
 

 

Záznam 
 komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie vecného plnenia na projekt 

„Svetový deň stolného tenisu 2019“ 

   
 

Dátum:   28.03.2019   

Členovia komisie: PhDr. Zdenko Kríž – člen komisie 

   JUDr. Daniel Fink – člen komisie 

    Mgr. Janka Mihaľovová – člen komisie   

   Jakub Cibula – tajomník komisie 

  

 

Body:   1.  Voľba predsedu komisie 

   2.  Kontrola uznášaniaschopnosti 

   3.  Informácie o prijatých žiadostiach 

   4.  Vyhodnocovanie žiadosti 

   5.  Iné 

   

ad. 1/ 

 Členovia komisie si spomedzi seba v súlade s článkom 5 bod 5.3 Usmernenia SSTZ k Výzve na 

predkladanie žiadosti o poskytnutie vecného plnenia SSTZ – Svetový deň stolného tenisu 2019, zvolili svojho 

predsedu, ktorým sa stal JUDr. Daniel Fink. 

 

- predseda komisie:  JUDr. Daniel Fink 

 

ad. 2/ 

 Zvolený predseda JUDr. Daniel Fink konštatuje, že na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná 

väčšina hlasov všetkých členov komisie. Prijatie rozhodnutia komisie je možné aj spôsobom per rollam.  

 

 ad. 3/ 

  Predseda komisie konštatuje, že v súlade s Výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie vecného 

plnenia na projekt „Svetový deň stolného tenisu 2019“, predložili kompletnú žiadosť vrátane všetkých príloh 

nasledujúci žiadatelia: 

 Názov žiadateľa 

1 Športový klub stolného tenisu Spišský Štvrtok 

2 RADA SENIOROV mesta Košice 

3 TJ SAAG Šahy 

4 TJ Lokomotíva Vrútky 

5 Základná škola Bytča 

6 STO Veľký Biel 

7 STO Svätý Jur 

8 KSTZ Banská Bystrica 

9 ZŠ Toporec 

10 ŠKST Humenné 

11 ŠK Gregorovce 

12 STK Trakovice 

13 ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján 

14 ST Relax 



 

 

15 ŠK Žarnovica 

16 O.Z. Stôl číslo šesť 

17 OŠK HAVRAN Ľubochňa 

  

ad. 4/ 

 Vzhľadom na počet prijatých žiadostí komisia rozhodla tak, že všetci žiadatelia uvedení v bode 3 sú 

úspešnými žiadateľmi. Bude s nimi podpísaná zmluva o poskytnutí vecného plnenia. 

 

ad. 5/  

 Vzhľadom na nižší počet žiadostí oproti predpokladanému počtu komisia zároveň rozhodla takto: 

 

- Úspešným uchádzačom sa navyšuje počet tričiek z 25 na 50 ks pre žiadateľa (spolu 850 ks), 

s tým, že zvyšných 150 ks bude slúžiť pre potreby SSTZ na ďalšiu propagáciu a prezentáciu 

stolného tenisu a budú uložené v sídle SSTZ. 

- Počet propagačných letákov pre úspešných žiadateľov ostáva na jedného žiadateľa nezmenený 

s tým, že SSTZ zabezpečí nižší počet, a to 4.000 ks, zvyšných 600 ks bude slúžiť na ďalšiu 

propagáciu a aktivity SSTZ. 

- Prevyšujúci počet stolnotenisových sieťok a loptičiek v počte 46 ks – sieťky a 46 ks – veľké  

balenie tréningových lôpt bude uložených v sídle SSTZ a následne použité do projektu Stolný 

tenis do škôl 2019. 

 

Tento záznam bol jednohlasne schválený vyššie uvedenými členmi komisie per rollam dňa  

28.03.2019 s tým, že sa následne ukladá tajomníkovi komisie bezodkladne zverejniť zoznam úspešných 

žiadateľov na webovej stránke SSTZ a zabezpečiť ďalšiu komunikáciu so žiadateľmi ohľadom dourčenia 

balíčkov. Sekretariát SSTZ bezodkladne zabezpečí podpis zmlúv s úspešnými uchádzačmi a tieto im zašle.  

 

V Bratislava dňa 28.03.2019 

 

 

 

Vyhotovil      Schválil: 

 

 

..............................................    ........................................... 

Jakub Cibula        JUDr. Daniel Fink 

tajomník komisie     predseda komisie                    

  


