vzniknúť cca 10 hráčov pre ďalší rozvoj:
- zatiaľ sa uskutočnili kempy v Bratislave, Banskej Bystrici a vo východoslovenskom
regióne, ktoré poslali aj hodnotenie
- podpora ne tieto kempy je 200€/deň
- ostatné regióny zatiaľ nereagovali, Žilinský kraj ešte pripravuje kemp v tomto roku
- predpokladaný rozpočet je 1200€ na 1.časť sezóny, 1800€ na 2. časť sezóny na jeden
región, v prípade nečerpania sa suma rozdelí ostatným regiónom
12.2 Regionálne centrá – prihlásených je 9 záujemcov o zriadenie centra. Uzávierka
prihlášok bude k 31.12.2017. Následne bude uskutočnený výber z prihlásených záujemcov.
Časový harmonogram:
- 28.2.2018 – konzultácie so záujemcami
- 31.3.2018 – schválenie regionálnych centier, včítane ustanovenia hl. trénera mládeže
Úloha : Opätovne zverejniť výzvu na webe SSTZ, s termínom ukončenia podávania žiadostí
k 31.12.2017.
Z: generálny sekretár
T: ihneď
K bodu 13. Hodnotenie činnosti ÚTM za rok 2017

- Ing.Grigel, tréneri RD

Preložené na ďalšie rokovanie VV SSTZ
K bodu 14. Návrh na vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 1/2018

- RNDr.Kollár,
Mgr.Hatalová

Preložené na ďalšie rokovanie VV SSTZ
Úloha : zvolať redakčnú radu časopisu
Z: Dr.Kollár

T: 15.1.2018
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K bodu 15. Návrh zasadnutí na 1. polrok 2018

- Ing.Hamran

Predložený písomný materiál. VV SSTZ ho schválil s doplnením jedného zasadnutia v júni
2018 - pred riadnou konferenciou SSTZ
K bodu 16. Informácie z komisie masového rozvoja

- Dr.Fink

16.1. Dr. Fink informoval o príprave kalendára SSTZ. VV schválil grafickú podobu
kalendára na rok 2018 a tiež zvýšený rozpočet kalendára /grafické práce + tlač/ podľa
informácií predložených komisiou masového rozvoja. Cena tlače kalendáre by mala byť do
2.000 EUR a grafické práce cca 250 €.
16.2. Písomná informácia o príprave podujatí na svetový deň stolného tenisu – 6.4.2018.
Ciele:
- zapojiť sa do celosvetových aktivít svetového dňa
- propagácia a popularizácia stolného tenisu
- motivovať stolnotenisové kluby ( formou finančnej podpory ), pripraviť aktivity pre širokú
verejnosť
Predpokladaný rozpočet do 10000€ - v závislosti od celkového rozpočtu na rok 2018
Úlohy :
Vytvoriť banner a podstránku na www.sstz.sk
Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová

T: ihneď po schválení VV

Pripraviť rozhovor pre stránku slovaktabletennis.com
Z: Dr. Fink

T: 15.12.2017

Pripraviť výzvu a podmienky pre výber projektov
Z: Dr. Fink

T: 15.1.2018

Zverejniť výzvu na predkladanie projektov
Z: Ing. Hamran, J. Cibula

T: 15.1.2018

Stanoviť výberovú komisiu
Z: Dr. Kríž a VV SSTZ

T: január 2018

16.3 JUDr. Fink informoval VV, že v súlade s novelizáciou zákona o športe zo dňa
30.novembra 2017 bol novým §-fom 49a s účinnosťou od 30.12.2017 zavedený nový
zmluvný typ, a to Zmluva o výkone činnosti športového odborníka. Na základe tejto zmluvy
sa športový odborník zaväzuje vykonávať pre športovú organizáciu činnosť športového
odborníka za odmenu v rozsahu najviac 30 hodín týždenne. Ide o obdobný pracovnoprávny
vzťah, na základe ktorého môže byť riešením napr. činnosť trénerov v kluboch.
K bodu 17 – Rôzne
17.1. Bc.Pištej – informoval o probléme skrečovania zápasov v stretnutiach družstiev, čo
spôsobuje skresľovanie rebríčkov
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17.2. Dr. Fink požiadal ŠTK o preverenie potreby „papierových“ registračných preukazov.
Preveriť , či nie je postačujúca len elektronická registrácia - ŠTK.
17.3. Bc.Pištej informoval o potrebe spracovania zmlúv s hráčmi. Návrh pripraví ekonomická
komisia v spolupráci s komisiou hráčov a komisiou športovej reprezentácie.
17.4. Bc.Pištej požiadal o zverejňovanie programu podujatí v hale SSTZ – zabezpečí
sekretariát SSTZ.
17.5. VV SSTZ prerokoval list STK ŠK Blava Jaslovské Bohunice vo veci poplatkov pri
odvolaniach a pri žiadosti o odpustenie trestu. VV SSTz požiadal o vysvetlenie disciplinárnu
komisiu SSTZ, ktorá predložila nasledovné písomné stanovisko :
1/ Ak išlo o súťaž v rámci okresu, mal by byť vklad za prerokovanie priestupku 7,-Eur. Vyplýva to aj
z dikcie samotného ustanovenia čl. 5.12.1. DP, zároveň priestupca nemôže zato / nevie ovplyvniť/
okolnosť, že zrejme z dôvodov predpojatosti priestupok riešila nie pôvodne vecne príslušná DK.
2/ Aj z dikcie čl. 5.1.2. DP vyplýva, že v disc. konaní majú byť prerokované a posúdené disc.
previnenia. Disc. konanie končí právoplatným rozhodnutím disc. komisie o previnení / priestupku / .
Konanie o odpustení trestu / čl. 5.13.3. DP / je osobitným konaním a pokiaľ DP k nemu explicitne
neurčuje poplatok za prejednanie tak s ním nepočíta, poplatok by sa platiť nemal. Nie je možné
analogicky vychádzať z poplatkov podľa čl. 5.12.1. DP. Obdobne je to aj v trestnom konaní, kde sa
neplatí súdny poplatok za napr. konanie o podmienečnom upustení od zvyšku trestu.

VV SSTZ schválil výklad disciplinárnej komisie.
17.6. VV SSTZ na návrh Ing. Kalužného schválil usporiadanie tlačovej konferenie
s úspešnými reprezentantmi Pištejom a Balážovej , ich trénermi a predstaviteľmi SSTZ.
Z: Dr. Kríž, Ing. Hamran
T: 21.12.2017
17.7. V rámci prípravy kvalifikačných stretnutí na ME družstiev 2018 – 2019 je
potrebné pripraviť ponukový list s podmienkami na slovenské kluby s ponukou na
spoluorganizovanie kvalifikačných stretnutí.
Z: Ing. Hamran, Ing. Kalužný
T: 20.1.2018
17.8. VV SSZ schválil udelenie mimoriadnej odmeny pre hráčov mužského družstva, trénera
a Balážovej za dobré výsledky na ME družstiev 2017 a účasť na Grand Final. Celkovú
odmenu vo výške 3000,-€ , návrh na prerozdelenie pripraví tréner.
Úloha : Pripraviť aktualizáciu smernice o odmenách na MS,ME a ME do 21 rokov.
Z : Predseda KŠR
Termín : 28.2.2018
17.9. VV SSZ schválil udelenie koncoročnej odmeny pre pracovníkov sekretariátu
v celkovej výške 3000€. Návrh na prerozdelenie medzi pracovníkov sekretariátu pripraví gen.
sekretár.
17.10. VV SSTZ schválil výklad predpisov Súboru predpisov navrhnutých KŠR:
Striedanie hráčov:
Hráč odohrajúci štvorhru a nenominovaný do 1. kola dvojhier môže ešte v ďalšom priebehu
stretnutia nastúpiť (striedať)?
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Vysvetlenie:
Súťažný poriadok hovorí, že na začiatku stretnutia dáva družstvo zostavu samostatne na
štvorhru a samostatne na dvojhru. Čiže tam môžu byť aj iní hráči a nie je to striedanie.
Vedúcich družstiev mýli ustanovenie čl. 4.3.6.1.5.1. Striedanie hráča v stretnutí družstiev sa
môže realizovať najskôr po odohraní štvorhry, resp. štvorhier a prvej série dvojhier.
čl.4.3.6.1.4. Vo štvorhrách môžu nastúpiť ďalší hráči, oprávnení štartovať za družstvo bez
ohľadu na to, ktorí hráči sú zaradení pre dvojhru.
Na základe týchto ustanovení môže postaviť družstvo na stretnutie 9 hráčov (pri 4 členných
družstvách).
Prestup hráča v januárovom prestupovom termíne:
Ak hráč (dieťa) rozohralo súťaž družstiev v klube A, či môže v januári prestúpiť do iného
klubu. Ak áno, či môže hrať SPM turnaje a iné súťaže jednotlivcov ?“
Stanovisko ŠTK SSTZ: Po splnení všetkých náležitostí prestupu ( okrem iných aj čl- 3.5.3
Prestupového poriadku, vrátane uhradenia výchovného) môže
prestúpiť, avšak môže hrať iba súťaže jednotlivcov, vrátane SPM.
Vysvetlenie:
V zmysle Zákona o športe je voľný pohyb hráčov. Hracie podmienky si však môžu upraviť
jednotlivé športové zväzy. My máme v Prestupovom a Súťažnom poriadku uvedené prestupové
termíny, ako aj podmienky štartu v danom súťažnom ročníku.
17.11. VV SSTZ schválil aktualizáciu prestupového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018
3.8.6.a Stanovená výška výchovného, podľa umiestnenia na rebríčku SR (muži):
Muži: Dospelí do 23 rokov 201. a viac v rebríčku SSTZ
500 EUR
Muži: Dospelí do 23 rokov nezaradení hráči v rebríčku SSTZ
400 EUR
3.8.6.b Stanovená výška výchovného, podľa umiestnenia na rebríčku SR (ženy):
Ženy: Dospelí do 23 rokov 46. a viac v rebríčku SSTZ
350 EUR
Ženy: Dospelí do 23 rokov nezaradení v rebríčku SSTZ
200 EUR
Úloha: Zverejniť na stránke SSTZ
Z: Ing.Šereda, Cibula

T:31.12.2017

17.12. VV SSTZ schválil odmenu pre šéfredaktora časopisu Slovenský stolný tenis
Dr.Kollára vo výške 250€ za každé vydanie časopisu (ukončil bartrovú odmenu).
17.13. VV SSTZ požiadal Ing. Kalužného o vyhodnotenie pohyblivej zložky pre Truksu
v zmysle stanovených kritérií pre rok 2017.
17.14. Truksa požiadal o zabezpečenie ubytovania pre superligové družstvo Varaždínu po
stretnutí s družstvom SVK do 21 rokov.
17.15. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční v utorok 31.1.2018 o 9.30 v Bratislave.
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Bratislava 18.12.2017
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
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