
 

WAWREK NAĎALEJ KONTROLÓR SSTZ, NA 
KONFERENCII AJ VYZNAMENANIA 

 
 
V kongresovej sále bratislavského Hotela Nivy sa v piatok 24. júna uskutočnila 
celoslovenská konferencia Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ). Keďže 
nebola volebná, v programe bola najmä tradičná agenda. Odzneli správa mandátovej 
komisie, výročná správa SSTZ za rok 2021, správa o činnosti za uplynulý rok, výročná 
správa disciplinárnej komisie, správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu v minulom 
roku, o rozpočte na rok 2022, výročná správa kontrolóra a správa audítora k účtovnej 
závierke. Na konferencii sa zúčastnilo 46 z 55 pozvaných delegátov. Jej súčasťou bola 
tiež voľba kontrolóra, ktorým sa stal opäť Ing. Gabriel Wawrek. Ten zastával túto 
funkciu aj v uplynulom období a ako jediný kandidát dostal od delegátov pri verejnom 
hlasovaní plným počtom hlasov dôveru aj na ďalších päť rokov. V diskusii sa najviac 
hovorilo o financovaní - konkrétne o zvýšení dotácie - krajských zväzov. 
 

 
Nový kontrolór SSTZ Ing. Gabriel Wawrek 
Foto: T. Šereda 

 
 



Na konferencii, ktorá mala štvorhodinový bezproblémový priebeh, sa odovzdávali aj 
rôzne ocenenia. Do Siene slávy SSTZ uviedli in memoriam Vladimíra Horvátha, 
bývalého funkcionára a predsedu SSTZ (1945 - 1948) a ČSAST (1946 - 1948). 
Čestnými členmi SSTZ sa stali in memoriam MUDr. Jaroslav Novotný, dlhoročný 
funkcionár a medzinárodný rozhodca, ako aj PaedDr. Jarolím Koprda, CSc., 
funkcionár, tréner, pedagóg a autor metodických materiálov, článkov a kníh o stolnom 
tenise, ktorý si ocenenie prevzal osobne. 
Čestné uznanie si tradične odniesli predstavitelia úradujúcich majstrov najvyšších 
slovenských súťaží družstiev dospelých - Bc. Lucia Čolovičková za podiel na víťazstve 
družstva STC ŠKST Bratislava v Extralige žien 2021/2022 a za úspešnú reprezentáciu 
klubu v európskych súťažiach, MUDr. Jozef Kmeť, MPH za podiel na víťazstve tímu 
SK Vydrany v Extralige mužov 2021/2022, Superlige 2022 a úspešnú reprezentáciu 
klubu v medzinárodných súťažiach. 
 

 
Na fotografií zľava: Róbert Čelko, Anton Hamran, Alica Grofová – Chladeková, Milan Grman 
Foto: T. Šereda 

 
 
Pri príležitosti životných jubileí udelili vyznamenania Slovenského olympijského 
športového výboru (SOŠV) Alici Grofovej-Chladekovej (70 r.) - strieborný odznak 
SOŠV /strieborná medailistka z MS 1973 si ho prevzala osobne/, Jaromírovi Truksovi 
(50 r.) - bronzový odznak SOŠV a Jaroslave Abrahámovej-Mihočkovej (50 r.) - medaila 
SOŠV. 
 
 
V Bratislave, 24.06.2022, Ľuboš Bogdányi 
 


