Zápis
z celoslovenskej konferencie SSTZ, konanej dňa 15.6.2018
v Bratislave
Začiatok zasadnutia:
14:00 hod.
Ukončenie zasadnutia : 18:30 hod.
Miesto : konferenčná sála hotela Nivy
Prítomní:
- 49 delegátov z 55 pozvaných
- 3 čestní členovia SSTZ
- 5 členovia sekretariátu SSTZ
- 1 zástupca médií
Program:
1. Otvorenie - Dr.Kríž
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie – Ing.Hamran
3. Voľby pracovných komisií ( mandátovej, návrhovej ) – Ing.Hamran
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku – Ing.Hamran
5. Správa mandátovej komisie – Dr.Brúderová
6. Výročná správa SSTZ za rok 2017
- Dr.Kríž
7. Správa o činnosti predsedu a členov VV SSTZ - Dr.Kríž a členovia VV SSTZ
8. Správa o hospodárení a čerpanie rozpočtu SSTZ za rok 2017 – Ing.Kalužný
9. Návrh rozpočtu na rok 2018 – Ing.Kalužný
10. Výročná správa kontrolóra – Zelman
11. Správa audítora k účtovnej závierke – Ing.Hamran
12. Odovzdanie ocenení – Dr. Kríž,Ing.Čelko, Ing.Kalužný
13. Diskusia
14. Úpravy a doplnky do Súboru predpisov SSTZ – Ing.Čelko
15. Schválenie uznesení – predseda návrhovej komisie
16. Záver – Dr. Kríž
K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž
Predseda SSTZ privítal všetkých delegátov, čestných členov SSTZ a hostí celoslovenskej
konferencie.
K bodu 2 – Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie – Ing.Hamran
Delegáti schválili verejným hlasovaním navrhnutý program celoslovenskej konferencie a pracovné
predsedníctvo v zložení : Dr.Kríž, Ing.Hamran, Ing.Čelko, Ing.Kalužný, JUDr.Fink
K bodu 3 – Voľby pracovných komisií (volebnej, mandátovej, návrhovej ) – Ing.Hamran
Delegáti schválili jednomyseľne verejným hlasovaním zloženie pracovných komisií:
Mandátová komisia : Dr. Marta Brúderová, Martin Rehák, Stanislav Sládkovič
Návrhová komisia: Dr. Daniel Fink, Ing.Zuzana Perháčová, Ing.Jarolím Miko
Skrutátori :
Ing. Tomáš Šereda , Jakub Cibula

K bodu 4 – Schválenie rokovacieho a volebného poriadku – Ing.Hamran
Delegáti schválili jednomyseľne verejným hlasovaním znenie písomne predloženého rokovacieho
poriadku konferencie
K bodu 5 - Správa mandátovej komisie – Dr.Brúderová
Dr. Brúderová predniesla správu mandátovej komisie . Z celkového počtu 55 delegátov bolo
prítomných 49 delegátov, čo znamenalo 89,09 % účasť. Celoslovenská konferencia bola uznášania sa
schopná.
K bodu 6 – Výročná správa SSTZ za rok 2017 - Dr.Kríž
Výročná správa bola písomne doručená všetkým delegátom konferencie. Podrobnejšie bude
komentovaná v diskusných príspevkoch.
K bodu 7 – Správa o predsedu o činnosti VV SSTZ za rok 2017 – členovia VV SSTZ
7.1 PhDr. Kríž vo svojej správe úvodnej správe informoval o všetkých aktivitách SSTZ za obdobia od
ostatnej konferencie.
7.2 RNDr.Brúderová – predniesla správu metodicko-vzdelávacej komisie
7.3 Ing.Čelko - predniesol správu športovo-technickej komisie
7.4 JUDr.Fink – predniesol správu komisie rozvoja stolného tenisu a školského športu
7.5 Ing.Grigel – predniesol správu komisie mládeže
7.6 Bc.Pištej – predniesol správu zástupcu hráčov SSTZ
7.7 Truksa - správu komisie športovej reprezentácie
7.8 RSDr. Vaniak – predniesol správu rozhodcovskej komisie
7.9 Ing.Kalužný – predniesol správu komisie pre ekonomiku a marketing
K bodu 8- Správa o hospodárení a čerpanie rozpočtu SSTZ za rok 2017 – Ing.Kalužný
Ing. Kalužný predniesol správu o hospodárení a čerpaní rozpočtu za rok 2017.
Príspevok od štátu bol 606 419 €, ktorý bol použitý v súlade so schváleným rozpočtom SSTZ.
K bodu 9 – Návrh rozpočtu na rok 2018 – Ing.Kalužný
Ing. Kalužný predniesol informáciu o čerpaní rozpočtu na rok 2018.
Príspevok od štátu je 1 139 955 €, z toho na bežné transfery v sume 1 104 955 eur a na kapitálové
transfery v sume35 000 eur.
Bol predložený návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý konferencia schválila.
K bodu 10 - Výročná správa kontrolóra – p.Zelman
Ostatnou volebnou konferenciou bol do funkcie kontrolóra SSTZ zvolený pán Tichý.
V auguste uplynulého roka bola ustanovená kontrolná komisia, ktorá má byť nápomocná
kontrolórovi:
Zloženie komisie:

Dusan Zelman - predseda, Ing.Zuzana Jurikova - podpredseda, Stanislav Dubec – člen ,
MUDr. Jozef Kmeť - člen
V novembri roku 2017 podali členovia klubu ˇSKST TOPOĽČANY sťažnosť na vedenie klubu
Topoľčany adresovanú na SSTZ. Keď že p. Tichý sa v novembri 2017 vzdal funkcie
zo zdravotných dôvodov, riešenie tejto sťažnosti dočasne prevzala kontrolná komisia .
V januári 2018 bol do funkcie kontrolóra zvolený Ing. Gabriel Wawrek, ktorý túto funkciu vykonáva
a konferencie sa nemohol zúčastniť z dôvodu úrazu a následnej práceneschopnosti.
Komisia pracuje naďalej, ale zatiaľ len v trojčlennom zložení, nakoľko Ing. Jurikova sa vzdala
členstva v komisii z rodinných dôvodov .
Čo sa týka sťažnosti členov ŠKST TOPOĽČANY stále je v riešení, po jej uzavretí bude vypracovaná
správa . V roku 2017 to bol vlastne jediný podnet na riešenie kontrolóra a kontrolnej komisie.
Správa bola odkonzultovaná s kontrolórom SSTZ p.Wawrekom a predniesol ju p. Zelman.
K bodu 11 - Správa audítora k účtovnej závierke – Ing.Hamran
Audit bol vykonaný spoločnosťou EKORDA, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie 143, ktorá je
zastúpená Ing.Dagmar Koraušovou , zodpovednou audítorkou , č.licencie 529.
Správa z auditu účtovnej závierky :

K bodu 12 - Odovzdanie ocenení – Dr. Kríž
Na základe návrhu VV SSTZ boli ocenení jednotlivci :
Zaradenie do Siene slávy
Joe Veselsky, (20.10.1918), popredný československý hráč a významný funkcionár slovenského
stolného tenisu. Bol predsedom SSTZ v r. 1948. Od r. 1983 bol predsedom Írskeho stolnotenisového
zväzu. Bol jedným zo zakladateľov Swaythling Club International a v období 1972-1987 bol jeho
predsedom. Následne sa stal čestným predsedom Swaythling Club International. Uvedený do siene
slávy v r. 2018
Čestní členovia SSTZ
Na základe návrhu VV SSTZ Celoslovenská konferencia schválila za čestných členov SSTZ za
celoživotnú prácu v stolnotenisovom hnutí:
Doc. Ing.Elena Thomasová, CSc., RNDr.Marta Brúderová, Vladimír Mihočko, RSDr.Ján
Vaniak
Čestné uznanie
Petrovi Šandalovi za podiel na víťazstve družstva žien SST Euromilk Dunajská Streda
v stolnotenisovej Extralige 2017/2018
Petrovi Hlošekovi za podiel na víťazstve družstva mužov ŠKST Hontianske Trsťany/Dudince „A“
v stolnotenisovej Extralige 2017/2018

K bodu 13 - Diskusia
13.1 F. Kováč predniesol z poverenia Žilinského KSTZ 3 návrhy, nakoľko však uzávierka pre
podávanie návrhov bola 31.5.2018 konferencia hlasovala o zmene rokovacieho poriadku.
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.
Hlasovanie : za 33, proti 12, zdržal sa 2
Uznesenie č. 14
Konferencia SSTZ schvaľuje návrh F. Kováča zrušenie baráže 1. ligy mužov od sezóny 2019/2020.
Hlasovanie : za 34, proti 4, zdržal sa 6
Uznesenie č. 15
Konferencia neschvaľuje návrh F. Kováča, aby hracím dňom Slovenského pohára mládeže bola iba
nedeľa.
Hlasovanie : za 5, proti 43, zdržal sa 1
13.2 Zachar - príspevok k zdravej výžive športovcov
13.3 A. Kutiš - príspevok k práci trénerov mládeže
13.4 P. Šandal - návrhy na zlepšenie informovanosti športových klubov /všetky novinky do mailu/
13.5 B. Kalužný - príspevok k plánovanému workshopu
13.6 Z. Gallo - možné opatrenia a návrhy DK pre SSTZ – požiadať Ukrajinský stolnotenisový zväz o
spoluprácu
K bodu 14 - Úpravy a doplnkoy do Súboru predpisov SSTZ – Ing.Čelko
14.1 Komisia mládeže navrhla zmenu súťažného poriadku v bode 4.1.1.4.4.
Namiesto pôvodného textu:
- Z nižšej do vyššej vekovej kategórie sa prechádza k 1.8. príslušného roka.
Zmeniť na nové znenie textu:
- z nižšej do vyššej vekovej kategórie sa prechádza k 31.12. príslušného roka“.
Konferencia schválila navrhovanú zmenu
Hlasovanie : za 44, proti 0, zdržal sa 2
14.2 Návrh na zmeny, resp. doplnky Súboru predpisov SSTZ na riadnu konferenciu SSTZ.
Predkladateľ Ján Pitoňák , predseda ŠTK VsSTZ Košice stiahol svoje prvé dva návrhy s tým, že po
dopracovaní budú predložené na schválenie VV SSTZ.
14.3 ŠTK VsSTZ Košice navrhuje správcovi centrálnej databázy hráčov, aby v nej bola vyznačená
štátna príslušnosť zahraničných hráčov, resp. požaduje vydať pred sezónou oficiálny dokument s
vyznačením štátnej príslušnosti zahraničných hráčov, pretože riadiaci organ nemôže kontrolovať
ustanovenie SP čl.
Konferencia schválila navrhovanú zmenu
Hlasovanie : za 45, proti 0, zdržal sa 1

K bodu 15 - Schválenie uznesení – predseda návrhovej komisie
Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ konanej dňa 15.6.2918 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: Ing.Jarolím Miko, Ing.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 Thomasová, 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
Konferencia neschvaľuje návrh F. Kováča, aby hracím dňom Slovenského pohára mládeže bola iba
nedeľa.
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.

K bodu 16 - Záver
Dr.Kríž poďakoval všetkým účastníkom konferencie za účasť a konštruktívnu diskusiu.

Bratislava 15.6.2018
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŽ
Príloha – prezenčná listina

