Zápis
z celoslovenskej konferencie SSTZ, konanej dňa 19.6.2019
v Bratislave
------------------------------------------------------------------------------------------------Začiatok zasadnutia:
13:30 hod.
Ukončenie zasadnutia:
20:30 hod.
Miesto:
konferenčná sála Hotela Bratislava, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Prítomní:
-

48 delegátov z 55 pozvaných
3 čestní členovia
5 členovia sekretariátu
2 zástupcovia médií

Program:
1. Otvorenie
- Dr.Kríž
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie
3. Voľby pracovných komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej)
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
5. Správa mandátovej komisie
- predseda mandátovej komisie
6. Správa o činnosti predsedu a členov VV SSTZ
- Dr.Kríž a členovia VV SSTZ
7. Správa o hospodárení a čerpanie rozpočtu SSTZ za rok 2018
- Ing.Kalužný
8. Výročná správa SSTZ za rok 2016, 2017 a rok 2018
- Dr. Kríž
9. Stanovisko k odkúpeniu pozemkov pod halou SSTZ
- Dr. Kríž
10. Návrh rozpočtu na rok 2019
- Ing.Kalužný
11. Výročná správa kontrolóra SSTZ
- Ing.Wawrek
12. Správa audítora k účtovnej závierke
- Mgr. Hatalová
13. Prijatie čestného člena a odovzdanie ocenení
- Dr. Kríž
14. Odovzdanie ocenení
- Dr. Kríž
15. Diskusia
16. Úpravy Stanov SSTZ
- Dr. Kríž
17. Úpravy Súboru predpisov SSTZ
- Ing.Čelko
18. Voľba člena VV SSTZ
- predseda volebnej komisie
19. Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie
- predseda volebnej komisie
20. Schválenie uznesení
- predseda návrhovej komisie
21. Záver
- Dr. Kríž
K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž
Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal všetkých delegátov, čestných členov SSTZ, členov SCI
Slovakia, zástupcov médií a hostí celoslovenskej konferencie.
K bodu 2 – Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie
7.1

Schválenie programu konferencie SSTZ

Konferencia SSTZ neschválila návrh Dr. Hajduka o zaradenie nového bodu do programu –
odvolanie Ing. Grigela z pozície člena VV. (Uznesenie č.2)

Konferencia SSTZ nadpolovičnou väčšinou schválila návrh Dr. Galla o doplnenie bodu
o správe disciplinárnej komisie SSTZ.
Taktiež bol schválený návrh na úpravu bodov programu 14. a 15.
Konferencia SSTZ schválila nadpolovičnou väčšinou nasledovný program:
Program:
1. Otvorenie
- Dr. Kríž
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie
3. Voľby pracovných komisií /mandátovej, návrhovej, volebnej/
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
5. Správa mandátovej komisie
- predseda mandátovej komisie
6. Správa o činnosti predsedu a členov VV SSTZ
- Dr. Kríž a členovia VV SSTZ
7. Správa Disciplinárnej komisie
- Dr. Gallo
8. Správa o hospodárení a čerpanie rozpočtu SSTZ za rok 2018
- Ing. Kalužný
9. Výročná správa SSTZ za rok 2016,2017 a rok 2018
- Ing. Kalužný
10. Stanovisko k odkúpeniu pozemkov pod halou SSTZ
- Dr. Kríž
11. Návrh rozpočtu na rok 2019
- Ing. Kalužný
12. Výročná správa kontrolóra SSTZ a Návrh na zmenu zásad pre poskytovanie odmeny
a náhrad kontrolórovi
- Ing. Wawrek, Mgr. Hatalová
13. Správa audítora k účtovnej závierke
- Mgr. Hatalová
14. Prijatie čestného člena
- Dr. Kríž
15. Odovzdanie ocenení
- Dr. Kríž
16. Diskusia
17. Úpravy Stanov SSTZ
- Dr. Kríž
18. Úpravy Súboru predpisov SSTZ
- Ing. Čelko
19. Voľba člena VV SSTZ
- Ing. Čelko
20. Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie
- Ing. Čelko
21. Schválenie uznesení
- Dr. Fink
22. Záver
(Uznesenie č.1)
7.2

Schválenie pracovného predsedníctva konferencie SSTZ

Delegáti schválili verejným hlasovaním pracovné predsedníctvo v zložení:
Dr. Kríž, Ing. Čelko, Ing. Kalužný, Dr. Fink, Dr. Brúderová, Ing. Grigel, Truksa, Pištej, Dr.
Vaniak, Ing. Wawrek, Mgr. Hatalová, Ódorová
(Uznesenie č.3)
K bodu 3 – Voľby pracovných komisií /mandátovej, návrhovej, volebnej/
Mandátová komisia: predseda – Dr. Brúderová, členovia – Dr. Kollár, p.Sládkovič
Návrhová komisia: predseda – Dr. Fink, členovia – Popellár, Gumáň
Volebná komisia: predseda – Ing. Čelko, členovia – Freund, Ing. Ružík
(Uznesenie č.4)
Skrutátori: Ing. Šereda, Bc. Breyerová
K bodu 4 – Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

Delegáti schválili jednomyseľne verejným hlasovaním znenie písomne predloženého
rokovacieho a volebného poriadku v zmysle predloženého návrhu a doplnení.
K bodu 5 – Správa mandátovej komisie – Dr. Brúderová
Dr. Brúderová predniesla správu mandátovej komisie. Z celkového počtu 55 delegátov bolo
prítomných 48 delegátov s rozhodujúcim hlasom, čo znamenalo 87,3% účasť. Konferencia
SSTZ bola uznášaniaschopná.
(Uznesenie č.5)
K bodu 6 – Správa o činnosti predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV
SSTZ
6.1
Dr. Kríž vo svojej správe predsedu informoval o činnosti a aktivitách SSTZ za
obdobie od uplynulej konferencie SSTZ.
6.2

Dr. Brúderová predniesla správu metodicko-vzdelávacej komisie

6.3

Ing. Čelko predniesol správu športovo-technickej komisie

6.4

Dr. Fink predniesol správu komisie rozvoja stolného tenisu a školského športu

6.5

Ing. Grigel predniesol správu komisie mládeže

6.6

Truksa predniesol správu športovej komisie

6.7

Dr. Vaniak predniesol správu rozhodcovskej komisie

6.8

Ing. Kalužný predniesol správu komisie pre ekonomiku a marketing

6.9

Bc. Pištej správu zástupcu hráčov SSTZ nepredniesol

(Uznesenie č. 7)
K bodu 7 – Správa Disciplinárnej komisie – Dr. Gallo
Dr. Gallo predniesol správu Disciplinárnej komisie.
(Uznesenie č. 8)
K bodu 8 – Správa o hospodárení a čerpanie rozpočtu SSTZ za rok 2018 – Ing. Kalužný
Ing. Kalužný predniesol správu o hospodárení a čerpaní rozpočtu SSTZ za rok 2018.
(Uznesenie č. 9)
K bodu 9 – Výročná správa SSTZ za rok 2016, 2017 a rok 2018 – Dr. Kríž
Doplnené výročné správy SSTZ za rok 2016 a za rok 2017 boli v dostatočnom predstihu
zverejnené na webovom sídle pred konferenciou SSTZ. Výročné správy boli v príslušných
rokoch schválené konferenciami SSTZ, ale kvôli pripomienke hlavnej kontrolórky športu Ing.
Fisterovej museli byť doplnené o ďalšie údaje a opätovne schválené. Obidve výročné správy
boli delegátmi schválené.
Výročná správa SSTZ za rok 2018 dostali delegáti v predstihu. Pri kontrole správy pred
konferenciou SSTZ bolo zistené, že v zozname príjemcov prostriedkov z rozpočtu

organizácie, prevyšujúcich 5.000,-€ a účel, na ktorý boli určené chýba časť fyzických osôb,
ktoré prevyšujú túto sumu. V termíne do 30.6.2019 musí prebehnúť hlasovanie per rollam
o tejto doplnenej správe.
(Uznesenie č. 10)
K bodu 10 – Stanovisko k odkúpeniu pozemkov pod halou SSTZ – Dr. Kríž
Dr. Kríž ústne zdôvodnil príčiny a dôvody potreby odkúpenia pozemkov pod halou SSTZ.
Konferencia SSTZ schválila odkúpenie pozemkov pod halou SSTZ za kúpnu cenu stanovenú
znaleckým posudkom vo výške 646.000,-€. Z rozpočtu SSTZ 2018 vyčlenila sumu 350.000,-€
a schválila aj formou hypotekárneho úveru, resp. iného obdobného právneho vzťahu.
(Uznesenie č. 11)
K bodu 11 – Návrh rozpočtu na rok 2019 – Ing. Kalužný
Návrh rozpočtu na rok 2019 predniesol Ing. Kalužný. Vzhľadom na odkúpenie pozemkov pod
halou SSTZ bol pred zasadnutím konferencie SSTZ predložený upravený návrh rozpočtu na
rok 2019. Predložený návrh upraveného rozpočtu na rok 2019 konferencia SSTZ schválila.
(Uznesenie č.12)
K bodu 12 – Výročná správa kontrolóra SSTZ a Návrh na zmenu zásad pre
poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi – Ing. Wawrek, Mgr. Hatalová
Ing. Wawrek predniesol výročnú správu kontrolóra SSTZ za rok 2018. Konferencia vzala
správu na vedomie.
(Uznesenie č.13)
Mgr. Hatalová predniesla návrh na zmenu zásad pre poskytovanie odmeny a náhrad
kontrolórovi. Návrh na zmenu bol konferenciou SSTZ jednomyseľne schválený.
(Uznesenie č.14)
K bodu 13 – Správa audítora k účtovnej závierke – Mgr. Hatalová
Audit bol vykonaný spoločnosťou EKORDA, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie 143,
ktorá je zastúpená Ing. Koraušovou, zodpovednou audítorkou, č. licencie 529.
Správa z auditu účtovnej závierky:
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie o.z. k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
(Uznesenie č. 15)
K bodu 14 – Prijatie čestného člena – Dr. Kríž
Na základe návrhu VV SSTZ konferencia SSTZ schválila za čestného člena SSTZ za
celoživotnú prácu v stolnotenisovom hnutí Víta Dobiša.
(Uznesenie č. 16)
K bodu 15 – Odovzdanie ocenení – Dr. Kríž

Konferencia SSTZ udelila čestné uznania:
Mgr. Štefanovi Pekovi za podiel na víťazstve družstva žien KST Viktória Trnava
v stolnotenisovej Extralige 2018/2019
MUDr. Jozefovi Kmeťovi za podiel na víťazstve družstva mužov SK Vydrany
v stolnotenisovej Extralige 2018/2019
Dr. Marte Brúderovej odovzdal predseda vecný dar pri príležitosti ukončenia práce vo VV
SSTZ.
(Uznesenie č.17)
K bodu 16 – Diskusia
16.1 Ing. Hamran – „Stanovy“ a „Rôzne“ – príspevky k odkúpeniu pozemkov pod halou
SSTZ, k úprave Stanov SSTZ, k rozpočtu SSTZ a o tom, že nezaznamenal údaj o prínose
sponzoringu
16.2 Surovský – „Všeobecne“ – príspevok o malej spolupráci zväzu so zástupcom firmy
Butterfly na Slovensku; ďalej o prerozdeľovaní peňazí aj medzi kluby
16.3 JUDr. Gallo – „Rôzne“ – príspevok k Stanovám SSTZ, k zlému postupu pri zadávaní
výzvy na zriadenie celoštátneho centra mládeže a nezlúčiteľnosti funkcií Ing. Grigela.
Podnet kontrolórovi SSTZ: posúdiť proces postupu v súvislosti so zriadením celoštátneho
mládežníckeho centra mládeže v Nitre.
16.4 Dragaš – „Činnosť mládeži“ a „Rôzne“ – príspevky k zriaďovaniu celoštátneho
mládežníckeho centra v Nitre od zverejnenia výzvy až po samotný výber.
Ing. Grigel – sa vyjadril k príspevkom od p. Dragaša a taktiež JUDr. Galla.
Ing. Barniak – tiež sa vyjadril podľa jeho názoru k nesprávnemu procesu výberu celoštátneho
mládežníckeho centra.
Ing. Kutiš – vysvetlil ako sa hodnotili jednotliví žiadatelia o celoštátne mládežnícke centrá
Mgr. Hudec – konštatoval, že nebola hodnotiaca komisia pozrieť v Trenčianskych Tepliciach
na škole
Vosátko – podľa jeho vyjadrenia má byť celoštátne centrum mládeže v Bratislave.
16.10 JUDr. Hajduk – „Situácia v SSTZ a návrhy na uznesenia z konferencie“ kritika predsedu SSTZ a jednotlivých členov výkonného výboru SSTZ ako aj generálnej
sekretárky a prácu sekretariátu.
Podnet kontrolórovi SSTZ – návrh na preverenie absencie poskytovania solidárneho záväzku
týkajúci sa financií pre mládež.
16.11 Sládkovič – príspevok o nesprávnom postupe pri výberovom konaní na pozíciu
športovej riaditeľky
Podnet kontrolórovi SSTZ: Preveriť výberové konanie na pozíciu športovej riaditeľky. Podľa
Sládkoviča neboli dodržané podmienky výberového konania.
K bodu 17 – Úpravy Stanov SSTZ – Dr. Kríž
Dr. Kríž predniesol návrh na úpravu Stanov SSTZ, v ktorom sa hlavná zmena týkala
doplnenia o ďalšieho štatutára zväzu – športového riaditeľa a vytvorenia samostatného útvaru
športového riaditeľa, ktorý má byť v rovnocennom postavení generálnemu sekretárovi.
Týkala sa aj zmeny organizačnej štruktúry sekretariátu SSTZ.
Konferencia SSTZ návrh na zmenu Stanov SSTZ neschválila.
(Uznesenie č. 23)

Konferencia SSTZ neschválila návrh Dr. Galla na vytvorenie pracovnej skupiny na úpravu
Stanov SSTZ.
K bodu 18 – Úpravy Súboru predpisov SSTZ – Ing. Čelko
Materiály boli rozposlané delegátom SSTZ v dostatočnom časovom predstihu.
18.1 Ing. Čelko predniesol návrhy klubu TJ Geológ Rožňava v prestupovom
a disciplinárnom poriadku:
Konferencia SSTZ schvaľuje všetky návrhy na zmeny súťažného a disciplinárneho poriadku
SSTZ v zmysle predložených návrhov.
(Uznesenie č. 25)
18.2

Ing. Čelko predniesol návrh KST Žilina:

Návrh na úpravu predpisov/rozpisu súťaže, aby SSTZ zaviedol do hracieho systému baráž
medzi 1. a 2. ligou od sezóny 2020/21.
Konferencia SSTZ schválila dopracovanie návrhu KST Žilina vo veci odohrania baráží medzi
1. a 2. ligou. Následne vyžiadať od všetkých krajských zväzov stanovisko k tejto otázke.
(Uznesenie č. 27)
18.3 Sládkovič požiadal, aby ŠTK SSTZ dopracovala návrh na zverejňovanie
disciplinárnych trestov v databáze SSTZ.
(Uznesenie č.26)
K bodu 19 – Voľba člena VV SSTZ – Ing. Čelko
Vzhľadom na nesplnenie povinnosti o zverejnení kandidáta na voľbu člena VV SSTZ –
predsedu metodicko-vzdelávacej komisie na webovom sídle zväzu, bol jediný kandidát Ing.
Kutiš predstavený na konferencii SSTZ. Kandidát bol nominovaný záujmovou skupinou
trénerov. Profil kandidáta musí byť zverejnený na webovom sídle SSTZ aspoň 3 dni a až
potom môže prebehnúť voľba. Voľby budú prebiehať prostredníctvom per rollam hlasovania.
(Uznesenie č. 28)
K bodu 20 – Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie – Ing. Čelko
Rovnako ako v bode 19, tak ani pri voľbe podpredsedu disciplinárnej komisie nebola splnená
zákonná povinnosť o zverejnení kandidáta na webovom sídle zväzu. Jediný kandidát
nominovaný KSTZ Trnava, MUDr. Jozef Kmeť bol predstavený na konferencií SSTZ.
Následne konferencia SSTZ schválila postup per rollam hlasovania po zverejnení profilu na
webovom sídle, kde má byť zverejnený aspoň 3 dni pred samotnou voľbou.
(Uznesenie č.29)
K bodu 21 – Schválenie uznesení – Dr. Fink
Podľa bodov schváleného programu:
1/ Otvorenie

2/ Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie
Uznesenie č.1
Konferencia SSTZ schvaľuje program rokovania konferencie v zmysle predložených doplnení
a úprav takto:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie
3. Voľby pracovných komisií /mandátovej, návrhovej, volebnej/
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
5. Správa mandátovej komisie – predseda mandátovej komisie
6. Správa o činnosti predsedu a členov VV SSTZ
7. Správa Disciplinárnej komisie
8. Správa o hospodárení a čerpanie rozpočtu SSTZ za rok 2018
9. Výročná správa SSTZ za rok 2016,2017 a rok 2018
10. Stanovisko k odkúpeniu pozemkov pod halou SSTZ
11. Návrh rozpočtu na rok 2019
12. Výročná správa kontrolóra SSTZ a Návrh na zmenu zásad pre poskytovanie odmeny
a náhrad kontrolórovi
13. Správa audítora k účtovnej závierke
14. Prijatie čestného člena
15. Odovzdanie ocenení
16. Diskusia
17. Úpravy Stanov SSTZ
18. Úpravy Súboru predpisov SSTZ
19. Voľba člena VV SSTZ
20. Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie
21. Schválenie uznesení
22. Záver
Uznesenie č.2
Konferencia SSTZ neschvaľuje návrh Antona Hajduka o zaradenie nového bodu do programu
– odvolanie Romana Grigela z pozície člena VV.
Uznesenie č.3
Konferencia SSTZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zmysle predloženého návrhu
v zložení:
Zdenko Kríž, Branislav Kalužný, Róbert Čelko, Daniel Fink, Roman Grigel, Jaromír Truksa,
Ján Vaniak, Marta Brúderová, Ľubomír Pištej, Gabriel Wawrek, Ivica Hatalová, Eva Ódorová

3/ Voľba pracovných komisií /mandátová, návrhová, volebná/
Uznesenie č. 4:
Konferencia schvaľuje zloženie pracovných komisí takto:
Mandátová komisia: predseda: Marta Brúderová, členovia: Tibor Kollár, Stanislav Sládkovič
Návrhová komisia: predseda: Daniel Fink, členovia: Ladislav Popellár, Martin Gumáň

Volebná komisia: predseda: Róbert Čelko, členovia: Jaroslav Freund, Andrej Ružik
4/ Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
Uznesenie č. 5:
Konferencia SSTZ schvaľuje rokovací a volebný poriadok konferencie v zmysle
predloženého návrhu a doplnení.
5/ Správa mandátovej komisie
Uznesenie č. 6:
Konferencia SSTZ berie na vedomie správu mandátovej komisie. Mandátová komisia
konštatuje, že konferencia je uznášaniaschopná.
6/ Správa o činnosti predsedu a členov 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
- 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
Správa člena VV SSTZ Ľubomíra Pišteja ako zástupcu hráčov prednesená nebola.

7/ Správa disciplinárnej komisie
Uznesenie č. 8:
Konferencia SSTZ berie na vedomie správu disciplinárnej komisie za rok 2018, ktorú
predniesol predseda disciplinárnej komisie Zoltán Gallo.
8/ Správa o hospodárení a čerpanie rozpočtu za rok 2018
Uznesenie č. 9:
Konferencia SSTZ schvaľuje správu o hospodárení SSTZ a čerpaní rozpočtu za rok 2018.

9/ Výročná správa SSTZ za rok 2016, 2017 a rok 2018
Uznesenie č. 10:
Konferencia SSTZ dodatočne schvaľuje doplnenú výročnú správu SSTZ za rok 2016 a 2017.
Konferencia SSTZ schvaľuje výročnú správu SSTZ za rok 2018, s tým, že schválenie časti
správy týkajúcej sa prehľadu príjemcov prostriedkov z rozpočtu organizácie, prevyšujúcich
5.000 EUR a účel, na ktorý boli určené bude predmetom schvaľovania delegátmi per rollam v
termíne do 30.06.2019.
10/ Stanovisko k odkúpeniu pozemkov pod halou SSTZ
Uznesenie č. 11:
Konferencia SSTZ v súlade s Článkom 26 bod 2. písm. c/ Stanov SSTZ schvaľuje uzatvorenie
zmluvného vzťahu a s tým súvisiacich vzťahov s Ministerstvom vnútra SR /prípadne ďalších
subjektov/ týkajúceho sa odkúpenia pozemkov parc. registra CKN č. 1511/10, 1511/14,
1511/18, Okres: Bratislava III, Obec: BA-m.č. RAČA, Katastrálne územie: Rača, zapísané na
LV č. 10872 do vlastníctva SSTZ za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 61/2019
zo dňa 26.04.2019 vo výške 646.000 EUR. Konferencia SSTZ súčasne schvaľuje
spolufinancovanie kúpnej ceny formou zmluvy o hypotekárnom úvere, resp. iného obdobného
právneho vzťahu vrátane všetkých s tým súvisiacich a nevyhnutných právnych úkonov.
11/ Návrh rozpočtu na rok 2019
Uznesenie č. 12:
Konferencia SSTZ schvaľuje rozpočet SSTZ na rok 2019.

12/ Výročná správa kontrolóra za rok 2018 a Návrh na zmenu zásad pre poskytovanie odmeny
a náhrad kontrolórovi
Uznesenie č. 13:
Konferencia SSTZ schvaľuje výročnú správu kontrolóra SSTZ za rok 2018.
Uznesenie č. 14:
Konferencia SSTZ schvaľuje zmenu a doplnenia Smernice SSTZ „Zásady pre poskytovanie
odmeny a náhrad kontrolórovi Slovenského stolnotenisového zväzu“ takto:
Članok II Spôsob určenia odmeny kontrolóra, ods. 2/ sa pôvodné znenie:
“ Odmena sa priznáva kontrolórovi vzhľadom na úlohy uvedené v odseku 1 a časovú náročnosť
vykonávanej funkcie ako hodinová odmena vo výške 7 €/hod“
nahrádza a mení takto:
„Odmena sa priznáva kontrolórovi vzhľadom na úlohy uvedené v odseku 1 a časovú náročnosť
vykonávanej funkcie ako paušálna mesačná odmena, ktorá je stanovená vo výške 40% mesačnej
hrubej mzdy generálneho sekretára bez započítania jeho odmien a iných príplatkov“.

V Článku II, ods. 4/ sa slovné spojenie „ Hodinová odmena“ mení na “Paušálna mesačná
odmena“.
V Článku II, ods. 4/ sa vypúšťa znenie:
„Odmena sa vypláca na základe zoznamu úloh, obsahujúceho vecný a časový rozpis úloh za
príslušné obdobie, ktorý kontrolór odovzdá SSTZ do 10. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po ukončení , za ktoré sa odmena vypláca“
Článok V, Záverečné ustanovenia sa pôvodné znenie:
„Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia a účinnosť dňom 25.6.2016“
nahrádza a mení takto::
„Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia a účinnosť dňom 01.07.2019“
13/ Správa auditóra k účtovnej závierke
Uznesenie č. 15:
Konferencia SSTZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke za rok 2018.
14/ Prijatie čestného člena
Uznesenie č. 16:
Konferencia SSTZ schvaľuje za čestného člena SSTZ:
- Vít Dobiš
15/ Odovzdanie ocenení
Uznesenie č. 17:
Konferencia SSTZ udeľuje čestné uznanie:
- Štefan Peko za podiel na výsledkoch družstva KST Viktória Trnava
- Jozef Kmeť za podiel na výsledkoch družstva SK Vydrany
Konferencia SSTZ vyslovuje poďakovanie:
- Marte Brúderovej za celoživotný prínos pre slovenské stolnotenisové hnutie
Uznesenie č. 18:
Konferencia SSTZ rozhodla, že pripúšťa na rozhodnutie návrh A. Hajduka o hlasovaní na
zrušenie uznesenia VV SSTZ č. 4/2019 o zriadení NSTCM v Nitre.
Uznesenie č. 19:
Konferencia SSTZ rozhodla o verejnej voľbe vo veci návrhu návrhu A. Hajduka na hlasovanie
o zrušení uznesenia VV SSTZ č. 4/2019 o zriadení NSTCM v Nitre.

Uznesenie č. 20:
Konferencia SSTZ neschvaľuje návrh A. Hajduka návrh na zrušenie uznesenia VV SSTZ č.
4/2019 o zriadení NSTCM v Nitre.
Uznesenie č. 21:
Konferencia SSTZ rozhodla, že pripúšťa na rozhodnutie návrh A. Hajduka na vyčlenenie sumy
z rozpočtu SSTZ v sume 33.600 EUR od 1.1.2020, tak aby boli účelovo viazané na zaplatenie
ceny práce na podporu a činnosť regionálnych stolnotenisových štruktúr.
Uznesenie č. 22:
Konferencia SSTZ neschvaľuje návrh A. Hajduka na vyčlenenie sumy z rozpočtu SSTZ v sume
33.600 EUR od 1.1.2020, tak aby boli účelovo viazané na zaplatenie ceny práce na podporu a
činnosť regionálnych stolnotenisových štruktúr.
16/ Diskusia
17/ Úpravy stanov SSTZ
Uznesenie č. 23:
Konferencia SSTZ neschvaľuje návrh zmien stanov SSTZ v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie č. 24:
Konferencia SSTZ rozhodla, že nepripúšťa na hlasovanie návrh Z. Galla na vytvorenie
pracovnej komisie za účelom vyhotovenia úplne nového znenia stanov SSTZ.
18/ Úpravy Súboru predpisov SSTZ
Uznesenie č. 25:
Konferencia SSTZ schvaľuje všetky návrhy na zmeny súťažného a disciplinárneho poriadku v
zmysle predložených návrhov TJ Geológ Rožňava. Konferencia ukladá ŠTK a VV SSTZ
zapracovať tieto zmeny do súboru predpisov.
Uznesenie č. 26:
Konferencia SSTZ ukladá ŠTK SSTZ a následne VV SSTZ prerokovať návrh S. Sládkoviča
týkajúce sa zverejnenia disciplinárnych trestov v databáze SSTZ.
Uznesenie č. 27:
Konferencia SSTZ ukladá ŠTK SSTZ dopracovať návrh KST Žilina vo veci odohrania baráži
medzi 1. a 2. ligou zmysle predloženého návrhu a vyžiadať si stanovisko všetkých krajských
zväzov k tejto otázke a následne o tejto otázke rozhodnúť.
19/ Voľba člena VV SSTZ

Uznesenie č. 28:
Konferencia SSTZ rozhodla, že vo veci doplňujúcej voľby člena VV bol na konferencii
predstavený kandidát A. Kutiš. SSTZ v súlade s platnou legislatívou následne zverejní na
webovom sídle profil kandidáta A. Kutiša a následne sa uskutoční hlasovanie per rollam o tejto
otázke.
20/ Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie SSTZ
Uznesenie č. 29:
Konferencia SSTZ rozhodla, že vo veci doplňujúcej voľby kandidáta na podpredsedu DK bol
predstavený kandidát J. Kmeť. SSTZ v súlade s platnou legislatívou následne zverejní na
webovom sídle profil kandidáta a následne sa uskutoční hlasovanie per rollam o tejto otázke.
21/ Schválenie uznesení
Návrhy uznesení boli pred schválením prečítané delegátom konferencie. Konštatuje sa, že nikto
z prítomných nepodal žiadne námietky k predloženému zneniu. Následne delegáti Konferencie
navrhované znenia schválili.
Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 22 – Záver – Dr. Kríž
Dr. Kríž poďakoval všetkým delegátom a hosťom konferencie SSTZ za účasť a konštruktívnu
diskusiu.
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