
Zápis č. 8/2018 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 23.10.2018 v Bratislave 

 

Začiatok zasadnutia: 23.10.2018 o 9:45 

Ukončenie zasadnutia: 23.10.2018 o 15:45 

 

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Čelko, Dr. Brúderová, Bc. Pištej, Ing. Grigel 

Prizvaní: pp.  Ing.Wawrek , Ing. Hamran (I. časť rokovania), Ing. Šereda,  Ing. Suchý, Cibula, 

Mgr. Hatalová,  

 

Ospravedlnení: pp.  Ing. Kalužný, Dr. Fink, Dr. Vaniak, Truksa,  

Program:  

1. Otvorenie        - Dr. Kríž 

2. Informácia predsedu a členov VV SSTZ   - Dr. Kríž, členovia VV 

3. Kontrola plnenia úloh     - Ing. Hamran 

4. Návrh nominácií RD a  rozhodcov   - Truksa,Ing. Grigel, Dr. 

        Vaniak 

5. Medzinárodná agenda     - Ing. Hamran 

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 OH mládeže v Buenos Aires  - Ing. Grigel, Dr. Kríž 

9. Návrh na zriadenie NSTC      - Truksa, Ing. Kalužný 

10. Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie  - Dr. Brúderová 

11. Informácie z komisie mas. rozvoja a škôl. športu - Dr. Fink 

12. Smernica na  ocenenia SSTZ a koncoročná anketa - Dr. Kríž, Ing. Kalužný 

13. Stav príprav WJC 2018 - Slovak Cadet Open  v Senci - Ing. Hamran 

14. Rôzne 

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

 

Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ a taktiež členov sekretariátu a ospravedlnil  

neprítomných členov a spolu s nimi aj pozvaného M. Grmana, ktorý sa nemohol zúčastniť 

prerokovaného bodu z rodinných dôvodov. Body prerokovávané za účasti A. Hamrana boli 

presunuté na 10:30. Konštatoval, že VV SSTZ je napriek vysokej absencii uznášania sa 

schopný. 

 

 

K bodu 2 – Informácia predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž, členovia VV 

 

2.1   V argentínskom hlavnom meste Buenos Aires sa konali v dňoch 6. – 18.10.2018 III. 

olympijské hry mládeže. Po prvý raz v histórii sa na nich predstavila aj slovenská stolná 

tenistka Táňa Kukuľková, ktorá napokon nepostúpila zo skupiny, hoci jej k tomu chýbali 2 

loptičky. Jej najväčším čiastkovým úspechom je víťazstvo nad americkou Číňankou Amy 

Wang 4:3, Štartovala aj v zmiešaných družstvách spolu s organizátormi prideleným Rohitom 

Pagaranim z Belize, ale bez úspechu (Kukuľková síce vyhrala dvojhry, ale to nestačilo). 



Slovenská výprava pozostávajúca z 33 športovcov z 12 športov bola úspešná – priviezla si po 

jednej zlatej, striebornej i bronzovej medaile. O všetky cenné kovy sa pričinili kanoistky. Na 

OH mládeže sa zúčastnil za SOV aj viceprezident SOV a predseda SSTZ Z. Kríž.  

2.2  V priebehu októbra 2018 bolo spracované Memorandum o spolupráci medzi SSTZ, 

japonským mestom GIFU a popredným japonským klubom The Juroku Bank Gifu. V rámci 

nej sa na budúci rok zúčastnia slovenskí reprezentanti pred Japan Open  na príprave v Gifu 

a pred OH 2020 v Tokiu môžu absolvovať aklimatizáciu a prípravu pred OH práve v tomto 

meste, ktoré prevzalo patronát nad slovenskými olympionikmi. Dňa 26.10.2018 by malo byť 

memorandum podpísané na sekretariáte SSTZ v Bratislave za účasti nového primátora Gifu, 

riaditeľa The Juroku Bank  a zástupcov japonského veľvyslanectva v SR. 

2.3  Dňa 17.10.2018 sa konala pracovná porada všetkých športových zväzov a ďalších 

subjektov zaoberajúcich sa športom o vytvorení strešnej organizácie slovenského športu 

„Slovenského olympijského športového výboru“. V súčasnosti prebieha diskusia o stanovách 

novej organizácie a 7.12.2018 sa uskutoční mimoriadne VZ SOV, ktoré by malo rozhodnúť 

definitívne o podobe novej strešnej organizácie slovenského športu. 

 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran 

 

Uznesenia splnené: 

 

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 

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 

 

Úloha: Preposlať originál e-mail z ITTF, kde je uvedené rebríčkové postavenie juniorov 

a junioriek. 

Z.: Ing. Hamran                   NT: 30.9.2018 

 

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 



         

Úloha: Poslať vyjadrenie o výsledku výberového konania uchádzačkám o pozíciu gen. 

sekretára SSTZ 

Z.: Z. Kríž        T.: 5.10.2018 

 

Úloha: Preveriť termín odoslania listu SSTZ  vyšetrovateľke PZ v Topoľčanoch. 

Z.: I. Hatalová        T.: ihneď 

 

Úloha: Pozvať Milana Grmana na najbližšie zasadnutie VV SSTZ, aby objasnil rozpory v 

dokladoch. 

Z.: gen. sekretár,        T.: 15.10.2018   

 

Úloha: Pripraviť návrh na finančné ocenenie pre autorov brožúry  „Stolný tenis do  (väčšieho) 

vrecka“. 

Z.: Dr.Kríž, Ing. Kalužný       T.: 30.10.2018 

 

Úloha: Výzvu na čerpanie príspevku uverejniť na stránke www.sstz.sk  v pondelok dňa 

1.10.2018. 

Z.: Cibula         T.: 1.10.2018 

 

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: 30.11.2018 

 

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 o ponuke  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 SSTZ. 

Z: sekretariát                  T: 30.10.2018  

 

Úloha: Zmapovať, kde by sa mohol v budúcnosti  konať v Bratislave  medzinárodný turnaj 

Slovak Open (juniori a kadeti) 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 

 

Úloha: Vypracovať anketu na spätnú väzbu a zverejniť záznam zo seminára trénerov s p. 

Amižičom (rozdelený na 2 časti). 

Z.: Kalužný, Cibula        T.: 23.10.2018 

 

Úloha: Tréneri musia predložiť výpis z registra trestov, pokiaľ výpis nepredložia, tak  

vedúcim  výpravy bude jeden z rodičov pretekárov, tréner nevycestuje!. 

Zodp.: Grigel, sekretariát       Termín: trvale 

 

Úloha:  Dopracovať  materiál o zriadení NSTC  podľa najnovšej legislatívy a pripomienok 

a predložený opätovne na októbrový VV SSTZ.    

Z: Ing.Kalužný,Truksa, Dr. Fink                  NT:25.11.2018 

 

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.: 25.10.2018 

 

Úloha: Predseda  komisie STaŠŠ na najbližšie  zasadnutie VV SSTZ  predloží  na schválenie 

upravený menný zoznam hráčov na jednotlivé listy kalendára. 

Z.: Dr. Fink         T.: 25.10.2018 

 

Úloha: Dopracovať niektoré  náležitosti Karty hráča SSTZ, najmä s poukazom na úpravu 

GDPR. Náklad 2.500 ks. 

Z.: Dr. Fink         T.: 25.11.2018 

 

Úloha: Komisia rozhodcov doplní smernice o pripomienky VV SSTZ a sekretariát zverejní 

smernice aj s ich číslami na webovej stránke zväzu (jedna už bola zverejnená) 

Z: pp. Dufek, Ing. Hamran a Cibula                                             NT: 30.10.2018 

 

 

Úloha: Pripraviť spoločné stanovisko  komisie mládeže a ŠTK k danému návrhu  na 

žrebovanie turnajov deň pred ich konaním a predložiť ho na októbrový VV SSTZ. 

Z.: Čelko, Grigel                 NT.:23.10.2018

  



   

 

K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov – Truksa, Ing. Grigel, Vaniak 

 

4.1  Kontrolný turnaj mužov a žien 13.-14.12.2018 Bratislava – Rača 

Ženy – Kukuľková, Grigelová, Labošová, Puchovanová, Truksová, Jurková,  Uríková, O. 

Dzelinská, Horváthová, Šinkarová 

Muži – Wang, Pištej, Valuch, Novota, Péter, Kalužný, Špánik, Brat, Zelinka, Peko, Oráč, 

Gumáň, Pavolka, Rezetka, Delinčák, Klajber 

Náhradníci neboli nominovaní -  ak sa niektorý hráč, hráčka ospravedlní, bude štartovať nižší 

počet hráčov, hráčok.  

Systém KT: ženy každá s každou, muži dve skupiny, štyria hráči postupujú do k.o. Hrá sa na 

tri víťazné sety z piatich 

 

4.2  Medzištátny zápas Belgicko – Slovensko, ženy (20.11.2018) 

Balážová, Ódorová, Grigelová, tréner Šereda 

 

4.3  Pani Kukuľková požiadala SSTZ o prehodnotenie nominácií jej dcéry Tatiany - kvôli 

školským povinnostiam. Táňa nepôjde do Rakúska na World  Tour a ani na kvalifikačný 

zápas s Belgickom. Po dohode s trénermi sa  zmenila nominácia: na Austrian Open – 

Truksová a na kvalifikačný zápas žien v Belgicku – Grigelová. 

 

Úloha: Prerokovať absenciu tréningových plánov. 

Z.: Truksa, Šereda        T.: 25.11.2018 

 

4.4  VT juniori – Nitra (19.-23.11.2018) 

Delinčak, Klajber, Pach, Fečo, S. Cyprich  + 2x sparing, tréner Grigel 

Všetci na náklady SSTZ 

4.5  VT juniorky – vzhľadom na to, že juniorky ešte stále nemajú reprezentačného trénera, 

tak KŠR žiada o zastrešenie VT v Bratislave – Rači. Osloví reprezentačného trénera žien P. 

Šeredu (19.-23.11.2018). VV SSTZ odsúhlasil. 

Úloha: Zistiť dôvody prečo Zelinkovi prepadla letenka do Belgicka. 

Z.: Truksa, Hatalová        T.: 25.11.2018 

 

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran 

 

Písomný materiál – VV SSTZ berie bez pripomienok na vedomie. 

 

K bodu 6 – Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing, Kalužný, Ing. Suchý 

 

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. Kontrola hlavnej kontrolórky športu 

6. Stav na účtoch SSTZ 

7. Postup integrácie účtovníctva 

8.   Smernica GDPR 

9. Opatrenia 

    10. Ďalšie informácie:  

            - VV SSTZ po diskusii vzal na vedomie uvedené materiály: 

• Zmluvy UTM (CTM a VK) na 2. polrok 2018, vychádzajúce z bázy 20.000,- eur boli     

podpísané a distribuované klubom. 

 

Úloha: Zverejniť na stránke SSTZ      

Z.: Suchý, Cibula         T.: ihneď 

 

• SSTZ ukončil pracovný pomer s členom VV Dr. Jánom Vaniakom. Vyplatenie 

mimoriadnej odmeny bolo realizované v súlade so závermi predchádzajúceho 

zasadnutia VV. 

• Oodmeny trénerom Dragašovi a Dzelinskému boli vyplatené v zmysle rozhodnutia 

VV SSTZ. 

• Objednali sme (poťažmo aj uhradili zálohu) materiál pre rozhodcov v zmysle 

požiadavky rozhodcovskej komisie. 

 

Ekonóm SSTZ predložil Reporting k čerpaniu nákladov za rok 2018, stav na 10/2018 – 

VV SSTZ berie na vedomie. 

 

 

K bodu 7 – Informácie z komisie ŠTK – Ing. Čelko, Ing. Šereda 

7.1 VV SSTZ z dôvodu účasti na ITTF Challenge, Belgosstrakh  Belarus  Open, Minsk 

(BLR) 13.-18. 11. (Oráč, Truksa) prekladá stretnutia 4.kola Extraligy mužov nasledovne: 

163 Pá 7.12.2018 18:00 STK Rybník A MSK Malacky A 

164 Pá 7.12.2018 17:00 Geológ Rožňava A 
STK Dev. Nová Ves 

A 

167 Pá 7.12.2018 18:00 
MŠK VSTK Vranov 

A 
MSK Čadca A 

168 Pá 7.12.2018 18:00 ŠKST Michalovce A STO Valča A 

169 So 8.12.2018 10:00 STK Rybník A 
STK Dev. Nová Ves 

A 

170 So 8.12.2018 10:00 Geológ Rožňava A MSK Malacky A 

173 So 8.12.2018 10:00 
MŠK VSTK Vranov 

A 
STO Valča A 

174 So 8.12.2018 10:00 ŠKST Michalovce A MSK Čadca A 

 

7.2 Komisia ŠTK informuje o novom softvérovom systéme rebríčkov, ktoré vytvoril 

Roland Grega. VV SSTZ navrhuje v spolupráci s ním pokračovať a odporúča pripraviť návrh 

zmluvy o budúcej spolupráci.   

 

 



K bodu 8 – Hodnotenie účasti na OH mládeže v Buenos Aires – Ing. Grigel, Dr. Kríž 

 

Vystúpenie Tatiany Kukuľkovej na OH mládeže v Buenos Aires hodnotí tréner R. 

Grigel ako veľmi dobré a jej celková bilancia bola 3:3. Hrali sa dve súťaže – jednotlivci 

a družstvá. Vzájomné zápasy v skupine jednotlivcov vyšli tak, že Táňa skončila na poslednom 

mieste v skupine. Hodnotiť umiestnenie družstiev je irelevantné, pretože spoluhráč v družstve 

na OHM nevyhral ani jeden set a tak sa nedalo ani jedno stretnutie vyhrať.  

Predseda SSTZ zvýraznil dobrú organizáciu OHM, ako aj príkladné správanie sa 

stolnotenisovej časti výpravy. 

R. Grigel ocenil  Kukuľkovú za predvedené výkony, pretože dokázala hrať vyrovnané 

stretnutia s najlepšími hráčkami tejto kategórie na svete.  

VV SSTZ  ocenil vystúpenie T. Kukuľkovej na OHM v Buenos Aires a vyslovil jej 

poďakovanie  za vzornú reprezentáciu Slovenska.  

 

K bodu 9 – Návrh na zriadenie NSTC – Truksa, Ing. Kalužný 

 

Vzhľadom na neprítomnosť niektorých členov VV SSTZ bude materiál prerokovaný 

na najbližšom zasadnutí VV. Je potrebné dopracovať materiál o pripomienky Dr. Finka, Dr. 

Kríža, Ing. Grigela a Ing. Kalužného. Taktiež je nutné dopracovať organizačnú štruktúru, 

štatút  NSTC i návrh členov, vrátane počtu sparingov a realizačného tímu. S tým, že 

prerokovaný materiál bude platný od 1.1.2019. 

 

Zodp.: Truksa, Kalužný, Fink, Kríž     T.: 29.11.2018 

 

 

K bodu 10 – Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Dr. Brúderová 

 

VV SSTZ schválil aktualizáciu trénerskej licencie B na základe žiadosti G. Fratriča 

s nasledovnými podmienkami: musí uhradiť 20€,- na účet SSTZ a absolvovať 1dennú účasť 

na školení trénnerov v dňoch 30.11.-2.12.2018 (náhrada za účasť na seminári) 

 

K bodu 11 – Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu – Dr. Fink 

 

11.1  Vzhľadom na neúčasť Dr. Finka sa bod „Projekt do škôl“ presúva na najbližšie 

zasadnutie VV SSTZ dňa 29.11.2018 

 

11.2 Kalendár 2019 

Dr. Fink predložil návrh na jednotlivé mesiace. VV SSTZ odporúča zapracovať písomné 

pripomienky Ing. Kalužného 

 

11.3 Karty hráčov 

Presúva sa na najbližšie zasadnutie VV SSTZ. 

 

 

K bodu 12 – Smernica na ocenenia SSTZ a koncoročná anketa – Dr. Kríž, Ing. Kalužný 

 

Koncoročná anketa bude vyhodnotená v januári 2019. Uzávierka ankety bude 

31.12.2018. Anketa bude rozdelená na 2 kategórie – dospelí a mládež. Hlasovať v ankete 

budú členovia VV SSTZ, reprezentační tréneri a extraligové kluby. Vyhodnotení budú prví 

traja v obidvoch kategóriách a získajú vecné ceny. 



 

VV jednomyseľne návrh schválil. 

Návrhy na zaradenie nových členov do Siene slávy budú predložené začiatkom r. 2019 

Z: Dr. Kríž, Ing.Kalužný                                                                     T: 10.1.2019 

 

 

K bodu 13 – Stav príprav WJC 2018 – Slovak Cadet Open v Senci – Ing. Hamran 

 

13.1  Ing.Hamran informoval o stave príprav  turnaja. Predpokladaný limit na počet 

účastníkov 130 hráčov bol výrazne prekročený (zatiaľ je prihlásených 161 hráčov). Po dohode 

s CM turnaja p.Bencsikom, ktorý upraví hrací systém s použitím 14 stolov bolo navýšenie 

akceptované. Zároveň bolo potrebné zabezpečiť ďalší hotel – je ním hotel SUN, ktorý je 

v lokalite ostatných hotelov, čo nebude komplikovať dopravu. Kyvadlovú  dopravu zabezpečí 

víťaz  výberového  konania firma Nitrabus a pri zabezpečovaní dovozu a odvozu medzi 

letiskami a halou bude vypomáhať aj firma ADIŠ, ktorá disponuje aj menšími autobusmi. 

VV SSTZ zobral na vedomie  predložený materiál. 

 

K bodu 14 – Rôzne 

 

14.1  Vzhľadom na to, že vo výberovom konaní  na pozíciu generálneho sekretára SSTZ 

nebol zvolený  žiadny z kandidátov  a súčasný generálny sekretár Ing. A. Hamran ukončí 

riadny pracovný pomer k 31.10.2018 a súčasne bude s ním uzatvorená zmluva ako poradcom 

na polovičný úväzok na dobu 1/2 roka (s polovičnou cenou práce), vedením sekretariátu bude 

od 1.11.2018  do 31.12.2018 poverená Mgr. Ivica Hatalová. VV SSTZ schválil dočasne 

navýšenie jej platu o 200 €. A. Hamran dostane odstupné vo výške 4 mesačných platov, 

odchodné 1 mesačný plat a preplatenú nevyčerpanú dovolenku.   Zmluva na ½ úväzok vo 

funkcii poradcu bude uzavretá od 1.11.2018 do 30.4.2019. 

 

Úloha: Pripraviť všetky pracovno-právne náležitosti k uvedeným skutočnostiam – odstupné, 

odchodné  ako aj dodatok k  v pracovnej zmluve s Mgr. Hatalovou. 

 

Zodp.: Suchý, Kríž       T.: 31.10.2018 

 

14.2 Kontrolór SSTZ informoval VV SSTZ o 2 kontrolách: 1. ŠKST Ružomberok – 

kontrola ukončená a správa z kontroly čerpania a vyúčtovania dotácií na činnosť CTM ŠKST 

Ružomberok bola predložená. Kontrola prebiehala v období od 23.7.2018 do 27.9.2018 

a nekonštatoval žiadne väčšie nedostatky. 

2. STO Valaliky – kontrola ešte nie je ukončená. 

  

VV informácie berie na vedomie. Ďalej odporúča centrám pokiaľ účtujú náklady z vlastnej 

infraštruktúry, aby mali ceny písomne dopredu dojednané v rámci zmluvy v prílohe a 

následne odsúhlasené s VV SSTZ 

 

14.3 Časopis Slovenský stolný tenis 

Prehodnotiť periodicitu časopisu v r. 2019. Číslo 3/2018 vyjde oneskorene - až v priebehu 

novembra.  

 

14.4  Predseda SSTZ informoval o žiadosti  otca R. Vímiho o finančnú pomoc pre  vážne 

chorého R. Vímiho, bývalého úspešného  reprezentanta ČSSR. Taktiež informoval o možnosti 



obrátiť sa listom  o finančnú pomoc na Nadáciu SOV a vedenie  Swaythling Club 

International  - za predpokladu, že dostane od rodiny Vímiovcov podrobnejšie podklady. 

 

Úloha: Vyžiadaťod rodiny Vímiovcov podklady na list pre nadáciu SOV a Swythling Club 

Internetional.     

Z.: Kalužný, Kríž,         T.: 29.11.2018 

 

14.5 VV SSTZ  schválil žiadosť Ľubomíra Pišteja a jeho rodiny o dočasné 1 mesačné 

ubytovanie v priestoroch haly SSTZ v Bratislave .(Ide o krátkodobú záležitosť kvôli 

sťahovaniu).  Akékoľvek ubytovanie iných ľudí - okrem účastníkov výcvikových táborov - je 

v NSTC bez súhlasu VV SSTZ neprípustné! 

 

14.6 Ing. Grigel požiadal ŠTK o úpravu vysvetlenia v súťažnom poriadku týkajúce sa 

prestávky medzi zápasmi. Tieto prestávky budú len od štvrťfinálových zápasov na SPM, kde 

sa zápasy hrajú na 4 víťazné sety. Išlo by o 15 minútovú prestávku. 

 

Úloha: ŠTK doplní bod súťažného poriadku o predĺžení prestávky. 

Z.: ŠTK, Čelko, Šereda        T.: 29.11.2018 

 

14.7 Dr. Kríž a Ing. Kalužný pripravia list pre Butterfly so žiadosťou o možnosť priameho 

zakúpenia dodatočného materiálu pre potreby reprezentácie SR  dospelých, mládeže 

a veteránov za výhodné ceny.  

Z.: Kríž, Kalužný        T.: 15.12.2018 

 

 

14.8 Ing. Ján Buczacki poslal list na SSTZ k Doplneniu výzvy prihlášky na príspevok 

hráčov do 23 rokov so žiadosťou o zrušenie ďalšieho účtu v klube. Vzhľadom na dikciu 

Zákona o športe to nie je možné. Odpoveď pripraví Kontrolór SSTZ. 

Z.: Kontrolór SSTZ, sekretariát      T.: ihneď 

 

14.9    Termín najbližšieho zasadnutia VV 29.11.2018  

 

 

Bratislava, 29.10.2018 

 

Zapísala: I. Hatalová 

 

Overil: Z. Kríž 

 


