
 

Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ 
konanej dňa 15.6.2018 v Bratislave 
 
 
Podľa bodov schváleného programu: 
 
2/ Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie 
Uznesenie č. 1 

Konferencia SSTZ schvaľuje program rokovania konferencie v zmysle predloženého návrhu. 
 

Uznesenie č. 2 

Konferencia schvaľuje pracovné predsedníctvo v zmysle predloženého návrhu v zložení: 

Zdenko Kríž, Anton Hamran, Branislav Kalužný, Róbert Čelko, Daniel Fink. 
 
3/ Voľba pracovných komisií /mandátová, návrhová/ 
Uznesenie č. 3: 

Konferencia schvaľuje zloženie pracovných komisií takto: 
Mandátová komisia: predseda: RNDr. Marta Brúderová, členovia: Martin Rehák, Stanislav Sládkovič 

Návrhová komisia: predseda: JUDr. Daniel Fink, členovia: Jarolím Miko, Zuzana Perháčová 
 
4/ Schválenie rokovacieho poriadku   
Uznesenie č. 4: 

Konferencia SSTZ schvaľuje rokovací poriadok Konferencie v zmysle predloženého návrhu. 
 
5/ Správa mandátovej komisie 
Uznesenie č. 5: 

Konferencia SSTZ berie na vedomie správu mandátovej komisie. Mandátová komisia 

konštatuje, že konferencia je uznášaniaschopná. 
   
6/ Výročná správa SSTZ za rok 2017 
Uznesenie č. 6: 

Konferencia SSTZ schvaľuje výročnú správu SSTZ za rok 2017, ktorú predniesol Zdenko 

Kríž. 
 
7/ Správa o činnosti VV SSTZ 
Uznesenie č. 7: 

Konferencia SSTZ schvaľuje správu predsedu o činnosti SSTZ, jednotlivé správy predsedov 

komisií SSTZ za obdobie od poslednej Konferencie a člena VV SSTZ ako zástupcu hráčov 

takto: 

- správu o činnosti VV SSTZ, ktorú predniesol predseda Zdenko Kríž 
- správu metodicko-vzdelávacej komisie, ktorú predniesla Marta Brúderová 
- správu športovo-technickej komisie, ktorú predniesol Róbert Čelko 
- správu komisie rozvoja stolného tenisu a školského športu, ktorú predniesol Daniel Fink 
- správu komisie mládeže jej predseda, ktorú predniesol Roman Grigel 
- správa zástupcu hráčov SSTZ, ktorú predniesol Ľubomír Pištej 
- správu komisie športovej reprezentácie, ktorú predniesol Jaromír Truksa 
- správu rozhodcovskej komisie jej predseda, ktorú predniesol Ján Vaniak 
- správu komisie pre ekonomiku a marketing, ktorú predniesol Branislav Kalužný 
 



 

8/ Správa o hospodárení a čerpanie rozpočtu za rok 2017 
Uznesenie č. 8: 

Konferencia SSTZ schvaľuje správu o hospodárení SSTZ a čerpaní rozpočtu za rok 2017. 
 
9/ Návrh rozpočtu na rok 2018 
Uznesenie č. 9: 

Konferencia SSTZ schvaľuje rozpočet SSTZ na rok 2018. 
 
10/ Výročná správa kontrolóra 
Uznesenie č. 10: 

Konferencia SSTZ schvaľuje výročnú správu kontrolóra SSTZ za rok 2017. 
 
11/ Správa auditóra k účtovnej závierke 
Uznesenie č. 11: 

Konferencia SSTZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke za rok 2017. 
 
12/ Odovzdanie ocenení 
Uznesenie č. 12: 
Konferencia SSTZ schvaľuje za čestných členov SSTZ: 
- Elena Tomasová, Marta Brúderová, Vladimír Mihočko, Ján Vaniak  
Konferencia SSTZ udeľuje čestné uznanie: 
- Petrovi Šandalovi za podiel na výsledkoch družstva Dunajská Streda, 
- Petrovi Hlošekovi za podiel na výsledkoch družstva Hontianske Trsťany 
 
13/ Diskusia 
F. Kováč: 
Uznesenie č. 13 
Konferencia schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Konferencie tak, že predmetom rokovania a 
hlasovania môžu byť aj návrhy, ktoré neboli predložené v stanovenom termíne vopred pred konferenciou. 
Uznesenie č. 14 
Konferencia SSTZ schvaľuje návrh F. Kováča zrušenie baráže 1. ligy mužov od sezóny 2019/2020. 
Uznesenie č. 15 
Koferencia neschvaľuje návrh F. Kováča, aby hracím dňom Slovenského pohára mládeže bola iba nedeľa. 
 
Zachar: 
- príspevok k zdravej výžive športovcov  
A. Kutiš: 
- príspevok k práci trénerov mládeže 
P. Šandal: 
- návrhy  na  zlepšenie informovanosti športových klubov /všetky novinky do mailu/ 
B. Kalužný 
- príspevok k plánovanému workshopu 
Z. Gallo: 
- možné opatrenia a návrhy DK pre SSTZ – požiadať Ukrajinský stolnotenisový   zväz o spoluprácu    
  
14/ Úpravy a doplnky do Súboru predpisov SSTZ 
 
Uznesenie č. 16: 

Konferencia SSTZ schvaľuje návrh na zmenu súťažného poriadku v bode 4.1.1.4.4. v zmysle 

predloženého návrhu, a to tak, že „z nižšej do vyššej vekovej kategórie sa prechádza k 31.12. 

príslušného roka“. 
 
Uznesenie č. 17: 



 

Konferencia SSTZ ukladá ŠTK SSTZ dopracovať ďalšie návrhy predsedu ŠTK VsSTZ, 

najmä ohľadom bodu 4.3.7.7.5.20. SP /zaraďovanie zahraničných hráčov na súpisky nižších súťaží/ a 
povinnosti súvisiace s registráciami a predložiť ich na najbližšie rokovanie VV SSTZ. 
 
Uznesenie č. 18: 

Konferencia SSTZ ukladá ŠTK SSTZ vyhotoviť zoznam zahraničných hráčov s uvedením 

ich štátnej príslušnosti od sezóny 2018/2019. 
 

Uznesenie č. 19. 

Konferencia SSTZ vyzýva krajské zväzy predložiť kandidátov na členov novej  

Legislatívnej komisie SSTZ  - do 31.8.2018. 

 

V Bratislave 15.6.2018 


