Zápis č. 2/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 1.3.2018
v Bratislave
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia :

1.3.2018, 9:30 hod.
1.3.2018, 18:00 hod.

Prítomní: pp.

Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing. Čelko, Dr. Brúderová, Ing. Grigel, Truksa,
Dr. Fink, Bc. Pištej,
Prizvaní: pp.
Ing. Hamran, Ing. Šereda, Ing. Suchý, Cibula, Mgr. Hatalová, Zelman,
Ing.Wawrek
Ospravedlnený: Dr.Vaniak
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
3. Kontrola plnenia úloh
4. Návrh nominácií RD a rozhodcov
5. Medzinárodná agenda
6. Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing
7. Príprava M SR mužov a žien a do 21 r. na r. 2018
8. Príprava M SR mládeže na rok 2018
9. Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže 2018
10. Stav príprav RD SR mužov a žien na MS vo Švédsku
11. Úprava rozpočtu SSTZ na r. 2018
12. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie
13. Príprava konferencie SSTZ a krajských konferencií
14. Zabezpečenie stretnutí kvalifikácie na ME družstiev
15. Stav príprav WJC 2018
16. Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 1/2018
17. Príprava podujatí na Svetový deň st. tenisu
18. Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu
19. Rôzne

- Dr. Kríž
- Dr. Kríž a členovia VV
- Ing. Hamran
- Truksa, Dr. Vaniak
- Ing. Hamran
- Ing.Kalužný, Ing.Suchý
- Ing.Čelko, Ing.Šereda
- Ing.Čelko,Ing. Šereda
- Ing.Grigel
- Truksa
- Ing.Kalužný,Ing.Suchý
- Dr.Brúderová
- Dr. Kríž, Ing. Hamran
- Truksa, Ing. Hamran
- Ing.Hamran
- Dr.Kollár
- Ing.Kalužný, Dr.Fink
- Dr.Fink

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ na zasadnutí
výkonného výboru a zablahoželal Dr. Finkovi k 40. narodeninám.
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV
2.1 Dňa 19.02.2018 sa uskutočnilo v Hodoníne, počas Czech Junior a Cadet Open, oficiálne
stretnutie zástupcov výkonných výborov ČAST a SSTZ. Za Slovenský stolnotenisový zväz sa
ho zúčastnili pp. Kríž, Kalužný a Truksa, za Českú asociáciu stolného tenisu pp. Špaček,
Endal a Brothánek. Obidve delegácie konštatovali dlhodobo nadštandardné vzťahy medzi
zväzmi. Zhodli sa tiež na potrebe ďalšej kontinuity spolupráce a dohodli konkrétne kroky
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v spolupráci prípravy reprezentačných družstiev dospelých i mládeže v oblasti metodiky,
vzdelávania trénerov a rozhodcov, športovej diplomacie na pôde ITTF a ETTU, ako aj pri
koordinácii organizovania významných podujatí v ČR a SR a pri propagácii stolného tenisu.
Zo stretnutia vzišlo niekoľko námetov na ďalšiu spoluprácu :
- zorganizovať stretnutie reprezentačných trénerov mládeže počas SK Junior Open Z:Grigel
- po skončení sezóny zorganizovať spoločné stretnutie reprezentačných trénerov na tému
hodnotenia sezóny a vývoja stolného tenisu
Z: Truksa
- na základe konzultácii trénerov dospelých a mládeže zorganizovať spoločnú prípravu
reprezentačných tímov
Z: reprezentační tréneri
- prekonzultovať s českým trénermi možnosť spoločných turnajov (napr. Kontrolné turnaje)
Z:Grigel
- satelity - zachovať organizáciu turnaja, vyvážiť bodové hodnotenie v SR a ČR
Z: Grigel
- dopracovať historickú časť za slovenský stolný tenis do pripravovanej metodickej
publikácie po konzultácii s autorkou p. Novotnou
Z: Kríž
- spoločne pripraviť štrktúrovanú metodiku s video ukážkami pre všetky vekové skpiny
mládeže na internet alebo DVD
Z: Brúderová
- spoločne organizovať trénerské semináre (prípadne rozhodcovské) pre športových
odborníkov SR a ČR
Z: Brúderová, Vaniak
- zorganizovať spoločné sústredenie (aspoň 1 x ročne) výberu najlepších hráčov projektov
Hledáme budocí olympioniky (ČR) a Regionálnych výberov (SR)
Z: Grigel
2.2 Ing. Hamran informoval o 18. ročníku „Turnaja osobností“ , ktorý sa uskutočnil vo
Veľkom Mederi pod záštitou primátora mesta p. Lojkoviča. Turnaja sa zúčastnili zástupcovia
zahraničných zastupiteľstiev na Slovensku, pracovníci ministerstva zahraničných vecí SR
a ministerstva hospodárstva SR, primátori, starostovia a osobnosti spoločenského života.
2.3 Ing.Wawrek – informoval o úspešnom absolvovaní skúšok na kontrolóra SSTZ
K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran
Uznesenia splnené
Úloha: Pripraviť smernicu o udeľovaní rozhodcovských licencií a hodnotení práce rozhodcov
za účelom zvyšovania kvality práce rozhodcov.
Z: Dr.Vaniak, Ing. Suchý
T: 28.2.2017
Úloha : Ing. Suchý predložiť komisii pre EaM stav čerpania prostriedkov na projekt
jednotlivými regiónmi. Komisia pripraviť výpočet prerozdelenia nevyčerpanej čiastky.
Z: Ing. Suchý, Ing. Kalužný
T: 28.2.2018
Úloha: predložiť koncept zmien v časopise ST
Z: Dr. Fink

T: najbližší VV

Úloha: zverejniť v časopise ST informácie o čerpaní príspevku na mládež do 23 rokov
Z: JUDr. Fink
Úloha: preveriť ponuky na zabezpečenie bufetu počas M SR v hale a vybrať najvýhodnejšiu
Z: Ing. Hamran
T: 15.2.2018
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Svetový deň stolného tenisu
Vytvoriť banner a podstránku na www.sstz.sk
Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová
Pripraviť rozhovor pre stránku slovaktabletennis.com
Z: Dr. Fink
Pripraviť výzvu a podmienky na výber projektov
Z: Dr. Fink
Zverejniť výzvu na predkladanie projektov
Z: Ing. Hamran, J. Cibula
Stanoviť výberovú komisiu
Z: Dr. Kríž a VV SSTZ

T: ihneď po schválení VV
T: 15.12.2017
T: 10.2.2018
T: 10.2.2018
T: február 2018

Uznesenia splnené čiastočne:
Úloha: Zverejniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy s MŠVVaŠ SR pre potreby VV SSTZ
a komisií SSTZ.
Z: Ing. Hamran, Ing.Suchý
T: 28.2.2018
NT:31.3.2018
Úloha : Ing. Kalužný prešetriť chýbajúce príjmy v hotovosti osobne s p. Becánim.
Prerokované s p. Becánim. Nová úloha – preveriť zaúčtovanie vybranej hotovosti a predložiť
podklady. Prípad došetriť.
Z: Hamran, Suchý
T: 31.3.2018
Úloha : Pripraviť zmenu ubytovacích priestorov pre potreby reprezentačných sústredení na 5
dvojposteľových izieb. Pripraviť cenovú ponuku na rekonštrukciu priestorov.
Z: Ing. Hamran
T: 28.2.2018
NT: 31.3.2018
Úloha: Doplniť chýbajúce doklady a predložiť komisii pre ekonomiku a marketing
inventarizáciu stolnotenisového materiálu za roky 2016, 2017.
Z: Hamran, sekretariát SSTZ,
T: 31.3.2018
Úloha : Mgr. Peko pripraví stretnutie s p. Veselskym
Sekretariát zabezpečí vyhotovenie plakety, zakúpenie leteniek a úhradu pobytových nákladov
- na náklady SSTZ. VV SSTZ schválil delegáciu v zložení Mgr.Peko, Ing.Kalužný
Z: sekretariát , Ing.Kalužný
T: 30.4.2018
Úloha – pripraviť nový list na políciu so zaslaním všetkých faktúr vyúčtovaných ŠKST
Topoľčany. List pred odoslaním predložiť na kontrolu predsedovi Legislatívnej komisie.
List bol predložený na pripomienkovanie legislatívnej komisii. Následne bude odoslaný na políciu
Z: Ing. Hamran
T: 15.2.2018
Uznesenia trvajúce :
Úloha: VV SSTZ rozhodol postúpiť sťažnosť podanú p. Balážom z Topoľčian kontrolnej komisii
SSTZ. Kontrolná komisia sťažnosť prešetrí a predloží na najbližšie rokovanie VV SSTZ (do
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10.12.2017). V prípade neposkytnutia potrebnej a včasnej súčinnosti zo strany klubu, SSTZ
pozastaví financie pre klub. VV SSTZ po dohode s kontrolnou komisiou prerokuje výsledok
kontroly na najbližšom rokovaní VV SSTZ v januári 2018.
Úloha – pripraviť všetky požadované podklady na kontrolu. Z: Ing. Suchý T: 12.2.2018

Kontrolná komisia konštatovala, že podklady neboli dodané sekretariátom v stanovenom
termíne. ŠKST Topoľčany nepredložili všetky požadované podklady, ktoré komisia naďalej
požaduje. Vzhľadom k tomu úloha naďalej trvá. V súlade s predchádzajúcim rozhodnutím VV,
rozhodnutie o pridelení dotácie ŠKST Topoľčany v rámci UTM bolo odložené až po
predložení požadovaných dokladov a ukončení kontroly.
Úloha: Ing. Wawrek požiadal o podklady týkajúce sa príspevku SSTZ pre ŠKST Topoľčany
za obdobie 2016-2017.
Z: Ing. Suchý
NT: 15.3.2018
Uznesenie č. 463
VV SSTZ požaduje dodržiavať písomné prihlasovanie sa na turnaje WT a WJC samoplatcov
s tým, že kto nepredloží požadovaný formulár (viď uznesenie VV SSTZ č. 454) na turnaje,
nebude oficiálne na turnaj prihlásený.
Z: KŠR, Mgr. Hatalová
T: priebežne
Uznesenie č. 468
VV SSTZ schválil doplnenie smernice o účasti na medzinárodných podujatiach o termíny
uzávierky na prihlasovanie:
Konečný termín na prihlásenie na sekretariát SSTZ je 5 dní pred oficiálnym termínom
prihlásenia do „on line systému“ ITTF, konečný termín na prihlásenie do „on line systému“
ITTF je 2 dni pred oficiálnym termínom prihlásenia. Po tomto termíne je možné iba
v závažných prípadoch urobiť ešte prípadné zmeny
Z: Mgr. Hatalová
T: priebežne
Úloha: Pripraviť rozlúčku s Petrom Šeredom – v súvislosti s ukončením jeho reprezentačnej
kariéry.
Z: p. Truksa, Ing. Hamran
T:31.3.2018
Úloha : Mesačne predkladať VV zoznam záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti aj
s dôvodmi omeškania.
Z: Ing. Suchý
T: trvale, do 10. dňa po skončení mesiaca
Úloha: Zmluvne dohodnúť účtovné služby s E.M.Consulting v zmysle ponuky a pripraviť
prevod účtovníctva v súčinnosti so súčasnými spoločnosťami. Do zmluvy zapracovať
zodpovednosť dodávateľa za spôsobené škody v prípade zavinenia chýb v daňových
priznaniach. Následne zabezpečiť archivovanie dát od existujúcich spoločností a ukončiť
zmluvy. V novom účtovníctve zabezpečiť štruktúru výnosových a nákladových stredísk
v súlade s potrebami vykazovania dotácií MŠVV SR a potrebou interného reportingu.
Súbežné spracovanie účtovníctva obidvomi firmami do marca 2018 z dôvodu korektného
uzatvorenia účtovného roka 2017 a podania daňového priznania.
Z: Ing. Hamran
T:31.3.2018
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Uznesenia z celoslovenskej konferencie (budú plnené priebežne podľa schválených termínov)
a) Na webovej stránke SSTZ zverejňovať všetky položky čerpania finančných prostriedkov
a ich pohyb na účtoch vedených SSTZ
Z: Dr. Kríž, Ing. Suchý
T: priebežne , do 25. dňa v mesiaci
b) Zápisnice zo zasadnutí VV zverejniť na webovej stránke SSTZ do 10 dní od zasadnutia
Z: Dr.Kríž, Ing.Hamran
T: do 10 dní po zasadnutí VV SSTZ
Predkladať mesačné výpisy z účtovných kníh (stav na začiatku mesiaca, detailne všetky
pohyby na jednotlivých účtoch, stav účtov ku koncu mesiaca) najneskôr do 25. kalendárneho
dňa nasledujúceho mesiaca komisii pre ekonomiku a marketing.
Z: Ing. Suchý
T : trvale, do 25.dňa mesiaca
Predložiť komisii pre ekonomiku a marketing
- Účtovné položky HZ za december
- Zoznam všetkých preúčtovaných položiek z dotácie do účtovného okruhu HZ za rok
2018
Z: Ing. Suchý
T: ihneď
Pripraviť správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2017. Správu predložiť na
konferencii SSTZ
Z: Ing. Suchý, Ing. Kalužný
T: 30.4.2018
Úloha – pripraviť individuálny plán prípravy a štartov pre Kukuľkovú
Z: Truksa , P. Šereda, Popová
T:15.2.2018
Úloha: pripraviť požiadavky na zakúpenie automobilu pre potreby SSTZ
Z:Ing. Hamran, Ing. Suchý
T: 31.3.2018
Úloha: Doplniť zverejnenie informácie o dotáciách pre kluby s mládežou do 23 rokov na
webe SSTZ a upozorniť písomne kluby s mládežou, ktoré boli v databáze ministerstva, ale
nepodali si žiadosť.
Z: Cibula
T: 28.2.2018
Úloha: Vyšpecifikovať finančnú náklady na rozhodcovskú činnosť pre všetky typy súťaží
riadených SSTZ z dôvodu stanovenia najoptimálnejšej formy financovania rozhodcov
( zmluva o dobrovoľníckej činnosti, resp. dohoda o vykonaní práce)
Z: Suchý, Dufek
T: 30.3.2018
K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov - p. Truksa, Dr.Vaniak
Nominácie schvaľované per rollam v období medzi VV SSTZ:
4.1 Nominácia na MS družstiev vo Švédsku:
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Muži: Pištej, Wang, Bai He, Valuch, Novota,
náhradníci : Špánik, Kalužný
Ženy: Balážová, Ódorová, Kukuľková, Puchovanová, Labošová,
náhradníčky : Jurková, Truksová
Tréneri: Truksa, Šereda P.
Fyzioterapeut: Hartel
Všetci na náklady SSTZ
delegát na kongres: Kalužný - pobyt na náklady organizátora
doprava, poistenie na náklady SSTZ
člen Rady riaditeľov a delegát na kongres: Zdenko Kríž - pobyt na náklady organizátora,
doprava a poistenie na náklady SSTZ
4.2 Nominácia na WJC Italia open, Lignano 21.-25.3.2018
Juniori: A: Peko ,Oráč,Cyprich, samoplatcovia: Fečo
Kadeti: Klajber, Delinčák, samoplatcovia: Ivančo, Pach
Juniorky: Grigelová, Labošová, Púchovanová, samoplatcovia : Dzelinská
Kadetky: Illášová, Lacenová, samoplatcovia: Činčurová, Kováčová.
Tréneri: Grigel, Grigelová, Solár
trénerka Popová je v tom čase na kvalifikácii na OHM v Tunise.
Vedúci výpravy: Dragaš,
Všetci na náklady SSTZ
4.3.Nominácia na MS stredných škol 8.- 14. 4.2018, Malta
Chlapci: Peko, Oráč, Reho
Dievčatá: Grigelová, Púchovanová, Labošová
Tréneri: Grigel, Grigelová
Štart je čiastočne na náklady zväzu a SAŠŠ
Náklady pre túto časť výpravy – spolu 9 osôb , SAŠŠ hradí letenky
Ostatné náklady hradí SSTZ takto:
Pobytové náklady na osobu : 50€/noc x 6 = 300€ x 9 osôb = 2 700€
Jednorazový poplatok ISF na osobu 40€ x 9 osôb = 360€
Aktuálny stav :
Predsedníctvo SAŠŠ odsúhlasilo účasť školských družstiev chlapcov a dievčat na Malte. Je to
z dôvodu, že nepoznajú súčasnú kvalitu našich juniorov a juniorky. Prebehla valifikácia škôl,
na základe ktorej postúpili školy:
Gymnázium J.Hollého Trnava - Kukuľková, Peková,Čápková /tréner Peko
Športové gymnázium Košice – Zelinka J., Zelinka M., Gašparovič /tréner Dzelinský
Vedúci výpravy: Černušák,
Túto zostavu financuje SAŠŠ
4.4 Challenge Polish open 2018, 13.-17.3.2018, Spala:
Muži: Pištej, Novota, Valuch,Špánik+21, Brat+21, Zelinka+21
Ženy: Balážová, Kukuľková+21, Labošová+21, Puchovanová+21
Tréner: Truksa
4.5 Nomináciu na kvalifikáciu na OHM do Tunisu
a zároveň štart na WJC v Tunise .
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Kukuľková, Zelinka J., trénerka - Popová
Všetci na náklady SSTZ
4.6 ITTF Challenge Španielsko, 28.3.-1.4.2018 – Péter , Kopányi, Brat, J. Zelinka,
vedúci+hráč Gumáň
Všetci na náklady SSTZ.
4.7 ITTF Challenge Slovinsko , 4.-8.4.2018 – Novota, Valuch, Pištej, Špánik, Kalužný,
Peko, Bai He, samoplatca : Brat
Balážová, Kukuľková, Labošová, Puchovanová+ 1 z MSR (dodatočne bude nominovaná)
Tréner – Truksa, Šereda
Všetci na náklady SSTZ, na entry fee
4.8 ITTF Challenge Chorvátsko , 10.-14.4.2018 – Novota, Valuch, Špánik, Kalužný, Bai He,
samoplatca : Brat
Balážová+ 1 z MSR (dodatočne nominovaná)
Tréner – Truksa
Všetci na náklady SSTZ, na entry fee
4.9 Kvalifikácia ME družstiev, 27.3.2018 (Bratislava)
SVK – BEL, ženy: Balážová, Ódorová, Kukuľková, Puchovanová
SVK – UKR, muži: Pištej, Wang, Valuch, Novota
4.10 Výcvikový tábor Eurotalent v Slovinsku : Goldír a tréner Bella
4.11. Majstrovstvá Európy do 21 rokov, Bielorusko, Minsk
Na základe dodatočných nominácií ETTU bola nominácia doplnená o Brata, Puchovanovú
a Labošovú
Fyzioterapeut : Pavol Hartel
Všetci na náklady SSTZ
Doprava, poistné na náklady SSTZ
Nominácie - rozhodcovia:
4.12 ITTF European Team Championships stupeň 1 – kolo 2 – muži, RUS-GRE,
27.3.2018, Moskva, hlavný rozhodca : M. Hamran
4.13 ITTF Premium Junior Circuit French Junior/Cadet Open, 25-29.4.2018, METZ (FRA)
Račko, Chamula, Tancer, Jurek, Kleberc
4.14 ITTF Challenge Polish Open 2018, 13-17.3.2018, Spala, (POL)
Popellár, Bystričanová
4.15 MS stredných škôl, 8-14.4.2018, Malta , Brúderová, Vištanová
K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran
písomný materiál - VV SSTZ berie bez pripomienok na vedomie
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K bodu 6 - Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing - Ing. Kalužný,Ing.Suchý
Ing. Suchý predložil písomnú informáciu o stave záväzkov SSTZ a ďalších ekonomických
informáciách – VV SSTZ zobral na vedomie. VV upozornil na oneskorené preplatenie
nákladov p. Dragašovi (od augusta 2017) a upozornil Ing. Suchého na včasné plnenie
povinností.
6.1 Priebežný stav čerpania dotácií ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky
nasledovne:
1. VsSTZ Vranov n/T.
2.400,00
2. KSTZ Bratislava
1.400,00
3. KSTZ Banská Bystrica
1.200,00
SPOLU (eur):
5.000,00
VV SSTZ rozhodol o rozdelenie nevyčerpaných prostriedkov pre regióny, ktoré projekt
realizujú nasledovne:
VsSTZ
2300€
KSTZ Bratislava
1000€
KSTZ Banská Bystrica
1000€
Navýšené prostriedky môžu byť použité na navýšenie počtu dní prípravy regionálnych
výberov alebo skvalitnenie naplánovaných sústredení v prvom polroku 2018.
6.2 KSTZ Trnava poslal projekt na organizáciu regionálnych výberov. Bude umožnené čerpať
prostriedky naplánované na prvý polrok 2018 (1800 EUR). Všetky ostatné nevyčerpané
prostriedky budú použité na spoločné sústredenie s ČR.
6.3 Gymnázium Hubeného v spolupráci s VUC požiadali o bezplatné poskytnutie
stolnotenisovej haly 6.4.2018 na podujatie pri príležitosti Svetového dňa st. tenisu. Všetky
ostatné náklady znáša VÚC Bratislava a Gymnázium.
VV SSTZ súhlasí s prenájmom.
6.4 VV SSTZ schválil zloženie komisie na schvaľovanie projektov k Svetovému dňu st.
tenisu. Komisia bude pracovať v zložení : Dr.Kríž, Ing.Kalužný, Ing.Dudášik.
Projekt predložilo 15 klubov, resp. zväzov :
OZST Ružomberok
Športový klub Žarnovica
STO Veľký Biel
STK Raksit
STK Trakovice
STK Devínska Nová Ves
MŠK Žiar nad Hronom
STK Bardoňovo
ŠK Jáňan Moravský Svätý Ján
KSTZ Banská Bystrica
TTC Záhorská Bystrica
STO Slovenská Ľupča
TJ Lokomotíva Vrútky
STO Svätý Jur
ŠKST Humenné
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Všetkým bolo potvrdené doručenie. Komisia v stanovenom termíne pripraví hodnotenie
kritérií v súlade so schválenými kritériami a predloží na schválenie.
6.5 Komisia pre EaM navrhla doplniť do redakčnej rady časopisu Slovenský stolný tenis Ing.
Kalužného – VV SSTZ odsúhlasil.
6.6 Stanovenie výkonnostných úloh pre trénera RD Truksu na ďalšie obdobie:
- dodržať finančný plán pre reprezentáciu
- pripraviť projekt tréningového centra reprezentácie v hale SSTZ (spustenie najneskôr
v 2.poloroku 2018)
- MS družstiev vo Švédsku -> postup do 1. divízie
- ME U21 -> umiestnenie do 8. miesta v štvorhrách alebo do 16. miesta v dvojhrách
K bodu 7 – Príprava M SR mužov a žien a do 21 r. na r. 2018 - Ing.Čelko, Ing.Šereda
-

Ústna informácia, príprava prebieha bez komplikácií
Prihlásilo sa 70 mužov a 40 žien, žiže aj kvalifikácia bude dobre obsadený turnaj
Na prvé M SR do 21 rokov bolo nominovaných 24 mužov a 24 žien

K bodu 8 - Príprava M SR mládeže na rok 2018

- Ing.Čelko,Ing. Šereda

VV schválil spoločný návrh komisie ŠTK a komisie mládeže:
Jednotlivci:
najmladšie žiactvo:
mladšie žiactvo:
staršie žiactvo:
dorast:

STK Pezinok
Stolnotenisové centrum v Bratislave, Stará Vajnorská
STO Valaliky
MSK Čadca

Družstvá:
mladšie žiactvo:
starší žiaci:
staršie žiačky:

MSK Čadca
ŠKST Ružomberok
STO Valaliky

K bodu 9 - Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže 2018

- Ing.Grigel

Príprava bola schválená na minulom VV SSTZ, jediným doplnkom je spoločná príprava
junioriek v Hluku (CZE) v termíne 25.-29.6.2018 za účasti reprezentácií z Česka, Maďarska
a Chorvátska. Pobytová náklady na deň sú 35€/ os.
K bodu 10 - Stav príprav RD SR mužov a žien na MS vo Švédsku

- Truksa

Truksa - v súčasnosti prebiehajú rokovania s Maďarskom a Českom o záverečnej príprave
- Súčasťou prípravy je veľké množstvo štartov na turnajoch
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-

Záverečná príprava prebehne v 2 mikrocykloch, spoločne aj so ženskou zložkou

K bodu 11 - Úprava rozpočtu SSTZ na r. 2018
- Ing.Kalužný, Ing.Suchý
- Bol predložený návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý VV schválil po diskusii a úpravách
Úloha : rozpočet zverejniť na webe SSTZ a predložiť informáciu na konferencii SSTZ
Z: Ing. Hamran, Ing. Kalužný
T: 30.6.2018

K bodu 12 - Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie
12.1

12.2

12.3
12.4
12.5

12.6
12.7

- Dr.Brúderová

Je zverejnená výzva na 2. a 3. trénerský kvalifikačný stupeň, zatiaľ je prihlásených na
2 . kv. stupeň 8 záujemcov, a na 3 kv. trénerský stupeň 10 záujemcov, čo je málo na
otvorenie kurzov.
Dr.Brúderová odovzdala plaketu o udelení čestného členstva SSTZ Ing. Šrankovi,
ktorý sa nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť na konferencii SSTZ v minulom
roku.
Dňa 2.2.2018 sa uskutočnil seminár trénerov vo Vranove n/T. Lektorom bol p.Gábor
a zúčastnilo sa ho 11 trénerov.
Dňa 9.3.2018 bude 2. seminár trénerov v Košiciach, lektori budú Ing.Kutiš
a Dr.Blaško.
Po zaslaní osvedčenia p. Dragaša z ukončeného štúdia v Srbsku, je potrebné všetky
ďalšie doklady odovzdať na MŠVVaŠ SR. S.Dragaš bol oboznámený so všetkými
krokmi, ktoré ešte musí urobiť na pridelenie licencie trénera SSTZ podľa pokynov
MŠVVaŠ SR.
Bolo by potrebné nadviazať užšiu spoluprácu s ČAST, konkrétne s jeho metodickou
komisiou.
Metodická komisia pripravuje vydanie publikácie pre učiteľov telesnej výchovy na
školách. Autorom je Dr.Koprda, ktorý predložil obsah novej publikácie v celkovom
rozsahu cca 120 strán. Je potrebné uskutočniť spoločné stretnutie s Dr.Krížom,
Dr.Koprdom a Dr.Brúderovou za účelom upresniť cieľ publikácie.

K bodu 13 – Príprava konferencie SSTZ - Dr.Kríž, Ing.Hamran
V zmysle Stanov SSTZ sa uskutoční riadna konferencia SSTZ dňa 15.6.2018 o 13.00 hod.
v hoteli Nivy v Bratislave.
VV SSTZ odporučil , aby každý člen VV SSTZ predniesol osobne odpočet svojej činnosti za
hodnotená obdobie. Ďalším dôležitým bodom konferencie bude oboznámenie s rozpočtom
SSTZ.
Úloha: Súčasťou programu konferencie bude aj ocenenie aktívnych členov hnutia.
Členovia VV SSTZ môžu predložiť návrhy na ocenenie v kategóriách:
- Zaradenie do Siene slávy
- Čestný člen
- Ocenenie klubov – víťazov M SR družstiev
- Poďakovanie SSTZ
- Čestné uznanie
Z: členovia VV SSTZ

T: 15.4.2018

K bodu 14 - Zabezpečenie stretnutí kvalifikácie na ME družstiev - Truksa, Ing.Hamran
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VV SSTZ rozhodol, že prvé dvojstretnutie kvalifikácie o postup na ME družstiev sa uskutoční
v Bratislave .
Je potrebné zabezpečiť celkovú organizáciu podujatia vrátane tlačovej besedy, ubytovania,
stravovania, live scoringu a aj live streamingu.
Sekretariát komunikuje s reprezentáciami Ukrajiny a Belgicka, aby mohol zabezpečiť všetky
požiadavky hosťujúcich tímov.
Tlačová beseda sa uskutoční 26.3.2018 o 11.30 v zasadačke stolnotenisovej haly SSTZ.
Zúčastnia sa jej tréneri Truksa a Šereda a po jednom zástupcovi mužov a žien.
Úloha : Pozvať zástupcov médií a organizačne pripraviť podujatie, tlačovku, včítane
jednoduchého bulletinu.
Z: sekretariát
T: 23.3.2018
Pozvať 6 slovenských rozhodcov k stolom, hlavným rozhodcom dvojstretnutia bude p.Thury
z Rakúska , ktorý bol nominovaný ETTU.
Z: Ing. Hamran, Dr. Vaniak
T: 20.3.2018
K bodu 15 – Stav príprav ITTF WJC 2018

- Ing.Hamran

VV SSTZ rozhodol , že Slovak Junior Open sa bude hrať definitívne v Senci. Vzhľadom na
krátky čas do začiatku turnaja je potrebné urýchlene zabezpečovať celú organizáciu turnaja.
Pravdepodobne tento rok turnaj nebude zaradený medzi podporované podujatia MŠVVaŠ SR,
čo ovplyvní ekonomický výsledok turnaja. Prínosom je účasť 24 hráčov a 6 trénerov RD
Slovenska zadarmo na tomto turnaji.
Je potrebné hľadať rezervy v rozpočte turnaja a aj sponzorsky zabezpečiť organizáciu turnaja.
Pripraviť propagáciu turnaja formou malého letáka, ktorý bude použitý na propagáciu
turnaja.
Úloha: Spracovať výzvy na organizátora turnajov Slovak Junior a Cadet Open 2019
Z: sekretariát SSTZ
T:30.4.2018
K bodu 16 – Obsahová náplň časopisu Slovenský stolný tenis 1/2018 - Dr. Fink,
Dr. Kollár
K uvedenému bodu rokovania bol prizvaný aj šéfredaktor časopisu Dr.Kollár.
KMRaŠŠ spoločne s KEaM pripravuje koncepčný návrh zmien časopisu stolný tenis do
budúcna za účelom skvalitňovania obsahu a zvýšenej atraktivity pre čitateľov. Je pripravený
predbežný návrh. Keďže zasadnutie redakčnej rady ST sa uskutoční až po VV 02.03.2018,
finálna podoba zmien bude prezentovaná až následne. Súčasťou zmien bude napr. aj
doplnenie a zmeny v redakčnej rade, zvýšenie periodicity na 4x ročne už od roku 2018 /č.1 je
plánované na apríl-máj, č. 2 na jún, zavedenie nových rubrík, zmeny grafického stvárnenia,
všetko s dôrazom na maximálnu aktuálnosť informácii a zvýšenie odbornosti článkov.
Je dôležité robiť jazykovú aj štylistickú korektúru obsahu časopisu.
Preveriť aj možnosť distribúcie časopisu poštou priamo odberateľom podľa dohodnutého
rozdeľovníka.
Úloha: Informovať verejnosť prostredníctvom stránky SSTZ o zmenách v časopise ST
Z:Dr. Fink
T: 20.03.2018
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K bodu 17 - Príprava podujatí na Svetový deň st. tenisu

- Ing.Kalužný, Dr.Fink

17.1. Príprava podujatí na Svetový deň stolného tenisu
KMRaŠŠ pripravila kompletnú výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku, na
základe ktorých kluby mohli požiadať o príspevok na zorganizovanie Svetového dňa
stolného tenisu /WTTD/, uzávierka žiadosti: 28.02.2018. Následne komisia na posudzovanie
projektov rozhodne o výbere projektov, ktoré budú podporené finančne zo strany SSTZ v
lehote do 15.3.2018. Vzhľadom na skutočnosť, že medzi úspešnými uchádzačmi a SSTZ bude
uzatvorená zmluva o poskytnutí príspevku, KMRaŠŠ v termíne do 15.3.2018 pripraví návrh
zmluvy v súlade s podmienkami výzvy a usmernením.
Úloha: Pripraviť návrh zmluvy o poskytnutí príspevku v súlade s podmienkami výzvy
Z: Dr. Fink
T:15.03.2018
17.2 Počas termínu na predkladanie projektov sa kluby obracali s rôznymi otázkami, najmä, či
SSTZ centrálne materiálne podporí aktivity úspešných uchádzačov, napr. tričká s jednotným
dizajnom svetového dňa, aké výdavky bude SSTZ preplácať, či budú k dispozícii nejaké
informačné a propagačné materiály atď. V záujme zvýšenia popularizácie a realizácie aktivít
jednotným spôsobom, preto KMRaŠŠ navrhuje do budúcna pri príležitosti WTTD pripraviť
jednotné propagačné materiály, ktoré budú dodané úspešným uchádzačom. Do budúcna
taktiež pripraviť plán pre čo najväčšiu propagáciu pre verejnosť.
Úloha: Pripraviť propagačný materiál – brožúru k Svetovému dňu stolného tenisu,
predpokladaný náklad vyplynie z predložených projektov
Z: Dr. Fink
T:25.03.2018
K bodu 18 - Informácie z komisie masového rozvoja

- Dr.Fink

18.1. Príprava Smernice o čerpaní dotácií SSTZ
Keďže v priebehu príprav na WTTD bolo potrebných riešiť viacero otázok a projekt je ešte
len vo fáze podávania žiadosti, KMRaŠŠ navrhuje, aby bol návrh Smernice o čerpaní dotácii
SSTZ predložený až po realizácii kompletného projektu. Následne budú do prípravy smernice
priebežne zapracovávané skúsenosti s posudzovaním projektu, predbežnou kontrolou,
vyhodnocovaním, uzatváraním zmlúv, vyplácaním, následnou kontrolou atď. Všetky tieto
záležitosti budú súčasťou pripravovanej smernice. Táto bude predložená na pripomienky do
30.06.2018 tak, aby bola schválená najneskjôr do 30.09.2018 a následne mohli byť podľa nej
už realizované žiadosti na čerpanie 15% ako aj ďalšie pripravované projekty.
Úloha: predložiť návrh smernice SSTZ na čerpanie príspevkov SSTZ
Z: Dr.Fink
T:30.06.2018

18.2. Podpora školského športu
V súlade so schválenými programovými prioritami SSTZ na obdobie 2017-2021 pripravuje
KMRaŠŠ v spolupráci s KEaM ucelený projekt pre školy týkajúci sa podpory stolného tenisu.
Projekt je vo fáze pripomienkovania v komisiách, za účelom podpory bol podaný aj návrh na
úpravu rozpočtu na rok 2018 – nová položka v rozpočte. Plánované spustenie projektu je po
uskutočnení WTTD /apríl/ začiatkom leta /máj, jún/. Koncept projektu bude predložený na
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ďalší VV/predpoklad apríl/ po finalizácii v týchto dvoch komisiách. Zároveň sa navrhuje
spolupráca s metodicko - vzdelávacou komisiou pri príprave materiálov pre školy ohľadom
výučbu stolného tenisu, a to brožúra:
 predstavenie stolného tenisu rodičom a deťom /prečo si vybrať stolný tenis/
 metodický materiál na výučbu pre učiteľov TV a vedúcich krúžkov
Úloha: Predložiť koncept podpory školského športu /KMRaŠŠ/ a návrh materiálov na
podporu ST v školách /Metodicko-vzdelávacia/
Z: Dr. Fink, Dr. Brúderová
T:najbližší VV
18.3. Čerpanie príspevku na mládež klubmi v roku 2018 /15%/
V súlade s úlohami posledného VV /január/ bol do časopisu ST /č. 2/2017 – plán v marci
2018/ zaslaný úvodný článok pre kluby týkajúci sa možnosti čerpania príspevku na mládež do
23 rokov aj v roku 2018. Kompletné podmienky budú dané pripravovanou smernicou na
čerpanie príspevkov SSTZ ako aj uzatvorenou zmluvou medzi SSTZ a klubmi.
18.4. Projekty publikačnej činnosti
KMRaŠŠ plánuje v roku 2018 spustiť projekty na podporu publikačnej činnosti. Zároveň má
vedomosť, že viaceré kluby, resp. subjekty prejavili záujem o takúto podporu. V záujem čo
najefektívnejšieho zacielenia projektu, preto bude najprv na stránke SSTZ zverejnená anketa,
týkajúca sa záujmu o podporu publikačnej činnosti a následne po jej vyhodnotení bude
pripravená výzva na realizáciu publikačnej činnosti.
Úloha: Zverejniť anketu na stránke SSTZ týkajúcu sa záujmu o publikačnú činnosť
( o aký druh publikácii má verejnosť najväčší záujem)
Z: Dr. Fink
T:30.03.2018
18.5. Príprava veľkého projektu – Kniha /podľa priorít schválených SSTZ/
Súčasťou programových priorít SSTZ na obdobie 2017-2021 je aj príprava veľkej
retrospektívnej monografickej knižnej publikácie o histórii stolného tenisu na Slovensku.
Vzhľadom na obsiahlosť monografie, je za týmto účelom potrebné čo najskôr zriadiť
redakčnú radu publikácie a pripravovať koncepciu publikácie a zabezpečiť spolupracovníkov,
pripravovať archívne materiály, fotografie, atď.
Úloha: Pripraviť návrh na zloženie redakčnej rady publikácie+ spolupracovníkov
zodpovedných za jednotlivé oblasti
Z:Dr. Kríž, Ing. Hamran, Dr. Fink
T:15.04.2018
K bodu 19 – Rôzne
19.1 Ing. Kalužný upozornil na predpisy pre organizácie súvisiace s ochranou osobných
údajov.
Úloha: Je potrebné spracovať zoznam povinností súvisiacich s touto agendou.
Z: legislatívna komisia
T: 30.4.2018
19.2 VV SSTZ schválil kandidatúru p. Pišteja do komisie hráčov ITTF. Záujemca musí
vyplniť príslušné dokumenty, ktoré potom sekretariát odošle na ITTF.
T: 28.3.2018
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19.3. Ing. Hamran informoval o priebehu konania rozhodcovských skúšok na
medzinárodného rozhodcu. Prihlásilo sa 10 záujemcov, samotné skúšky sa uskutočnia
koncom apríla.
19.4 Na základe prihlášok na novú pozíciu na sekretariáte pre ekonomiku a marketing je
potrebné vykonať pohovor s vybranými uchádzačmi v čo najkratšej dobe.
Z: Ing.Kalužný, Dr.Fink, Ing.Hamran
T: 31.3.2018
19.5 Bc. Pištej predložil návrh na úpravu smernice o odmeňovaní hráčov za výsledky na
významných podujatiach a M SR. VV SSTZ konštatoval, že návrh treba prepracovať
a zreálniť podľa možností SSTZ.
19.6 Bc. Pištej upozornil na dodržiavanie hracích podmienok pri turnajoch SP dospelých
v zmysle Súboru predpisov.
19.7 Ing.Kalužný v mene Asociácie hráčov požiadal o poskytnutie zasadačky na schôdzu,
ktorá bude 26.3.2018 o 18.00 hod.
19.8 Ing.Kalužný informoval o stave presunu Sieň slávy SSTZ do priestorov vo vestibule haly
SSTZ – bolo vybrané miesto a vzhľad. Bude potrebná uskutočniť príslušné stavebné úpravy
a aj zabezpečovacie zariadenie pre vystevné exponáty.
19.9 Ing.Grigel informoval o pripravovanom turnaji v Malackách. Vychádza sa
z predpokladu, že turnaj bude bodovaný v zmysle schválených predpisov a kalendára. Na
základe prihlášok zahraničných tímov – kvality obsadenia turnaja sa rozhodne jeden mesiac
pred turnajom o prípadnej zmene.
19.10 Ing. Grigel vzniesol požiadavku na zabezpečenie oblečenia pre najmladšiu kategóriu
hráčov z RD. Je potrebné zakúpiť, alebo dohodnúť výmenu sortimentu (prioritne) zo zmluvy
s Butterfly za veľkosti XS a XXS ( tepláky, tričká, krátke nohavice)..
Z: Ing.Grigel, Ing.Hamran
19.11 Komisia v zložení Truksa - Grigel vykonala kontrolu predložených tréningových
plánov ÚTM a konštatovala, že tréningové plány ÚTM ŠK ŠOG Nitra, ŠKST Ružomberok
a STK Lokomotíva Košice sú v poriadku.
ÚTM Čadca a ÚTM KST Viktória Trnava musia dopracovať ročné tréningové charakteristiky
jednotlivých hráčov.
ÚTM STO Valaliky musí vypracovať celý tréningový plán na rok 2018 a doložiť ročné
charakteristiky jednotlivých hráčov.
ÚTM ŠKST Topoľčany musí dopracovať tréningový plán u hráčov Wiltschková a Gašparík.
Nestačí konštatovať, že hráči trénujú vo vlastných kluboch a je potrebné uviesť ako.
Po odstránení týchto nedostatkov budú s jednotlivými útvarmi podpísané zmluvy.
ÚTM Malacky nebudú zaradené medzi podporované strediská.
Je potrebné prepočítať tabuľku na dotácie na týchto 7 klubov a v prvom polroku bude
poskytnutá dotácia na tieto kluby vo výške 25000,-€.
Úloha : vyzvať kluby na doplnenie požadovaných údajov a zverejniť nový prepočet dotácií.
Z: Ing. Grigel
T: 15.3.2018
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19.12 Ing. Grigel informoval o stave obsadenia funkcie hl. trénera mládeže. Zatiaľ sa
nepodarilo nájsť vhodného človeka, jedným z kandidátov je p.Valuch.
19.13 Ing. Grigel požiadal v zmysle pravidiel o započítanie výsledkov z SPM pre hráčov,
ktorí budú v čase konania turnaja na MS stredných škôl.
VV SSTZ schválil požiadavku
19.14 Dr. Fink - Žiadosť o výklad – povinnosť OBSTZ zvolávať konferencie každoročne
predsedovi KMRaŠŠ bola prostredníctvom p. Pivarníka doručená žiadosť Oblastného
stolnotenisového zväzu Michalovce ohľadom povinnosti zvolávať konferenciu každý rok,
teda či aj okresné, resp. oblastné zväzy, ktoré sú súčasťou a v zmysle stanov SSTZ aj
subjektmi – členmi SSTZ, majú povinnosť zvolávať konferenciu oblastného, resp. okresného
zväzu každý rok tak ako to v súčasnosti realizuje SSTZ a jednotlivé krajské zväzy.
Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Článku 9 bod 2. písm. b/ stanov SSTZ, riadnymi členmi
SSTZ po splnení podmienok stanovených Stanovami sú aj regionálne, krajské, okresné a
oblastné výbory SSTZ, a v záujme jednotného výkladu do budúcna pre všetky oblastné, resp.
okresné zväzy navrhuje KMRaŠŠ predložiť uvedenú žiadosť LK SSTZ na zaujatie
zjednocujúceho stanoviska do budúcna.
Úloha: Pripraviť stanovisko k povinnosti OBSTZ zvolávať konferenciu každý rok
- podať odpoveď a výklad pre OBSTZ Michalovce
- podať zjednocujúce stanovisko SSTZ k tejto problematike do budúcna
Z: Dr. Hajduk - predseda LK SSTZ
T: 20.3.2018
19.15 Najbližšie rokovanie VV SSTZ bude výjazdové a uskutoční sa v banskobystrickom
regióne v termíne 18.-19.4.2018 so začiatkom o 12.00. Miesto a termín budú upresnené po
dohode s predsedom KSTZ B.Bystrica.
Termín ďalšieho zasadnutia VV SSTZ bol stanovený na 24.5.2018 v Bratislave.

Bratislava, 4.3.2018
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: Dr. Zdenko KRÍŽ
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