Zápis č. 7/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného v dňoch
27. – 28. 9.2018 v Bratislave
Začiatok zasadnutia: 27.9.2018 o 9:30hod.
Ukončenie zasadnutia: 27.9.2018 o 18:30hod.

28.9.2018 o 9:15 hod.
28.9.2018 o 12,15 hod.

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing.Čelko, Dr. Brúderová, Truksa, Dr.Vaniak,
Ing. Grigel, Dr. Fink, Bc. Pištej
Prizvaní: pp. Ing.Wawrek , Ing. Hamran, Ing. Šereda, Ing. Suchý, Cibula,
Mgr. Hatalová
k bodu 14.: pp. Dufek, Sládkovič
Ospravedlnení: pp. Dr. Vaniak, Ing. Hamran
Program:
1. Otvorenie
- Dr. Kríž
2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
- Dr. Kríž a členovia VV
3. Kontrola plnenia úloh
- Ing. Hamran, Dr. Kríž
4. Návrh nominácií RD a rozhodcov
- Truksa, Ing. Grigel, Dr. Vaniak
5. Medzinárodná agenda
- Ing. Hamran, Dr. Kríž
6. Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing - Ing.Kalužný, Ing.Suchý
7. Informácie z komisie ŠTK
- Ing.Čelko, Ing.Šereda
8. Hodnotenie účasti na ME v Španielsku
- Dr.Kríž, Ing. Kalužný, Truksa
9. Stav príprav na OH mládeže v Buenos Aires
- Ing.Grigel
10. Návrh projektov na rok 2019 na MŠVVaŠ SR
- Ing.Hamran, Ing.Suchý
11. Návrh na zriadenie NSTC
- Ing.Kalužný, Truksa
12. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie
- Dr. Brúderová
13. Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu - Dr.Fink
14. Informácie z komisie rozhodcov
- Dr.Vaniak
15. Smernica na ocenenia SSTZ a koncoročná anketa - Dr.Kríž. Ing.Kalužný
16. Stav príprav WJC 2018 v Senci
- Ing.Hamran
17. Rôzne + výberové konanie na gen.sekretára SSTZ - členovia VV SSTZ
K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ a taktiež členov sekretariátu SSTZ na zasadnutí VV
a navrhol, aby bod č. 15 bol odložený na najbližšie zasadnutie VV. Vzhľadom na neskorší
príchod Ing. Hamrana boli body, ktoré mal predložiť, zastúpené predsedom zväzu.
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV – Dr. Kríž a členovia VV
2.1
Na požiadanie veľvyslanca ČĽR v SR p. Lin Lina navštívila delegácia SSTZ (p. Kríž
a A. Hamran) čínsku ambasádu v Bratislave a prerokovala požiadavku veľvyslanca
usporiadať v závere roka 2018 turnaj o Pohár veľvyslanca ČĽR. Turnaj sa uskutoční
30.11.2018 v hale SSTZ v Bratislave a celý ho bude sponzorovať Čínske veľvyslanectvo.
Bližšie spracované v bode Rôzne 17.8

2.2
Dňa 4.9.2018, tesne pred odoslaním PROSPECTUSU na ITTF odriekla riaditeľka
školy na Hubeného ul. prenájom zrenovovanej telocvične. Z tohto dôvodu nebolo možné
usporiadať Slovak Cadet Open v Bratislave, pretože počet stolov bez neďalekej telocvične
nebol dostatočný na usporiadanie takéhoto turnaja. Z tohto dôvodu musel gen. sekretár po
dohode s predsedom a podpredsedom SSTZ hľadať náhradné riešenie v tenisovej hale
Transpetrolu v Senci. Na poslednú chvíľu došlo k zmene lokality (schválené VV SSTZ per
rollam), s čím súvisí množstvo problémov. ITTF zmenu odsúhlasila, súčasne však oznámila,
že už nebude akceptovať rozdelenie turnaja juniorov a kadetov a tak WJC Slovak Junior a
Cadet Open bude v novembri r. v meste, ktoré poskytne najlepšie podmienky.
Úloha: Zmapovať kde sa môže konať medzinárodný turnaj s dostatočným počtom stolov
a s vyhovujúcimi podmienkami pre možnosť ubytovania potrebného množstva ľudí.
Z.: gen. sekretár
T: 30.11.2018
Úloha: Vypísať výzvu na organizovanie Slovak Junior & Cadet Open 2019 (30.10.3.11.2019)
Z.: gen. sekretár, sekretariát
T: 31.12.2018
2.3
V národnom stolnotenisovom centre v Bratislave sa 8.9.2018 konal celodenný seminár
SSTZ s renomovaným chorvátskym trénerom Máriom Amižičom. Zúčastnilo sa na ňom 50
popredných slovenských a českých trénerov. Lektor zodpovedal množstvo odborných otázok
prakticky zo všetkých oblastí stolného tenisu, vrátane praktickej ukážky nedostatkov na hre
mladých hráčov. V budúcnosti bude SSTZ od lektorov požadovať pred seminárom písomné
sylaby.
Úloha: Vypracovať anketu na spätnú väzbu a zverejniť záznam zo seminára (rozdelený na
2 časti).
Z.: Kalužný, Cibula
T.: 23.10.2018
2.4
V dňoch 18. – 23.9.2018 sa konali v Alicante stolnotenisové ME dospelých v súťaži
jednotlivcov. Napriek kvalitnej príprave i bojovným výkonom našich hráčov sa nepodarilo
naplniť všetky ambície. Za najväčší úspech možno považovať postup zmiešaného páru Pištej
– Balážová do štvrťfinále, čo znamená aj priamu účasť na budúcoročných Európskych hrách
v Minsku v tejto kategórii. Pred odletom našich hráčov sa 17.9.2018 uskutočnila v hoteli
Barónka tlačová beseda za zvýšeného záujmu médií.
2.5
V Alicante sa konal 19.4.2018 aj tradičný kongres ETTU za účasti 55 delegátov ETTU
(vrátane tzv. proxy). Za SR boli prítomní Z. Kríž a B. Kalužný. Uskutočnilo sa hlasovanie
o dôvere prezidentovi ETTU R. Krammerovi (kvôli podozreniu z porušenia stanov pri
vyplácaní mzdy 5000 € mesačne). Kongres v pomere 34:21 odhlasoval R. Krammerovi
dôveru. Schválil aj rozpočet ETTU na r. 2019 vo výške 1,056 mil. €, ako aj predsedov
jednotlivých odborných komisií. Veteránsku komisiu v r. 2018 – 2020 povedie naďalej
Zdenko Kríž. Ďalší z 3 slovenských kandidátov sa do komisií nedostali. Za podpredsedu
mládežníckej komisie bol na návrh Ukrajiny zvolený exekutívou ETTU za túto krajinu A.
Hamran. Na kongrese sa prezentovalo aj mesto Nantes, ktoré bude v r. 2019 hostiť súťaž ME
družstiev.
2.6
Do uzávierky žiadostí – kandidátov na post generálneho sekretára (15.9.2018) sa
prihlásili 4 kandidáti. Po preskúmaní podkladov bolo zistené, že dvaja z nich nespĺňajú

požadované znalosti a zručnosti, a tak na výberové konanie boli pozvané dve kandidátky –
pp. Ivica Hatalová a Viktória Lučenková (28.9.2018). Výberovú komisiu bude tvoriť celý VV
SSTZ.
2.7
Exekutíva ETTU vymenovala jury pre stolný tenis na Európske hry v Minsku v r.
2019. Tvoria ju: I. Heller z Holandska – predseda a členovia: C. Romanescuová (Rum) a Z.
Kríž.
2.8
Predseda SSTZ informoval o PN-ke generálneho sekretára, ktorá bude trvať do
10.10.2018. Uviedol aj viacero možností ako bude pokračovať spolupráca s A. Hamranom po
ukončení jeho terajšieho pracovného pomeru.
2.9 Ing.Grigel požiadal zverejniť na stránke výpočet UTM aj s financiami po schválenom
navýšení na 20000 EUR z pôvodných 15 000.
2.10. Ing.Grigel informovaĺ , že projekt reg. centier bude pokračovať a bude potrebné
predložiť nové projekty pre regióny na obdobie 1.1.2019 až 31.12.2019.

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran, Dr. Kríž
Uznesenia splnené:
Úloha : Pripraviť návrh prioritných oblastí, ktoré by mohli byť témou pre workshop.
Uskutočniť prieskum záujmu o workshop + oblasti.
Z: Ing. Kalužný, Dragaš, Solár
T: 30.9.2018
Ing.Kalužný informoval o zabezpečení lektora pre workshop, ktorý bude v termíne 7.9.9.2018. Lektorom bude p. Mário Amižič. Ubytovanie v termíne 7.-9.9.2018 a odmena vo
výške 1000€ bude na náklady SSTZ. M. Amižič potvrdil účasť na seminári
Úloha: Za organizačnú časť seminára bude zodpovedná Mgr. Hatalová, za odbornú časť
seminára bude zodpovedný p.Truksa. Je potrebné vybrať cca 50 trénerov (slovenských
a českých). Miestom konania seminára bude stolnotenisová hala SSTZ.
Úloha : Pripraviť zmenu ubytovacích priestorov pre potreby reprezentačných sústredení na 5
dvojposteľových izieb. Vyžiadať cenové ponuky na rekonštrukciu priestorov.
Z: Ing. Hamran
T: 30.4.2018
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
- ak chce byť subjekt poberateľom štátnych dotácií, resp. prostriedkov z verejných
zdrojov, musí mať v zmysle Zákona o športe konferenciu každý rok
Z: sekretariát SSTZ
NT: 30.9.2018
Úloha: Osloviť členov komisie listom s otázkou, či majú záujem pokračovať v činnosti
komisie.

Z: sekretariát

T:30.9.2018

Úloha : Zakúpiť videokameru so statívom pre potreby slovenskej reprezentácie.
Zodpovedný za používanie a uskladnenie bude p.Truksa.
Z: sekretariát SSTZ
T: 15.9.2018
Úloha: Zrealizovať nákup loptičiek na prípravu na World Tour a na ME: 1000ks DHS***
40+ identické ako na Tour. 300ks Nittaku*** 40+ identické ako na ME.
Z: sekretariát SSTZ
T: 15.9.2018
Úloha : Zverejniť na stránke SSTZ a portáli Profesia výberové konananie na generálneho
sekretára
Z: sekretariát
T: 17.8.2018
Úloha : Zaslať návrhy na členov komisií s krátkym životopisom na sekretariát ETTU.
Z: generálny sekretár
T: 25.8.2018
Úloha: Pripraviť upravený návrh materiálov na zriadenie NSTC- Národného
stolnotenisového centra a kritérií na zaraďovanie hráčov do tohto centra.
Z: Ing. Kalužný, Truksa
T: 15.9.2018
Úloha: Informovať p. Gašparíka, že o žiadosti bude opätovne rokované na septembrovom
zasadnutí.
Z: Hamran
T : ihneď
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
NT: 30.9.2018
Úloha – kontrola uznesení:
- Doplnky súboru predpisov boli čiastočne zverejnené, niektoré predpisy boli
postúpené na doriešenie VV SSTZ. Po ich uzavretí budú zverejnené tiež.
- Konferencia vyzvala KSTZ na opätovné kreovanie legislatívnej komisie
(rozpracované).
- Je potrebné doplniť na stránku SSTZ všetky materiály z konferencie včítane
ekonomických tabuliek.
Z: J. Suchý a J. Cibula
T: 31.8.2018

Úloha: Opätovne osloviť p.Pucheho a prerokovať s ním možnosť spracovania televízneho
dokumentu o úspechoch slovenskej mládežníckej reprezentácie.
Z: sekretariát
Uznesenia čiastočne splnené
Úloha: zabezpečiť verejné obstarávanie na zakúpenie automobilu (pre potreby SSTZ)
( vyplýva to zo zmluvy z MŠVVaŠ)
Z: Ing. Hamran, Ing. Suchý
NT: 30.10.2018
Úloha: zabezpečiť verejné obstarávanie dodávateľa opravy teplovodného potrubia (
vyplýva to zo zmluvy z MŠVVaŠ) . KOmisia v zložení Dr.kríž, Ing.Kalužný a Ing.Čelko
vybrala z dvoch ponúk lacnejšiu – fy Miteco. Je potrebné informovať zúčastnené firmy o
výsledku konania a zároveň vykonať oznámenie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Z: Ing. Hamran, Ing. Suchý
NT: 30.10.2018
VV SSTZ z predložených ponúk odporučil po diskusii zakúpiť Renault Scénic
s automatickou prevodovkou a schválil aj odpredaj staršieho automobilu Renault Thalia
(ako kompenzáciu ceny nového auta).
VV SSTZ schválil jednomyseľne.
Úloha: Doplniť chýbajúce doklady a predložiť komisii pre ekonomiku a marketing
inventarizáciu stolnotenisového materiálu za roky 2016, 2017.
Z: Ing. Kalužný, sekretariát SSTZ,
NT: 30.11.2018
Úloha : Rokovať s oslovenými stolnotenisovými firmami s ponukou na reklamu
v pripravovaných publikáciách „Stolný tenis pre začiatočníkov“ a „Stolný tenis pre
vedúcich ZÚ na školách“
Z: marketingová komisia
T: 30.10.2018
Uznesenia trvajúce :
Úloha: Pripraviť návrh na zloženie redakčnej rady publikácie SSTZ k 95 . výročiu a
spolupracovníkov zodpovedných za jednotlivé oblasti
Z:Dr. Kríž, Ing. Hamran, Dr. Fink
T:31.12.2018
Úloha: Doplniť úlohu pripraviť jednotnú metodiku na vypracovanie hodnotení
reprezentačnými trénermi
Z: Truksa, reprezentační tréneri
T:trvale
Úloha : Po preverení záujmu zorganizovať kurz angličtiny so zameraním na stolnotenisovú
problematiku pre pracovníkov sekretariátu a trénerov.
Z: sekretariát
T: 30.10.2018

Úloha : Stanoviť polročné ciele pre pracovníkov sekretariátu , ktoré budú slúžiť ako
podklad pre koncoročnú odmenu ( 14. plat).
Z: generálny sekretár
T: 15.10.2018
Úloha : Dokončiť rekonštrukciu ubytovacích priestorov pre potreby reprezentačných
sústredení na 2 dvojposteľových izbách. Zabezpečiť zariadenie izieb , odstrániť
nedostatky.
Z: generálny sekretár
T: 30.10.2018
Úloha : Vyzvať KSTZ aby poslali nové návrhy na členov legislatívnej komisie.
Z: Sekretariát SSTZ
T: 15.10.2018

K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov – Truksa, Ing. Grigel, Dr. Vaniak
4.1
Challenge Belgium Open 2018 (23.-27.10.2018)
Na náklady SSTZ, entry fee – ženy: Balážová, Puchovanová, Labošová, Grigelová aj do 21
rokov
Muži: Kalužný, Špánik, Brat, Zelinka, Oráč aj do 21 rokov
Na vlastné náklady – Valuch , Tréner – Peter Šereda
4.2
World Tour Sweden Open 2018 (29.10.-4.11.2018)
Na náklady SSTZ, entry fee – ženy: Balážová, Kukuľková aj do 21 rokov
Muži: Wang, Péter. Tréner – Truksa
4.3
World Tour Platinum Austrian Open 2018 (6.-11.11.2018)
Na náklady SSTZ, entry fee – ženy: Balážová, Kukuľková aj do 21 rokov
Muži: Wang a Pištej (platí mu entry fee klub, plus ešte jeden hráč)
Na vlastné náklady – Valuch, Novota, Kalužný, Brat, Špánik aj do 21 rokov
Tréneri – Truksa, Šereda
4.4
Challenge Belarus Open 2018 (14.-18.11.2018)
Na náklady SSTZ, „na balík“ – ženy: Balážová, Kukuľková, Labošová, Puchovanová aj do 21
rokov, Muži: Novota, Valuch, Špánik, Brat, Zelinka, Oráč aj do 21 rokov
Na vlastné náklady – Jurková, Grigelová aj do 21 rokov
Ešte sa môžu prihlásiť samoplatcovia. Tréneri – Truksa, Grigel
4.5
Medzištátny zápas Ukrajina – SVK (20.11.2018)
muži: Pištej, Wang, Novota, Valuch, tréner – Truksa
4.6
Letná Univerziáda Neapol (3.-14.7.2019)
Predbežné nominácie je potrebné zaslať do 30.10.2018
4.7
Eurotalents Otočec (7.-14.10.2018)
Na náklady zväzu: Palušek, Arpáš, Wiltschková. Tréner – Dragaš

4.8
Dunajský pohár (29.-30.10.2018), Rakúsko (chlapci), Maďarsko (dievčatá)
Chlapci: Juniori – Pach, Pindura; Kadeti – Švento, France; Mini kadeti – Palušek, Arpáš
Tréneri: Jahoda, Kacvinský
Dievčatá: Juniorky – Terezková, Dzelinská; Kadetky – Činčurová, Wiltschková; Mini
kadetky – Štüllerová, Wiltschková
Tréneri: Solár, Terezka
Zmena oproti hlasovaniu per rollam – Činčurová nahradila zranenú Illášovú.
4.9
Slovak Cadet Open (1.-4.11.2018)
Dievčatá: Illášová, Wiltschková, M. Šinkarová, Štüllerová, Vinczeová, Činčurová,
Bilkovičová, Majerčíková, Wallenfelsová
Tréneri – Solár, Čolovičková, Majerčík
Chlapci: Goldír, Kubala, Švento, Uherík, France, Palušek, Šutiak, Arpaš, Gašparik
Tréneri – Dragaš + 2
Všetci na náklady SSTZ
4.10 Hungarian Junior a Cadet Open, Szombathely (7.-11.11.2018)
Juniorky: Labošová, D. Šinkarová, Dzelinská
Tréner – Dzelinský
Juniori: Delinčák, Klajber, Pach
Tréner – Grigel
Kadetky: Illášová, Činčurová
Tréner – Solár
Kadeti: Goldír, Uherík
Tréner – Dragaš
Všetci na náklady SSTZ
4.11 Olympic Hopes Tournament, Vysegrad (10.-11.11.2018)
Dievčatá: Vinczeová, Bilkovičová, M. Šinkarová
Tréner - V. Jančí
Chlapci: Kubala, France, Šutiak
Tréner – Haluška
Cestovné na náklady zväzu
Úloha: Tréneri musia predložiť výpis z registra trestov, pokiaľ výpis nepredložia, tak pôjde
rodič ako vedúci výpravy.
Zodp.: Grigel, sekretariát
Termín: 8.10.2018
4.12 Výcvikový tábor Mini kadet (24.-28.9.2018, Prievidza
Nominovaní – chlapci: Katona, Kubjatko, Madaras, Terezka, Sepeši, Mitrík
Dievčatá: Bitoová, Darovcová, Némethová, Corf, Vanišová, Kubjatková
Tréneri: Dragaš, Solár

4.13 Vycvikový tábor Kadeti (22.-25.10.2018), Prievidza
Nominovaní – chlapci: Goldír, Kubala, France, Palušek, Uherík, Arpaš
Dievčatá: Illášová, Vinczeová, Wiltschková, Štüllerová, Činčurová, M. Šinkarová
Tréneri: Dragaš, Solár
4.14 MSJ Bendigo , Austrália, 2.-9-12.2018
Nominovaní: Kukuľková tatiana, Peko Štefan
Tréner : Ivan Peko
Na nákladySSTZ
Nominácie rozhodcov
4.15 Hungarian Junior & Cadet Open (7.-11.11.2018)
Ivaničová, Vožďárová, Németh, Kleberc, Bystričanová, Tancer
4.16 Slovak Cadet Open (2.-4.11.2018)
(Doteraz prihlásení rozhodcovia, termín je do 15.10.2018. Počet rozhodcov z SVK bude
záležať od prihlásených zahraničných rozhodcov. Konečný výber vykoná hlavný rozhodca na
základe návrhu komisie rozhodcov SSTZ).
Matej Hamran – zástupca hlavného rozhodcu
Rozhodcovia ku stolu a do CALL AREA:
Miroslav Čerňan, Jaroslav Freund, Miroslav Gábor, Vladimír Gajdoš, Viera Galanská, Július
Hlubina, Milan Chamula, Iveta Ivaničová, Miloš Jurč, Vantín Kleberc, Janka Krajčovičová,
Teodor Németh, Ladislav Popellár, Boris Račko, Erich Reho, Stanislav Sládkovič, Jozef
Tancer, Lucia Vožďárová, Jaroslav Zliechovec, Marta Brúderová, Marcela Petríková,
Vladimír Pištej, Jarmila Pištejová, Karol Vytykáč
4.17 Austrian Open, Linz (6.-11.11.2018)
Račko, Dufek
4.18 2nd European Games, Minsk, Bielorusko (22. – 29.6.2019)
Bystričan, Račko
K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran, Dr. Kríž
Písomný materiál – VV SSTZ berie bez pripomienok na vedomie
K bodu 6 - Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Suchý, Ing. Kalužný
Ing. Suchý predložil materiál s nasledovným obsahom:
1. Informácia o stave neuhradených záväzkov a pohľadávok
2. Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v sezóne 2017/18
3. Informácia o stave obstarávania kapitálového majetku zo št. príspevku uznanému
športu
4. Prešetrovanie prípadu ŠKST Topoľčany

5. Stav na účtoch SSTZ
6. Postup integrácie účtovníctva
7. Smernica GDPR
8. Splnené úlohy VV
9. Vyčíslenie nákladov na rozhodcovský zbor
10. Ďalšie informácie:
- Obstarali sme registračnú pokladňu. Od 1.92018 všetky hotovostné príjmy evidujeme
cez elektronickú registračnú pokladňu.
- Na základe listu hlavnej kontrolórky športu Ing. Fisterovej zo dňa 17.9.2018,
uskutočňuje MŠVVaŠ SR u nás kontrolu ustanovení § 9 ods. 4 až 7 zákona č.
440/2015 Z. z. o športe, zameranú na výročné správy. Pripravujeme odpoveď, termín
do 5.10.2018.
VV SSTZ daný materiál berie na vedomie. Súčasne upozorňuje, že všetky listy od hlavnej
kontrolórky športu musia byť okamžite predložené aj kontrolórovi SSTZ.
K bodu 7 – Informácie zo športovo-technickej komisie SSTZ – Ing.Čelko, Ing.Šereda
Ing. Čelko podal informáciu o práve začínajúcich súťažiach. V 1. lige sa odhlásilo
družstvo Nižnej, kde muselo byť následne zmenené vyžrebovanie a tým sa museli zmeniť aj
dvojičky.
7.1
Z dôvodu že v Extralige mužov sa hrá štvorhra až za stavu 5:4 resp 4:5, zostava na
štvorhru sa určí až pred jej konaním, nie na začiatku stretnutia. Striedať je možné po 1.kole
dvojhry.
K bodu 8 – Hodnotenie účasti na ME v Alicante – Truksa, Dr. Kríž, Ing. Kalužný
Reprezentační tréneri predložili písomné materiály, v ktorých ohodnotili jednotlivých
hráčov. Nepodarilo sa nám splniť výkonnostný cieľ, pozitívny je postup do štvrťfinále
v mixoch a súčasne postup na Európske hry v Minsku. B. Balážová nepodala svoj štandardný
výkon, čakalo sa od nej viac. Treba oceniť vzorné správanie a vystupovanie našej
reprezentácie.
K bodu 9 - Stav príprav na OH mládeže v Buenos Aires – Ing. Grigel
T. Kukuľková absolvovala prípravu pred ME dospelých a pripravovala sa priebežne
v klube a v centre, v Rači. Dňa 1.10.2018 absolvovala sľub u čestného prezidenta SOV
a spolu s trénerom Grigelom odletela v ten deň do Buenos Aires.
K bodu 10 - Návrh projektov na rok 2019 na MŠVVaŠ SR – Ing. Hamran, Ing. Suchý
Ing. Hamran informoval o stave spracovania projektov pre financovanie SSTZ na rok
2018. Návrh projektu bol zaslaný všetkým členom VV SSTZ na pripomienkovanie a prípadnú
kontrolu správnosti zadaných údajov. Termín na zaslanie projektu na MŠVVaŠ SR je

1.10.2018 . Rebríčky ITTF sme vyžiadali priamo u spracovateľa rebríčkov a budú priložené
k projektu ako príloha.
Projekt včítane príloh bude odoslaný 28.9.2018 v písomnej aj v elektronickej forme.
Úloha: Preposlať originál e-mail z ITTF, kde je uvedené rebríčkové postavenie juniorov
a junioriek.
Z.: Ing. Hamran
T.:1.10.2018
K bodu 11 -Návrh na zriadenie NSTC – Truksa
Písomný materiál – VV berie na vedomie.
Po dlhej diskusii bude materiál o zriadení NSTV dopracovaný podľa najnovšej
legislatívy a pripomienok a predložený opätovne na októbrový VV SSTZ.
Z: Ing.Kalužný,Truksa, Dr. Fink
T:20.10.2018
K bodu 12 – Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Dr. Brúderová
12.1 Dr. Brúderová informovala o prebiehajúcich školeniach. Rozbehnuté sú všetky 3
kvalifikačné stupne školenia:
1. kvalifikačný stupeň – 16 účastníkov, všeobecná časť sa konala 23.9.2018 na FTVŠ BA kde
väčšina z nich túto časť absolvovala. Termín špecializácie je 23.-25.11.2018 v BA-Rači.
2. kvalifikačný stupeň – 9 účastníkov, všeobecná časť je v dňoch 12.-14.10.2018 na UMB
v Banskej Bystrici a termín na FTVŠ v BA ešte zatiaľ nie je upresnený. Termín špecializácie
je rovnaký ako pre 1. kv. stupeň, tj. 23.-25.11.2018 v BA-Rači.
3. kvalifikačný stupeň – 12 účastníkov, termín špecializácie je 30.11.- 2.12.2018 v BA-Rači.
Uvedené termíny špecializácie sa uskutočnia za predpokladu, že lektori potvrdia svoju účasť.
12.2 Návrh tém na medzinárodný seminár trénerov 2019:
1. Tréningový proces talentovaných hráčov
2. Práca nôh v blízkej a strednej zóne herného priestoru. Metódy nácviku práce nôh mladých
hráčov.
3. Moderné podanie. Aktívny a pasívny príjem podania. Metódy nácviku a zdokonaľovanie
príjmu podania.
4. Technika topspinových úderov.
12.3 MVK vypracovala návrh na hodnotenie herného výkonu hráča pre potreby
reprezentačného a klubového hráča.
Úloha: Ako dané hodnotenie zaviesť do praxe a taktiež tam pridať odporúčania do
budúcna.
Z.: Dr. Brúderová
T.: 23.10.2018
12.4 Dr. Brúderová vyslovila poďakovanie Dr. Finkovi a taktiež recenzentom Petre
Grigelovej za brožúru „Stolný tenis do (väčšieho) vrecka“.
Úloha: Potrebné pripraviť návrh na finančné ocenenie pre autorov.
Z.: Dr.Kríž, Ing. Kalužný
T.: 30.10.2018

K bodu 13 – Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu – Dr. Fink
13.1

Príspevok pre kluby pre hráčov do 23 rokov 2018
Dr. Fink predložil na rokovanie VV materiály týkajúce sa čerpania príspevku pre
kluby pre hráčov do 23 rokov v roku 2018, a to:
- výzva na predkladanie žiadostí
- žiadosť o poskytnutie príspevku
- usmernenie k žiadosti
- čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu
- tabuľka s deklarovanými štartmi hráčov do 23 rokov
Prítomní členovia VV SSTZ schválili predložený materiál týkajúci sa čerpania príspevku
klubom do 23 rokov po prerokovaní a zapracovaní drobných pripomienok.
Úloha: Výzva na čerpanie príspevku bude uverejnená na stránke www.sstz.sk v pondelok
dňa 1.10.2018.
Z.: Cibula
T.: 1.10.2018
13.2

Projekt stolný tenis do škôl
Dr. Fink podal VV informáciu o stave realizovaných aktivít projektu stolného tenis do
škôl, s tým, že prvé akcie už prebehli na západnom Slovensku. Zároveň informoval o ďalších
pripravovaných aktivitách /napr. nová web stránka k projektu a ďalším akciám masového
rozvoja/, o ankete o maskotovi a slogane projektu. Bol predložený návrh na unifikované logo
školskej stolnotenisovej ligy pre všetky dlhodobé súťaže a návrh, aby sa štarty v súťažiach
dlhodobých školských líg, za splnenia vopred stanovených štandardov, mohli počítať medzi
tri štarty na čerpanie príspevku klubov na mládež (na uznanie troch štartov).
VV SSTZ zobral na vedomie stav realizácie projektu podpory stolného tenisu na školách a
schválili logo školskej stolnotenisovej ligy.
Úloha: Do najbližšieho zasadnutia VV predložiť návrh štandardov pre dlhodobé školské
stolnotenisové ligy tak, aby pri ich dodržaní mohli byť tieto súťaže uznané za oficiálne
súťaže SSTZ a mohli byť tiež tieto štarty v budúcnosti zarátavané medzi tri štarty potrebné
pre čerpanie príspevku klubov pre hráčov do 23 rokov.
Z.: Dr. Fink
T.: 23.10.2018
13.3

Reprezentatívny nástenný kalendár SSTZ 2019
Dr. Fink podal VV informáciu o stave príprav kalendára na rok 2019, s tým, že úvodná
obálka bude tvorená mozaikou foto z akcií SSTZ zo Svetového dňa stolného tenisu. Podtitul
kalendára je "Majstri SR v rôznych kategóriách + ich medzinárodné úspechy“.
VV SSTZ berie na vedomie informáciu o kalendári SSTZ.
Úloha: Predseda komisie STaŠŠ na najbližšie zasadnutie VV SSTZ predloží na
schválenie menný zoznam hráčov na jednotlivé listy kalendára.
Z.: Dr. Fink
T.: 23.10.2018
13.4

Karta hráča SSTZ
Dr. Fink predložil návrh Karty hráča SSTZ. V rámci skvalitňovania servisu SSTZ pre
jednotlivé kluby, pripravila komisia rozvoja STaŠŠ vzorový návrh Karty hráča obsahujúcej

viaceré údaje o klube, hráčoch, právnych informáciách, poznámok, výdajky materiálu atď.
Bol predložený návrh, aby jednotlivé kluby obdržali túto kartu bezplatne pre hráčov do 23
rokov podľa počtu uvedených v budúcich zmluvách o poskytnutí príspevku.
VV SSTZ schválil "Kartu hráča SSTZ", vrátane distribúcie klubom podľa návrhu
Úloha: Dopracovať niektoré náležitosti Karty hráča SSTZ, najmä s poukazom na úpravu
GDPR. Náklad 2.500 ks.
Z.: Dr. Fink
T.: 23.10.2018
K bodu 14 – Informácie z komisie rozhodcov – Dr. Vaniak (v zastúpení pp. Dufek
a Sládkovič)
V zastúpení ospravedlneného Dr. Vaniaka (PN) predložili písomné materiály prizvaní
rozhodcovia Stanislav Sládkovič a Milan Dufek.
1. Odmeny a náhrady rozhodcov stolného tenisu
2. Školenie a udeľovanie licencií rozhodcov st. tenisu
VV SSTZ po diskusii a pripomienkach obidve smernice schválil ako aj zoznam lektorov na
školenie a doškoľovanie rozhodcov.
Úloha: Komisia rozhodcov doplní smernice o pripomienky VV SSTZ a sekretariát zverejní
smernice aj s ich číslami na webovej stránke zväzu
Z: pp. Dufek, Ing. Hamran a Cibula
T: 10.10.2018
K bodu 15 - Smernica na ocenenia SSTZ a koncoročná ankete – Dr. Kríž, Ing. Kalužný
Bod bol odložený na ďalšie zasadnutie VV SSTZ
K bodu 16 – Stav príprav WJC 2018 - SCO v Senci – Ing. Hamran
16.1 Ing.Hamran informoval o stave príprav turnaja. Predložil návrh predpokladaného
rozpočtu. Turnaj sa uskutoční v Senci , vzhľadom na problémy s prenájmom telocviční na
Gymnáziu na Hubeného ulici. Zmena hracieho priestoru bola odsúhlasená VV SSTZ
hlasovaním per rollam ( za - 7, proti -0, zdržal sa 2). Bude použitý rovnaký model turnaja ako
pri Slovak Junior Open, s tým rozdielom, že to budú len 3 hracie dni. Ako hracia hala bude
použitá hala Transpetrol, kde podľa dohovoru s ITTF competition managerom turnaja bude
použitých 12 hracích a 6 tréningových stolov. Predpokladaný limit na počet účastníkov je 130
hráčov. Ubytovanie je predbežne rezervované v hoteloch Družba, Zátoka, Relax,
Cosmopolitan, Bat. Po uzávierke prihlášok je možné , že bude potrebné doobjednať ďalší
hotel.Stravovanie bude v hoteli Družba. Kyvadlovú dopravu zabezpečí víťaz výberového
konania.
VV SSTZ zobral ne vedomie predložený materiál a poveril Ing,Hamrana funkciou riaditeľa
turnaja. Za financovanie bude zodpovedný Ing.Suchý, ktorému bude vypomáhať J. Cibula.
K bodu 17 – Rôzne
17.1 VV SSTZ sa oboznámil s 2 listami p. Ivana Gašparíka, v ktorých žiada zamietnuť
nárok na výchovné pre hráča ŠKST Topoľčany syna Jakuba Gašparíka a vrátenie sumy 700

eur na účet ŠKST Ružomberok, ktorý túto čiastku v zmysle smernice uhradil. Taktiež žiada
preveriť vykazovanie tréningového procesu syna v rámci CTM Topoľčany naprek tomu, že
jeho syn v Topoľčanoch netrénoval. Sekretariát SSTZ zabezpečí písomnú odpoveď I.
Gašparíkovi.
17.2 VV SSTZ konštatoval, že aj napriek uvedeným skutočnostiam, nie je možné zrušiť
vyplatenie odstupného, vzhľadom na platný prestupový poriadok a platný prestup. Súčasne
druhý list odstupuje na prerokovanie komisie mládeže a obvinenia voči trénerovi Antonovi
Kutišovi aj na disciplinárnu komisiu SSTZ.
Z: A. Hamran, R. Grigel
T: 15.10.2018
17.3 VV SSTZ vzal na vedomie list primátora japonského mesta GIFU (spolupráca v
súvislosti s OH 2020 v Tokiu) a návrh konkrétnej spolupráce s popredným japonským
klubom Juroku Bank Gifu, ktorý by mal garantovať spoločnú prípravu slovenských
reprezentantov v Japonsku v r. 2019 (pred Japan Open v Sappore) a v r. 2020 (pred OH
v Tokiu). Nový primátor GIFU navštívi osobne Bratislavu 26.10.2018 a pri spoločnom
stretnutí s predstaviteľmi SSTZ bude podpísané memorandum o spolupráci.
Z: Z. Kríž, B.Kalužný, J.Truksa, I.Hatalová
T: 26.10.2018
17.4 V priebehu septembra, resp. októbra 2018 budú mať významné životné jubileum Joe
Veselský (100 rokov), bývalý predseda SSTZ a Ján Riapoš (50 rokov), úspešný stolný tenista
a predseda Slovenského paralympijského výboru.
Úloha: SSTZ zabezpečí pre menovaných darček a gratuláciu. J. Riapošovi (striebornú
medailu) a J. Veselskému (kópiu historického článku z knižnice Matice slovenskej
v Martine z r. 1948).
Z: Z. Kríž, B.Kalužný, I.Hatalová
T: 28.9.2018,
resp. 5.10.2018
Výberové konanie na pozíciu generálneho sekretára SSTZ
Dňa 28.9.2018 v rámci II. časti VV SSTZ päť členov VV SSTZ uskutočnilo v rámci
výberového konania na post generálneho sekretára pohovor s dvoma kandidátkami, ktoré
splnili základné požiadavky (celkove sa prihlásili 4 uchádzači) – s Ivicou Hatalovou a
Viktóriou Lučenkovou. Obidve kandidátky majú približne rovnaké predpoklady na
zastávanie tohto významného postu.
17.5

VV SSTZ hlasoval per rollam nasledovne:
Ivica Hatalová - 4 hlasy
Viktória Lučenková - 3 hlasy
zdržali sa hlasovania: 2 členovia VV
Vzhľadom na to, že nikto nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu, nový generálny sekretár
nebol vybraný.
Úloha: Poslať vyjadrenie o výsledku výberového konania uchádzačkám o pozíciu.
Z.: Z. Kríž
T.: 5.10.2018
17.6

Návrh na zrušenie žrebovania turnajov SPM deň pred ich konaním
Dr. Fink predložil na rokovanie VV návrh na zmenu úpravy pravidiel pre turnaje SPM.
Dôvodom tohto návrhu je stav, že turnaje SPM sa žrebujú deň pred ich uskutočnením, ale
takmer každý jeden turnaj sa následne ráno prežrebováva z dôvodu, že sa niekto odhlási, či

nepríde. Deň pred turnajom sú tak zverejnené skupiny, ale druhý deň ráno sa turnaj komplet
prežrebuje a hráč má už úplne inú skupinu. Stačí preto ak sa bude žrebovať ráno pred
turnajom po uzatvorení prezentácii.
VV SSTZ vzal tento návrh na vedomie, s tým, že ukladá komisii mládeže a ŠTK pripraviť do
najbližšieho VV spoločné stanovisko k tomuto návrhu.
Úloha: Pripraviť spoločné stanovisko komisie mládeže a ŠTK k danému návrhu
a predložiť ho na októbrový VV SSTZ.
Z.: Čelko, Grigel
T.:23.10.2018
17.7

Zmluva o sponzorstve JOOLA/SSTZ
Dr. Fink predložil na rokovanie VV prepracovaný návrh Zmluvy o sponzorstve
týkajúcej sa turnajov SPM, s tým, že sponzor zabezpečí na turnaje SPM 2018/2019 2.000 ks
loptičiek výmenou za možnosť spojenia názvu sponzora s turnajmi SPM.
VV SSTZ návrh po zapracovaní pripomienok schválil, s tým, že distribúciu loptičiek podľa
vopred pripraveného kľúča (spracuje komisia mládeže a ŠTK) zabezpečí sekretariát SSTZ.
17.8

Turnaj „O pohár J.E. veľvyslanca ČĽR
Ing. Hamran informoval o turnaji, ktorý organizuje Veľvyslanectvo ČĽR a SSTZ.
Bude sa konať dňa 30.11.2018. Je potrebné zohnať aspoň 2 našich najlepších hráčov (Pištej,
Wang) a taktiež je potrebné zabezpečiť ešte ďalších dvoch z okolitých asociácií. Riaditeľom
turnaja bude Ing. Hamran. Celú organizáciu zabezpečí Ing. Hamran a sekretariát, náklady
sponzorsky pokrýva Veľvyslanectvo ČĽR, SSTZ poskytne iba bezplatný prenájom haly.
17.9

Informácie od kontrolóra SSTZ
Kontrolór informoval o 2 rozdielnych zápisniciach zo zasadnutí ŠKST Topoľčany.
Zápisnice sú rovnaké, ale prezenčné listiny sú rozdielne. Počet a mená ľudí avšak na obidvoch
prezenčných listinách je rovnaký. Po vyžiadaní zápisnice z Ministerstva vnútra SR bolo
preukázané, že zápisnica predložená v podnete p. Baláža zodpovedá zápisnici zaregistrovanej
na MV SR a zápisnica predložená p. Grmanom s ňou nesúhlasí.
VV SSTZ vzal na vedomie informáciu kontrolóra o tomto stave. Súčasne potvrdil
pozastavenie financovania ŠKST Topoľčany až do vyriešenia prípadu.
Úloha: Pozvať Milana Grmana na najbližšie zasadnutie VV SSTZ, aby objasnil rozpory v
dokladoch.
Z.: gen. sekretár, sekretariát
T.: 15.10.2018
Úloha: Preveriť termín odoslania listu SSTZ vyšetrovateľke PZ v Topoľčanoch.
Z.: I. Hatalová
T.: ihneď
17.10 P. Roland Grega bol oslovený na vytvorenie kompatibilného programu na tvorbu
rebríčkov mládeže. O vytvorení spolupráce sa bude ďalej rokovať.
17.11 Reprezentačný tréner kadetov S. Dragaš zrušil štart S. Arpáša na Top 14 minikadetov.
VV SSTZ sa nestotožňuje s názorom reprezentačného trénera, avšak s výhradami akceptuje
jeho rozhodnutie
17.12 Ing. Grigel predložil hodnotenie za WJC turnaje v Srbsku a Chorvátsku. Ocenil výkon
Emy Labošovej, ktorá v Chorvátsku vybojovala dve bronzové medaily v jednotlivcoch a aj

v družstvach junioriek (spolu s D.Šinkarovou a J.Terezkovou). Upozornil aj na alarmujúce
výsledky kadetiek a kadetov (okrem Goldíra).
17.13 Ing. Grigel predložil návrh na odmenu za výsledok na ME mládeže pre Delinčáka
s Klajberom a ich trénerov Dragaša a Dzelinského. VV SSTZ schválil predložený návrh na
odmeny : Saša Dragaš vo výške 1560,-€ a Andrej Dzelinský ako klubový tréner vo výške
1820,-€.
17.14 VV SSTZ schválil odmenu Dr.Vaniakovi vo výške 1000€ ako poďakovanie za
dlhoročnú prácu v SSTZ.
17.15 Termíny najbližších zasadnutí VV 23.10.2018 a 29.11.2018
Bratislava, 4.10.2018
Zapísala: I. Hatalová
Overil: Z. Kríž

