Zápis č. 5/2019
zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 5.6.2019 v Bratislave

Začiatok zasadnutia: 5.6.2019 o 8:30
Ukončenie zasadnutia: 5.6.2019 o 21:52
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Čelko, Ing. Kalužný, Dr. Fink, Dr. Vaniak, Ing. Grigel, Dr.
Brúderová,
Prizvaní: pp. Ing. Wawrek, Ing. Šereda, Cibula, Mgr. Hatalová, Ódorová, Ing. Guman, Bc.
Breyerová,
Ospravedlnení: pp. Truksa, Bc. Pištej
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Informácie predsedu a členov VV SSTZ
Kontrola plnenia úloh
Návrh nominácií RD a rozhodcov

5. Medzinárodná agenda
6. Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing
7. Stanovisko k pozemkom pod halou, ubytovňou a
parkoviskom SSTZ
8. Príprava Konferencie SSTZ + úprava Stanov SSTZ
9. Hodnotenie efektivity novej štruktúry sekretariátu
10. Návrh úpravy odmeňovania kontrolóra
11. Informácie z komisie ŠTK
12. Informácie z komisie mládeže
13. Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie
14. Informácia z komisie mas. rozvoja a škol. športu
15. Príprava medzinár. trénerského seminára v Rusovciach
16. Príprava Slovak Junior & Cadet Open 2019 v Nitre
17. Rôzne

- Dr. Kríž
- Dr. Kríž a členovia VV
- Mgr. Hatalová
- Truksa, Ing.Grigel,
Dr. Vaniak
- Mgr. Hatalová
- Ing.Kalužný, Ing.Suchý
-Dr. Kríž, Ing. Kalužný
- Dr. Kríž,Ing.Guman,
Mgr. Hatalová
- Ing. Guman, Dr. Kríž
-Ing. Wawrek
- Ing. Čelko, Ing. Šereda
- Ing. Grigel
- Dr. Brúderová
- Dr. Fink
- Ódorová, Ing.Suchý
- Ing. Grigel, Mgr.Hatalová

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž
Predseda SSTZ privítal členov VV a sekretariátu SSTZ a kontrolóra a ospravedlnil Bc. Pišteja
a p. Truksu, ktorí reprezentujú SR v zahraničí.
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV SSTZ
2.1 Dňa 21.5.2019 sa uskutočnilo rokovanie predsedu SSTZ so štátnym tajomníkom
MŠVVaŠ SR Jozefom Göncim o možnostiach riešenia prenájmu, resp. odkúpenia pozemkov
pod halou SSTZ, tzv. ubytovňou a parkoviskom v Bratislave – Krasňanoch (už na základe
oficiálneho listu MV SR). Riešenie č. 1 – priame odkúpenie všetkých 3 pozemkov (nie je

možné odkúpiť ich po častiach, resp. na splátky) od MV SR za úradný odhad 646 000 € - ešte
v priebehu tohto roku. Riešenie č. 2 – MV SR môže bezplatne previesť tieto pozemky na
MŠVVaŠ SR, kde bude SSTZ do ukončenia nájomnej zmluvy (2021) platiť nájomné a potom
bude v rovnakej situácii ako teraz. Buď si všetky pozemky odkúpi, resp. budú ponúknuté
iným záujemcom. Vychádzajúc zo zmluvy s MŠVVaŠ SR o podpore športového zväzu na r.
2019 môže SST použiť 30% zo štátnej dotácie t.r. na investície, na zvyšok by si musel zobrať
pôžičku a tiež výrazne upraviť rozpočet na r. 2019. Oficiálne rozhodnutie schváli júnová
celoslovenská konferencia SSTZ.
2.2 Predseda SSTZ prerokoval 21.5.2019 s riaditeľom Športového centra polície Jurajom
Minčíkom možnosť zaradenia páru Ľ. Pištej – B. Balážová do tohto centra. Teoretická šanca
je už od 1.6.2019 – za predpokladu písomnej žiadosti, podrobného zdôvodnenia a podrobného
plánu štartov a prípravy. Za umiestnenie 5.-8. na MS v Budapešti by mohli byť zaradení len
medzi podporovaných športovcov (vzhľadom na kapacitu tabuliek nie sú v pracovnom
pomere všetci medailisti z MS a ME)
2.3 Riaditeľ Odboru športu MŠVVaŠ SRE Dušan Ťažký informoval, že v priebehu júna 2019
bude rozdelená rezerva MŠVVaŠ SR medzi športové zväzy – podľa rovnakého kľúča ako
podpora športových zväzov na začiatku roka. Pre SSTZ by to mala byť suma vyše 100 000 €.

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová
Úlohy splnené:
19/2/2019 Pre SSTZ vznikla nová zákonná povinnosť vykonať zápis do Registra
mimovládnych neziskových organizácií (MVNO). Riešime v spolupráci s našou audítorskou
firmou.
Úloha: zabezpečiť zákonnú povinnosť v termíne
Z.: Ing. Suchý
T.: 31.3.2019
- vzhľadom na neprítomnosť Ing. Suchého potrebné preveriť stav splnenia tejto povinnosti.
NT: 18.6.2019
- úloha splnená – zápis do registra bol vykonaný
3/4/2019 Úloha: Pripraviť oznam na internet o novom harmonograme na priznanie
príspevku pre hráčov do 23 rokov a upraviť metodický pokyn.
Z: Mgr. Hatalová, Dr. Fink
T: 30.5.2019
-

Oznam je pripravený, obsah schválený, ešte je potrebné zverejniť ho.

5/4/2019 KM navrhuje usporiadať medzinárodný turnaj v kategóriách mini kadetov
a „hopes“ (nádejí). Navrhuje sa využiť termín, v akom sa v minulosti hral turnaj
v Malackách. KM navrhuje ako organizátorov na rok 2020 SSTZ v spolupráci so
Stolnotenisovým centrom na Vajnorskej, s tým, aby sa začalo rokovať o vhodnom termíne
a spoločnej organizácii.
Z.: Ódorová
T.: 7.5.2019
- predpokladaný termín pre turnaj je 13.-15.3.2020.
Úloha: Spracovať výzvu pre slovenské kluby, ktoré by mohli mať záujem a podmienky
o organizáciu tohto podujatia.

Z.: Ódorová
T.: 31.5.2019
- výzva bola zverejnená
Úloha: Kluby, ktoré zareagovali na výzvu musia pripraviť organizačno–finančný návrh
podujatie, návrh rozpočtu a uviesť formu spolupráce so SSTZ. Návrh treba poslať
športovej riaditeľke do 14.6.2019
Z.: Mgr. Hatalová, Ódorová
T.: okamžite
15/2/2019 Úloha: Efektivita novej štruktúry sekretariátu SSTZ bude zhodnotená na
celoslovenskej konferencii SSTZ, ktorá definitívne rozhodne aké zmeny prijme v štruktúre
sekretariátu SSTZ.
Z: Dr. Kríž, Ing. Kalužný
T: 19.5.2019
Nová štruktúra a návrh úpravy stanov budú zhodnotené aj na zasadnutí VV pred
konferenciou.
NT:5.6.2019
- Efektivita zhodnotená. Samostatný bod zápisu – 9.
18/4/2019 Úloha: VV opätovne žiada od trénera, ktorý bol s reprezentáciou žien
v Španielsku, aby zaslal hodnotiacu správu.
Z.: Truksa, Ing. Grigel
T.: 7.5.2019
NT.: 5.6.2019
-

Hodnotenie bolo predložené a bude zverejnené medzi hodnoteniami na stránke sstz.

2/5/2019 Úloha: Zverejniť na weboch SSTZ výzvu na zapojenie sa do projektu stolný tenis
do škôl 2019.
Z: Cibula, Dr.Fink
T: okamžite
3/5/2019 Úloha: Zverejniť na weboch SSTZ bližšie informácie o projekte stolný tenis do
škôl 2019.
Z: Cibula, Dr.Fink
T: 31.05.2019
4/5/2019 Úloha:
Zverejniť na weboch SSTZ výzvu na predloženie žiadosti na
publikácie vydaných s podporou SSTZ
Z: Cibula
T: okamžite
5/5/2019 Úloha:
Pripraviť „Kontrol list“ pre správcov školských stolnotenisových líg a
zverejniť ho na stránke SSTZ.
Z: Cibula, Dr.Fink
T: 31.05.2019
6/5/2019 Úloha:
Zverejniť základný harmonogram čerpania príspevku hráčov do 23
rokov a tabuľku štartov
Z: Cibula, Dr.Fink
T: okamžite
7/5/2019 Úloha:
zverejniť na sstz.sk
Z: Dr.Fink

Pripraviť kompletnú výzvu čerpania príspevku hráčov do 23 rokov a
T: 31.05.2019

8/5/2019 Úloha:
Zverejniť na weboch SSTZ výzvu na predloženie návrhov na podporu
mladého talentu s ťažkým životným osudom
Z: Cibula, Dr.Fink
T: okamžite

-

Úlohy 2/5 – 8/5 sú všetky splnené a spracované v bode zápisu 14

9/5/2019 Úloha: Oznámiť všetkým 3 adeptom na zriadenie mládežníckeho centra
rozhodnutie VV SSTZ.
Z.: Ódorová, Hatalová
T.: okamžite
- rozhodnutia boli poslané, úloha splnená
12/5/2019 a) Urgovať mená delegátov, taktiež prípadné návrhy na predsedu MVK
a vzhľadom na neočakávané úmrtie podpredsedu disciplinárnej komisie aj návrh na túto
pozíciu. Urgovať od krajských predsedov, predstaviteľov extraligových klubov sezóny
2018/2019 a predstaviteľov záujmových skupín. V prípade doplnenia návrhov na zmenu
súboru predpisov ich treba zaslať v stanovenom termíne pred konferenciou. Návrhy
predložené priamo na konferencii nebudú akceptované.
Z.: Mgr. Hatalová
T.: okamžite
b) Preveriť záujem o ubytovanie po konferencii SSTZ (z 19. na 20.6.2019).
Z.: Mgr. Hatalová
T.: do 19.6.2019
c) Príprava a následné rozposlanie materiálov – výročné správy 2016,2017,2018;
elektronicky program konferencie, volebný poriadok, rokovací poriadok, čerpanie rozpočtu za
r. 2018, návrh rozpočtu na r. 2019, správa audítora. Sekretariát zabezpečí rozmnoženie
a rozposlanie materiálov, pozvánok a taktiež zabezpečí kompletné technické a materiálové
zabezpečenie pre organizáciu konferencie.
Z.: Mgr. Hatalová, sekretariát
T.: 5.6.2019
- úlohy súvisiace s Konferenciou SSTZ sa priebežne plnia
13/5/2019 Úloha: Prerokovať možnosť zaradenia páru Pištej – Balážová do Strediska
vrcholového športu polície.
Z: Dr. Kríž
T:31.5.2019
- možnosť preverená, bližšie v bode zápisu 2.2
16/5/2019 Vzhľadom na to, že VV SSTZ v čase, keď sa preberal tento bod už nebol
uznášaniaschopný, tak vyhodnotené ciele sekretariátu budú opätovne zaslané per rollam na
schválenie členom VV SSTZ.
Z.: Mgr. Hatalová
T.: okamžite
- vyhodnotené ciele boli zaslané per rollam, avšak neboli schválené hlasovaním. Bod bol
zaradený do rokovania zasadnutia – v bode zápisu 17.4
Úlohy čiastočne splnené:
10/2/2019 Úloha: VV SSTZ ukladá predsedovi komisie ŠR a športovej riaditeľke SSTZ
pripraviť návrh ďalších dokumentov v súvislosti so zriadením NSTC. Zároveň sa im ukladá
zabezpečiť zriadenie samostatnej sekcie NSTC na stránke SSTZ, kde budú zverejňované
všetky dokumenty a informácie o NSTC. Zverejniť na stránke SSTZ štatút NSTC.
Z: Truksa, Ódorová
NT: 5.6.2019
- Dokumenty sú rozpracované. Je potrebné ich koncepčne doriešiť. Vzhľadom na
neprítomnosť J. Truksu, sa bod prekladá na rokovanie VV SSTZ po Konferencií

SSTZ.
NT: 30.6.2019
4/4/2019 Úloha: Účastnícke poplatky na Slovak Junior&Cadet Open môžu byť účtované bez
dph pre zväzy členských krajín EU, ktoré sú registrovanými platcami dph (tzv. Reverse
charge). Toto by mohlo otvoriť možnosť prehodnotiť poplatky, s pozitívnym dopadom na
ekonomiku podujatia
Ekonóm preverí s Ing. Gumanom platné pravidlá a pripraví všetko potrebné na aplikovanie
Z : Ing. Suchý, Ing.Guman
T : 30.4.2019
NT: 5.6.2019
Úloha: Spracovať smernicu o účtovaní poplatkov pri medzinárodných podujatiach.
Z.: Ing. Guman, Ing. Hatalová
T: 30.6.2019
Úlohy trvalé:
19/3/2019
Úloha: Urobiť výber technického zabezpečenia pre streamingové prenosy
SSTZ a zakúpiť vybranú techniku.
Z: Ing. Kalužný, Mgr.Hatalová, Ing. A. Hamran ml.
NT: 31.5.2019
- úlohu preberá Cibula. Spracoval prehľad požiadaviek. Následne je potrebné urobiť prieskum
trhu.
Vzhľadom k tomu, že náklady SSTZ pri použití vlastného zariadenia presahovali náklady
v Čechách pri kompletnej dodávke služby externou spoločnosťou, je potrebné po získaní
predbežných nákladov na základe prieskumu trhu zanalyzovať finančné náklady pre
alternatívy zakúpenia vlastného zariadenia, resp. nájdenie partnera, ktorý zabezpečí
kompletnú službu.
Z.: Prieskum trhu - J. Cibula, Mgr. Hatalová
T.: 30.6.2019
Analýza nákladov – Ing. Kalužný, Cibula
T: 31.7.2019
13/4/2019 Úloha: V súvislosti s rozhodnutím o organizovaní turnaja Slovak Junior &Cadet
Open 2019 v Nitre je potrebné vypracovať návrh zmluvy medzi SSTZ s organizátorom
o spolupráci.
Z.: Ing. Guman, Mgr. Hatalová
T.: 5.6.2019
NT: 18.6.2019
1/5/2019 Úloha: Zverejniť na stránke SSTZ v septembri 2019 informáciu o možnosti Bc.
štúdia a preveriť reálny záujem o takéto štúdium.
Z: Mgr.Hatalová
T.: september 2019
10/5/2019 Úloha: Spracovať návrh zmluvy s ŠK SOG Nitra vrátane finančného
zabezpečenia činnosti Športového centra mládeže
Z: Ing.Kalužný, Ing.Suchý, E.Ódorová
T: 18.6.2019
NT: 30.6.2019
11/5/2019 Úloha : Riešiť perspektívu budovania mládežníckeho centra v NSTC - po
uplynutí doby schválenej pre centrum v Nitre.
Z: Truksa, Ódorová
- Úloha bude zaradená medzi trvalé na stránke sstz
NT: 31.5.2020

14/5/2019 Úloha: Predložiť písomne hodnotenie vystúpenia slovenských žien na MS
v Budapešti a zverejniť na webe SSTZ.
Z: Bc.Šereda, Ódorová
T:25.5.2019
NT: okamžite
17/5/2019 KŠR predložila návrh Smernice na odmeňovanie hráčov za výsledky na ME a MS.
Aj keď VV SSTZ nebol v čase prekladania uznášaniaschopný, zostávajúci členovia VV
odporučili predsedovi KŠR smernicu opätovne prepracovať, zreálniť odmeny a predložiť na
ďalšom zasadnutí. Konzultačná komisia na úpravu smernice o odmeňovaní: Truksa, Dr. Kríž,
Ing.Kalužný, Ing. Čelko
Z.: Truksa
T.: 18.6.2019
18/5/2019 Úloha: Vyplatiť odmeny za dosiahnuté výsledky (na ME do 21 rokov a MS
dospelých) podľa pôvodnej smernice (A.Brat, T.Špánik, B. Balážová, Ľ. Pištej, Wang).
Z.: Ing. Suchý
T.: 18.6.2019
19/5/2019 Úloha: Návrh rozdelenia odmeny pre ženy za postup na MS družstiev 2019
v Nantes pripraví reprezentačný tréner žien Peter Šereda.
Z.: Bc.Šereda, Truksa
T.: 5.6.2019
NT: okamžite
K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov – Truksa, Ing. Grigel, Dr. Vaniak
4.1
Zmena v príprave na ME mládeže v Ostrave - juniori (18.-21.6.2019, Bystřice nad
Pernštejnem)
Nominovaní: A.Klajber, F. Delinčak, S. Fečo, D.Diko, S. Cyprich , K.Pach
Tréner: R. Grigel, T. Bednár
Spoločné sústredenie 1.- 5.7.2019
Masér pre všetky kategórie: R. Budayová
4.2
ME mládeže 2019,Ostrava
Vzhľadom na to, že športová riaditeľka vo funkcii vedúcej slovenskej výpravy sa nemôže
zúčastniť celých majstrovstiev, tak prvé 3 dni bude vedúcim výpravy podpredseda SSTZ Ing.
Kalužný – na náklady zväzu.
4.3
Maroko Junior & Cadet Open (12.-16.6.2019, Agádhir)
Donominovanie reprezentačného trénera kadetov S. Dragaša na vlastné náklady - schválené
4.4
Eurominichamps
Úloha: Športová riaditeľka preverí štart viacerých hráčov.
Z.: Ódorová
4.4
Nominácie rozhodcov na turnaje ITTF a ETTU:
Majstrovstvá sveta veteránov, Budapešť, 1.-6.7. 2019
1.-6.7.2019 – L. Popellár
1.-3.7.2019 – T. Németh, M. Bystričanová, M. Svoboda, T. Buroš

T: okamžite

4.-6.7.2019 – B. Račko, J. Tancer, M. Dufek, V. Kleberc,A. Vidová
predpokladané náklady pre SSTZ 200 €
K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová
Príloha zápisu č.1/5
VV SSTZ vzal na vedomie
K bodu 6 – Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Kalužný, Ing. Suchý
6.1
Pohoda 2019 (11.-14.7.2019, Letisko Trenčín)
SSTZ sa v roku 2019 zúčastní letného festivalu Pohoda. Ide o skúšobný projekt na
popularizáciu stolného tenisu a rovnako aj zväzu. Je potrebné kompletne zabezpečiť, osloviť
dobrovoľníkov, ktorí by boli schopní pomáhať. Zabezpečiť „suveníry“ pre účastníkov, prevoz
stolov (v spolupráci s klubom v blízkosti). Náklady svojpomocne znížiť na minimum.
Rokovania s Pohodou realizuje Bc. Breyerová.
Z: Bc. Breyerová, Ing. Kalužný, Dr. Fink
T: 11.7.2019
6.2
Komisia pre ekonomiku a marketing začala pracovať na zmodernizovaní loga SSTZ
(nejde o nové logo, len zjednotenie písma), ktoré je potrebné spracovať do kriviek a rovnako
upraviť v stanovách SSTZ.
6.3
Bol prerokovaný rozpočet na rok 2019 a stav čerpania. Stav čerpania nie je presne
sledovateľný pre nesprávne zaúčtovanie do nákladových stredísk ekonómom SSTZ.
Úloha : Opraviť účtovanie nákladových sredísk za obobie január-apríl 2019
Z: Ing. Suchý
T: 30.7.2019
6.4

Ekonóm SSTZ predložil informáciu – príloha zápisu č. 2/5

K bodu 7 – Stanovisko k pozemkom pod halou, ubytovňou a parkoviskom SSTZ – Dr.
Kríž, Ing. Kalužný
VV SSTZ sa zaoberal listom MV SR o možnosti odkúpenia pozemkov (646 000 €), ako aj
prípadnej možnosti požiadať MŠVVaŠ SR, aby prevzalo tento pozemok dočasne do svojej
správy. Tento krok by však iba oddialil kúpu pozemkov a jeho realizácia je neistá.
MV SR bol zaslaný list s tým, že SSTZ má záujem o kúpu pozemku. MV SR do Konferencie
SSTZ prisľúbilo poslať záväzné stanovisko o odpredaji pozemkov, aby mohlo byť predložené
na Konferencii.
Vzhľadom na možnosť odkúpenia pozemkov do majetku SSTZ je potrebné pripraviť
alternatívny návrh rozpočtu SSTZ na r. 2019 (Ing. Kalužný).
K bodu 8 – Príprava Konferencie SSTZ + úprava Stanov SSTZ – Dr. Kríž, Ing. Guman,
Mgr. Hatalová
8.1
VV SSTZ schválil konečnú verziu programu Konferencie, ktorý bude okamžite
s pozvánkou poslaný všetkým delegátom. Pozvánky budú poslané aj všetkým čestným
členom, členom SCI Slovakia, členom Siene slávy a médiám.
Delegátom budú okrem pozvánok poslané aj materiály – volebný a rokovací poriadok,

Výročná správa Kontrolóra SSTZ, Výročná správa za rok 2018 SSTZ,
VV SSTZ navrhol nasledovných predsedov komisií
- návrhová komisia – predseda Dr. Fink, členovia - volebná komisia – predseda Ing. Čelko
- mandátová komisia – predseda Bc. Pištej
KSTZ Trnava poslal návrh na zaradenie p. Dobiša do Siene slávy. VV SSTZ sa po diskusii
zhodol na tom, že ho navrhne Konferencii zaradiť medzi čestných členov SSTZ. Návrh bol
schválený hlasovaním – 7 za, 2 neboli prítomní.
Úloha: Vyrobiť plaketu pre nového čestného člena.
Z: Mgr. Hatalová, Dr. Kríž

T: okamžite

Konferencia SSTZ bude začínať prezentáciou delegátov, následne obedom pre všetkých a
oficiálny program Konferencie začne 13:30 hod. v Hoteli Bratislava.
Pracovné predsedníctvo bolo určené nasledovne – členovia VV SSTZ, Kontrolór SSTZ,
Generálny sekretár a Športový riaditeľ.
8.2
VV SSTZ sa podrobne zaoberal všetkými návrhmi na úpravu Stanov SSTZ. Po
diskusii všetkých členov zapracoval do stanov návrhy vyplývajúce zo zmeny štruktúry
sekretariátu SSTZ a navrhol doplniť aj tretieho štatutára zväzu
Úloha:
Zapracovať do Stanov SSTZ (zvýrazniť farebne) všetky úpravy schválení VV
SSTZ a predložiť ich v elektronickej forme delegátom konferencie SSTZ.
Z: Ing. Guman

T: 10.6.2019

K bodu 9 – Hodnotenie efektivity novej štruktúry sekretariátu – Ing. Guman, Dr. Kríž
VV SSTZ (bez pracovníkov sekretariátu SSTZ) kriticky zhodnotil všetky plusy, ale aj mínusy
novej štruktúry sekretariátu SSTZ. Konštatoval, že prechodné zriadenie postu projektového
manažéra sa osvedčilo, pomohlo vypracovať viaceré koncepčné materiály a prinieslo aj
úsporu prostriedkov. Zmeny v pracovných náplniach a nová organizácia práce si vyžaduje
dlhší čas na zosúladenie činnosti jednotlivých členov sekretariátu SSTZ.
Popis práce jednotlivých pracovníkov sekretariátu bude zverejnená na webovej stránke zväzu.
Úloha: Zverejniť popis práce členov sekretariátu SSTZ na webovej stránke SSTZ.
Z: Mgr. Hatalová
T: 30.6.2019

K bodu 10 – Návrh úpravy odmeňovania kontrolóra – Ing. Wawrek
Kontrolór SSTZ Ing. Wawrek predložil návrh na zmenu odmeny kontrolórovi v dvoch
alternativách:
a) „hodinovú odmenu“ nahradiť „paušálnou mesačnou odmenou“, pričom by bola určená na

základe proporcionality vo výške 50 % voči mesačnej hrubej mzde bez prémií Generálneho
sekretára SSTZ ako najvyššej riadiacej osoby na sekretariáte SSTZ.
b) zmenu hodinovej sadzby odmeny upravením jej výšky na 14 € / hod. Táto výška hodinovej
odmeny je znovu v určitom proporcionálnom vzťahu k prepočítanej hrubej hodinovej mzde
bez prémií Generálneho sekretára ako najvyššej riadiacej osoby na skeretariáte SSTZ.
VV SSTZ po diskusii navrhne delegátom Konferencie SSTZ schváliť paušálnu mesačnú
mzdu vo výške 40% hrubej mesačnej mzdy gen. sekretára (bez odmien).
Úloha: predložiť Konferencii návrh na odmeňovanie kontrolóra
Z: Mgr. Hatalová
T: 19.6.2019
K bodu 11 – Informácie z komisie ŠTK – Ing. Čelko, Ing. Šereda
ŠTK informovala o probléme v prípade výnimočného hosťovania – 3.6.1.8.2
Keď hráčka je na výnimočnom hosťovaní, pretože domáci klub nemá ženskú súťaž, ale po
udelení výnimočného hosťovania jej domáci klub ženskú súťaž získa, tak výnimočné
hosťovanie stráca platnosť.
K bodu 12 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel
12.1 Stretnutie trénerov pracujúcich s mládežou
Dňa 31.5.2019 sa uskutočnilo v Bratislave v Stolnotenisovom centre druhé stretnutie trénerov
pracujúcich s mládežou. Stretnutia sa zúčastnilo 10 trénerov RC a UTM a športová riaditelka
SSTZ. Na stretnuti boli tréneri oboznámení s hodnotiacou správou RC, ktorá bola až na jednu
výnimku / RC Lučenec na tr. procese sa podieľa aj tréner Barkáč/ - prijatá bez pripomienok.
Taktiež boli oboznámení s novou zmluvou, ktorá bude platná pre činnosť RC v nasledujúcom
období a s dokladmi potrebnými na to, aby bol vyplatený príspevok na RC. V diskusii sa
tréneri dotkli viacerých otázok týkajúcich sa prípravy Celoštátneho centra prípravy mládeže.
Problematiky zabezpečenia dvoch tr. fáz denne, učasti hráčov na nich a z toho plynúcich
problémov v zabezpečení komplexného tr. procesu jednotlivých hráčov. Je potrebné
konštatovať, že bez pravidelného zapojenia mladých hráčov do viac fázového tr. cyklu sa
vyšia kvalita porovnatelná so zahraničím bude dosahovať len veľmi ťažko. Do budúcnosti sa
bude počet RC znižovať, ale úmerne s tým sa budú zvyšovať nároky na prácu v RC a zároveň
zvyšovať ich podpora. Taktiež bude zachovaný princíp zastúpenia RC v určitom regione.
K bodu 13 – Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Dr. Brúderová
13.1 ŠKOLENIE TRÉNEROV 3.kval. stupňa – záver :
Návrh na SKÚŠOBNÚ KOMISIU dňa 18.6.2019 o 15.hod.: Dr. Bc. Jozef BLAŠKO, Ing.
Anton KUTIŠ, Ing. Anton HAMRAN
13.2 Publikácia Jaroslav Koprda : STOLNÝ TENIS začiatky
MVK dáva návrh na vydanie.
Úloha:
Poslednú upravenú verziu, v ktorej sú zapracované pripomienky je potrebné,

aby prešla kontrolou od Ing. Kutiša a Dr. Blaška. Keď ju schvália, tak publikácia môže byť
vydaná.
Z.: Dr. Brúderová
T.: 30.6.2019
13.3 Úloha: Je potrebné aktualizovať osnovy pre žiakov ZŠ. A je potrebné preveriť na
MŠVVaŠ SR.
Z: MVK
T.: 30.7.2019
K bodu 14 – Informácia z komisie mas. rozvoja a škol. športu – Dr. Fink
14.1 Projekt stolný tenis do škôl 2019 - informácia
Na webe www.sstz.sk ako aj www.sraketoudoskoly.sk boli spustené výzvy na zapojenie sa do
projektu. Súčasne s tým sú individuálne zasielané tieto výzvy aj priamo na ZŠ na Slovensku
na dostupné webové stránky a emaily škôl. Uzávierka žiadosti je 25.06.2019. Súčasne je
potrebné priebežne pripraviť kompletný grafický návrh na propagáciu projektu Stolný tenis
do škôl 2019 /diplomy, podpis karty, bannery, logá,/, prípadne propagačný materiál pre deti
využiteľný aj pre ďalšie projekty a definovať obsah balíčka SSTZ. Súčasne osloviť všetkých
predajcov ST potrieb s návrhom na spoluprácu pri projekte. Zaslať im výzvu - čo sú ochotní
poskytnúť do projektu v rámci spolupráce so SSTZ. Taktiež pripraviť výzvu na predloženie
cenových ponúk na dodávku materiálu /stoly, sieťky, loptičky, atď. v zmysle projektu/
Úloha:
Pripraviť kompletný grafický návrh na propagáciu projektu Stolný tenis do
škôl 2019 a obsah balíčka SSTZ pre deti.
Z: Cibula, Bc. Breyerová
T:
30.06.2019
Úloha:
Zverejniť výzvu pre predajcov stolnotenisových potrieb o predloženie
cenových ponúk na ST materiál v zmysle projektu + návrh na sponzorské benefity pre deti
do projektu s termínom zaslania ponúk do 30.06.2019.
Z:
J. Cibula, Dr. Fink
T:
30.06.2019
14.2 Publikačná činnosť - Výzva na zapojenie sa pre odbornú športovú obec
V súlade s uloženými úlohami z VV bola zverejnená výzva. Niektoré kluby už zaslali
informácie o pripravovaných aktivitách v oblasti publikačnej činnosti. Uzávierka je
10.06.2019. Následne budú podané návrhy na konkrétnu podporu publikácií.
14.3 Informácia o stave príprav a realizácie školských stolnotenisových líg /ŠSL/
V súlade s úlohami z VV sú pripravované, resp. pripravené viaceré dokumenty a vzory pre
školské stolnotenisové ligy. Na zverejnenie je pripravená napr.
- tlačivo: tabuľka s troma štartmi, na zapisovanie žiakov pre SSTZ - hotové,
- tlačivo: kontrolný list ŠSL /správcovia súťaží vypíšu a zašlú SSTZ ak chcú čerpať príspevok
- hotové,
- tlačivo: prezenčná listina pre školy /správcovia archivujú v prípade kontroly/ - tlačivo v
príprave
Všetky tlačivá budú postupne zverejňované na www.sraketoudoskoly.sk
14.4 Príprava výzvy a harmonogramu čerpania príspevku do 23 rokov pre rok 2019
Finalizuje sa kompletná výzva. Znenie výzvy bude zaslané pred uverejnením členom VV
SSTZ na schválenie.

Úloha:
Pripraviť kompletnú výzvu čerpania príspevku hráčov do 23 rokov a
zverejniť na sstz.sk
Z:
Cibula, Dr. Fink
NT: 30.06.2019
14.5 Projekt na podporu mladého talentu s ťažkým životným osudom
V súlade s úlohami z VV SSTZ bola zverejnená výzva. Uzávierka je 10.06.2016. Po doručení
žiadosti o podporu budú všetky žiadosti vyhodnotené a bude rozhodnuté o konkrétnej podpore
a spôsobe podpory.
14.6 Dopracovanie distribučného listu časopisu Slovenský stolný tenis /SST/
Za účelom kvalitnejšej komunikácie so športovou verejnosťou a členmi SSTZ sa navrhuje
podrobnejšie prepracovanie distribučného listu časopisu SST a stanovenie zásad pre
distribúciu. Distribučný list sa navrhuje sa doplniť o viacerých adresátov, napr. o všetky školy
v projekte ST do škôl 2018, postupne aj všetky školy v projekte ST do škôl 2019, všetkým
partnerom SSTZ, krajským zväzom a ich členom VV, všetkým predsedom ObSTZ, resp.
OSTZ a všetkým klubom až po úroveň 4. ligy /krajské súťaže/.
Úloha:
Pripraviť prepracovaný distribučný list časopisu SSTZ.
Z:
Cibula, Bc. Breyerová
T: 18.6.2019
14.7 Informácia o pripravovaných predpisoch v oblasti športovej legislatívy
Do NR SR bol dňa 31.05.2019 predložený poslanecký návrh zákona o fonde na podporu
športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Po schválení zákona NR SR
by tento Fond mal byť ďalším významným zdrojom čerpania financií v oblasti športu na
rôzne športové projekty (najmä investičné).
K bodu 15 – Príprava medzinárodného trénerského seminára v Rusovciach – Ódorová,
Ing.Suchý
Medzinárodný trénerský seminár bude v Rusovciach v dňoch 6.-8.6.2019. Prihlásených je
vyše 20 zahraničných tréneriek a 8 slovenských. Vzhľadom na to, že seminár nebude
prekladaný z anglického jazyka do slovenského, je účasť našich trénerov nízka. Do budúcna
je potrebné, aby sa takýchto seminárov zúčastňovalo viac slovenských trénerov.
Pre zahraničné trénerky, lektorov a predstaviteľov ETTU je pripravený aj program v podobe
vyhliadkovej jazdy „vláčikom“ starým centrom Bratislavy.
Úloha:
Pripraviť stručné vyhodnotenie trénerského seminára.
Z.:
Mgr. Hatalová, Ódorová
T: 30.6.2019
K bodu 16 – Príprava Slovak Junior & Cadet Open 2019 v Nitre - Ing. Grigel,
Mgr.Hatalová
Bc. Breyerová spracovala materiál pre marketingové potreby, pre prípad oslovovania
potencionálnych sponzorov.
Taktiež je potrebné spracovať list primátorovi Nitry, v ktorom organizátori žiadajú o
podporu mesta.
Do ďalšieho zasadnutia VV SSTZ je potrebné predložiť návrh organizačného výboru
a postupne spracovať návrh „Prospektusu“ k turnaju (preveriť ako je to s poplatkami pre
účastníkov).

K bodu 17 – Rôzne
17.1 Podnet na odvolanie Ing. Romana Grigela z funkcie člena výkonného výboru
Dňa 4.6.2019 bol poslaný mail všetkým členom VV SSTZ, kontrolórovi a generálnemu
sekretárovi: „Podnet člena na odvolanie Romana Grigela z funkcie člena výkonného výboru –
predsedu komisie mládeže SSTZ“. Žiadajú, aby bol bod zaradený do programu Konferencie
SSTZ. Podnet bol podaný predsedom Vranovského stolnotenisového klubu Vranov nad
Topľou Ing. Sisákom a pozostával z 12 bodov.
VV SSTZ prerokoval podnet a Ing. Grigel sa ku každému bodu samostatne vyjadril. VV
SSTZ konštatoval, že nie je oprávnený návrh zaradiť do programu Konferencie SSTZ, na
základe Stanov SSTZ čl. 23 bod 7. „Návrh na odvolanie z funkcie alebo dočasné
pozastavenie výkonu funkcie môže podať člen VV SSTZ, kontrolór alebo generálny
sekretár“.
Úloha: Poslať odpoveď p. Sisákovi
T.: okamžite
Ing. Grigel je pripravený všetky body z listu osobne vysvetliť navrhovateľovi.
17.2 Sťažnosť a žiadosť o vysvetlenie k činnosti športovej riaditeľky SSTZ (Bc.L.
Čolovičková)
Dňa 4.6.2019 bola predsedovi SSTZ mailom doručená sťažnosť zo Stolnotenisového Centra
v Bratislave na športovú riaditeľku SSTZ. Sťažnosť sa týkala neprihlásenia hráča do štvorhry
na MM Poľska ako aj spôsobu komunikácie športovej riaditeľky a neskorého zasielania
nominačných listov. E. Ódorová podala vysvetlenie a VV urobil opatrenia, aby sa podobné
nedostatky neopakovali. Predseda SSTZ spracuje odpoveď p. Čolovičkovej.
Z.: Dr. Kríž
T.: okamžite
17.3 Žiadosť o finančnú podporu – SK Vydrany
Stolnotenisový klub Vydrany listom z dňa 29.5.2019 požiadal o finančnú podporu. Svoju
požiadavku odôvodnil pravidelnou účasťou klubu v európskych súťažiach – Stredoeurópska
superliga, ETTU Cup, TT – Intercup. Zdôraznili, že dlhodobo šíria dobré meno Slovensku
a umožňujú aj niektorým reprezentantom hrať v kvalitných súťažiach.
VV SSTZ po diskusii schválil klubu SK Vydrany jednorazovú podporu na r. 2019 vo výške
úhrady štartovného v Stredoeurópskej superlige a v ETTU Cupe.
Z.: Ing. Suchý
T.: 30.6.2019
17. 4 VV SSTZ vzhľadom na to, že cieľové úlohy pre členov sekretariátu na schválenie 13.
platu neboli stanovené včas, zhodnotil po diskusii pracovníkov sekretariátu individuálne
a schválil tieto odmeny (percentá z 13. platu)
I. Hatalová 100 %
J. Cibula
100%
T. Šereda 100%
J. Suchý
65%
S. Becáni
50%
O. Becániová 50%

J. Truksa

85%

17.5 Návrhy komisie športovej reprezentácie
Návrh na novelizáciu smernice o oceňovaní slovenských reprezentantov za výsledky na
vrcholných podujatiach bol odložený na VV po konferencii SSTZ (J. Truksa).
Návrh na rozšírenie počtu trénerov v Národnom stolnotenisovom centre bol vzhľadom na
neprítomnosť predkladateľa J. Truksu odložený na nasledujúci VV SSTZ.
Návrh na rozšírenie komisie športovej reprezentácie bol odložený na ďalšie rokovanie VV
SSTZ vzhľadom na neprítomnosť jeho predkladateľa (J. Truksa)
17.6 Sťažnosť Ing. Baláža na kontrolóra zväzu
VV SSTZ vzal na vedomie sťažnosť Ing. Baláža na kontrolóra zväzu Ing. Wawreka.
Konštatoval, že pri riešení sťažností Ing. Baláža spolupracuje s mestom Topoľčany,
vyšetrovateľkou ako aj ďalšími zainteresovanými. VV nemá právomoc meniť
rozhodnutiaa postupy kontrolóra a list Ing. Baláža poskytne hlavnej kontrolórke. Ing. Wawrek
o svojej činnosti bude informovať Konferenciu SSTZ, ktorej sa zodpovedá za svoju prácu (nie
VV SSTZ).
17.7 Odvolanie voči rozhodnutiu ŠTK ObSTZ Trnava
Na sekretariát SSTZ bol doručený list od OSK Suchá nad Parnou, v ktorom sa odvolávajú
voči rozhodnutiu VV ObSTZ Trnava, v ktorom boli skontumované zápasy ich hráča
Ľubomíra Mišíka st.
VV SSTZ potvrdil rozhodnutie ŠTK ObSTZ Trnava v plnom rozsahu o kontumácií zápasov
hráča Ľubomíra Mišíka a aj o nesplnení všetkých náležitostí v procese odvolania.
Úloha: Zaslať stanovisko VV SSTZ:
Z.: Mgr. Hatalová

T: okamžite

17.8 VV SSTZ prerokoval sťažnosť p. Hermanna na znemožnenie predaja materiálu
Butterfly počas SPM najmladšieho žiactva v NŠC Bratislave - Rači. Konštatoval, že
organizátorom podujatia nebol SSTZ, hoci sa toto podujatie konalo v priestoroch zväzu (klub
Záhorská Bystrica). SSTZ zabezpečí v zmysle zmluvy s firmou Butterfly možnosť predaja
zástupcom Butterfly na všetkých podujatiach, ktoré oficiálne organizuje.
17.9 Hlasovania pre rollam v období od 20.5.2019 do 5.6.2019
Jediné hlasovanie bolo k odmenám sekretariátu, avšak nebolo schválené a bolo vrátené na
prerokovanie na zasadnutí VV SSTZ. Bližšie v bode 17.4

VV SSTZ potvrdil zámer na zvolanie výjazdového septembrového zasadnutia do Humenného,
presný termín však určí neskôr.
Nasledujúce zasadnutie VV SSTZ je naplánované na 18.6.2019.

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v. r.
Overil: Dr. Zdenko Kríž, v. r.
Dátum: 17.6.2019

Príloha zápisu č. 1/5
A : ITTF
1. Bidding for 2020 World Junior Circuit
- deadline 15.6.2019
B:

ETTU
1. ETTU Info 2019-3
2. Eurotalent´s Development Camp U 13 2019 – Luxemburg
deadline – 11.8.2019, pozvaný Samuel Palušek

3. ETTU National Associations Development Support 2020- Call for Applications
deadline – 9.9.2019

C:

Pozvania pre reprezentačné družstvá
Medzinárodné majstrovstvá a World Tour:
1. Seamaster 2019 ITTF Challenge Plus (24.-28.7.2019, Pyongyang)
Odmeny: 60.000 USD
Pobytové náklady: 150-180 USD
Štartovné: 130 USD
Uzávierka prihlášok: 24.6.2019

D:

Rôzne
1. II European Games 2019 in Minsk, Ticket sales
2. 15th EURO MINI CHAMPS 2019, SCHILTIGHEIM- France 23rd/ 25th August 2019
deadline: 8.6.2019

Príloha zápisu č. 2/5
1. Informácia o stave neuhradených záväzkov a pohľadávok
a. ku dnešnému dňu neevidujeme neuhradené záväzky po lehote splatnosti;
b. ku dnešnému dňu evidujeme neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti v
celkovej výške, uvedenej nižšie. Štruktúra pohľadávok:
1.
ŠK VATEK
366,24
2.
ProfiTTsport
144,00
3.
ŠKST Stavbár Bratislava
62,16
4.
UNITOP
376,00
5.
ŠK VATEK
161,28
Slovenský zväz telesne postihnutých
6.
492,24
športovcov

7.
8.

Bratislavský stolnotenisový zväz
Eproma, s.r.o.
SPOLU (eur):

301,10
16,00
1.856,86

2. Kontrola hlavnej kontrolórky športu
Obdržali sme od hlavnej kontrolórky športu Ing. Alice Fisterovej Návrh správy
o kontrolnej činnosti, ktorej predmetom bolo dodržiavanie § 9 ods. 4 až 7 zákona o športe.
Predmetom kontroly boli výročné správy športových zväzov za r. 2016 a 2017. Podnikli
sme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, ktoré sme zhrnuli a zaslali listom hlavnej
kontrolórke. Dňa 13.02.2019 sme na pozvanie hlavnej kontrolórky prerokovali predložené
návrhy a tieto boli prijaté. Vzápätí sme dopracovali výročné správy za roky 2016 a 2017
v súlade s pripomienkami a umiestnili tieto so všetkými prílohami na internetové stránky
SSTZ a portál Finančnej správy. Ostáva ešte schváliť konečné znenia horeuvedených
výročných správ na najbližšej Konferencii SSTZ.
3. Plnenie úloh VV SSTZ
• 19/2/2019 Úloha: Pre SSTZ vznikla nová zákonná povinnosť vykonať zápis do
Registra mimovládnych neziskových organizácií (MVNO). Riešime v spolupráci
s našou audítorskou firmou: žiadosť na MV SR bola podaná, o závere budeme
informovať.
• 6.3 z 3/2019 Úloha: Účastnícke poplatky na Slovak Junior+Cadet Open: preveriť s p.
Gumanom platné pravidlá a pripraviť všetko potrebné na aplikovanie: pracujeme na
riešení, o závere budeme informovať. – T posunutý
4. Štátny príspevok uznanému športu za rok 2019
V súlade so zmluvou medzi MŠVVŠ SR a SSTZ sme dostali štátny príspevok na rok 2019
v celkovej výške 1 607 371,- eur, z toho 1 549 371 eur na bežné transfery a 58 000 eur na
kapitálové transfery. Rozdelenie príspevku:
a) najmenej 15 % výšky na Účel športu mládeže do 23 rokov s jeho príslušnosťou, a to
pomerne medzi športové kluby v sume 241 106 eur;
b) najmenej 20% výšky Príspevku na Účel rozvoja talentovaných športovcov v sume
321 474 eur;
c) najmenej 25% výšky Príspevku na Účel športovej reprezentácie v sume 401 843
eur;
d) najviac 15% výšky Príspevku na Účel výdavkov na správu a prevádzku v sume 241
106 eur;
e) na kapitálové výdavky 58 000 eur (rekonštrukcia stolnotenisovej haly, oprava
náterov strechy, oprava komína a odkvapov 15 000 eur, rekonštrukcia, dobudovanie
Siene slávy 10 000 eur, rekonštrukcia rehabilitácie 10 000 eur, rekonštrukcia
oddychových priestorov 15 000 eur, nový informačný systém 4 000 eur, veľká
obrazovka do haly 4 000 eur).
Stav čerpania príspevku štátneho príspevku k 31.5.2019:
čin

strop Kategória

1 min 15% šport mládeže do 23 r. v kluboch

limit

plnenie
241 106,00

%
-

0,00%

2 min 20% rozvoj talentovaných športovcov

321 474,00

3 min 25% športová reprezentácia

401 843,00

4 max 15% správa a prevádzka

241 106,00

kapitálové výdavky

58 000,00

5

=

ostatná športová činnosť

6
9

=

Národné športové projekty

401 842,00
1 030,00
1 608 401,00

121 301,29

37,73%

143 730,65

35,77%

63 555,22

26,36%

-

0,00%

31 248,52

(7,76%)

-

0,00%

359 835,68

22,37%

Okrem horeuvedeného nám bola zmlúvou s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR priznaná dotácia vo výške 1.030,- eur na „Národne športové projekty“. Táto
dotácia zahŕňa príspevky úspešným trénerom a hráčom:
-

Jarolím Miko (pri príležitosti životného jubilea)............ 500,Saša Dragaš..................................................................... 330,Adam Klajber ................................................................. 100,Filip Delinčák ................................................................. 100,-

(poslední traja za športové úspechy dosiahnuté v r. 2018 – 3. miesto na MEJ v štvorhre).
5. Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v sezóne 2018/19
ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky nasledovne:
1
VsSTZ Vranov n/T.
.
2
KSTZ Nitra
.
3
KSTZ Bratislava
.
4
KSTZ Banská Bystrica
.
5
KSTZ Žilina
.
6
KSTZ Trnava
.
7
KSTZ Trenčín
.
SPOLU (eur):

3.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00

6. Prešetrovanie prípadu ŠKST Topoľčany
Kópie všetkých faktúr, vystavených ŠKST Topoľčany za obdobie rokov 2016-17 boli
postúpené na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch, ďalej
(chronologicky) predsedovi KK SSTZ p. Zelmanovi, kontrolórovi SSTZ, Ing. Wawrekovi
a Ing. Balážovi. Medzičasom sme obdržali list z Mestského úradu Topoľčany, v ktorom
nás žiadajú „o informáciu, či boli finančné prostriedky poskytnuté na základe faktúry č.
8917 športovým klubom vrátené späť poskytovateľovi (SSTZ) a v akom dátume, resp. či
došlo k oprave (výmene) dokladov predložených k vyúčtovaniu príspevku.“ K uvedenému
podľa našich záznamov nedošlo, o čom sme informovali kontrolóra SSTZ Ing. Wawreka,

ktorému sme prípad odstúpili na doriešenie. Na základe pokynov kontrolóra sme
spracovali a zaslali odpoveď mestu Topoľčany.
7. Inventarizácia
Uskutočnili sme inventarizáciu k 31.5.2019:
-

Účtov
Pokladne

Pripravili sme podklady na inventarizáciu k 30.6.2019:
-

Hmotného a nehmotného majetku
Skladu

8. Ďalšie informácie
• Pre SSTZ vznikla nová zákonná povinnosť napojiť sa od 1. júla 2019 na systém
eKasa. Nakoľko našu stávajúcu ERP nie je možné upraviť na komunikáciu
v štandarde eKasa, bude nutné obstarať novú kompatibilnú ERP. Predpokladáme
obstarať najlacnejšiu dostupnú na trhu pokladňu (odhadom 700,-) a naplniť všetky
príslušné registračné povinnosti do 30.06.2019.
• Realizovali sme v STH pre Slovenskú gymnastickú federáciu športové podujatie
„Slovak Aerobic Open 2019“ v dňoch 5.-7.4.2019. Hrubý výnos: 4.771,20 eur.
• Realizovali sme v STH v spolupráci s Úniou telovýchovných organizácií polície SR
(UNITOP) turnaj „X. Majstrovstvá MV SR v stolnom tenise a XXIII. Ročník turnaja
jednotlivcov o Putovný pohár polície“ dňa 12.4.2019. Hrubý výnos: 376,- eur, zatiaľ
neuhradené.
• Realizovali sme v STH v spolupráci so Špeciálnymi olympiádami Slovensko, o.z.
turnaj „M SR Špeciálnych olympiád v stolnom tenise 2019“ dňa 7.5.2019 Hrubý
výnos: 270,- eur.
• Uzavreli sme Zmluvu o poskytnutí príspevku vo výške 2.000,- eur so Slovenským
klubom veteránov v stolnom tenise (SKVST). Príspevok je určený na podporu
turnajov veteránov v stolnom tenise, po realizácii ktorých bude vyplatený.
• Pripravili sme návrh zmluvy na regionálne centrá. Po odsúhlasení zabezpečíme
podpísanie zmlúv a spustenie procesu v sezóne 2019/20 (t.j. v danom prípade
1.6.2019-31.5.2020).
9. Výročná správa za rok 2018
Dokončujeme spracovanie výročnej správy SSTZ za rok 2018. Správa bude okrem
ekonomických informácií, ktoré vychádzajú z účtovnej závierky obsahovať aj informácie
o činnosti zväzu v uplynulom roku (prehľad vykonávaných činností a projektov
uskutočnených zväzom, prehľad dosiahnutých športových výsledkov, zmeny vykonané
v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch za rok 2018). Požiadali sme všetkých
zodpovedných o predloženie prehľadov činnosti a výsledkov, ktoré je potrebné zverejniť
vo výročnej správe, ktorá je o.i. vhodným nástrojom na marketingovú komunikáciu
činnosti zväzu.
Návrh výročnej správy prikladáme. Výročná správa bude dopracovaná už po zasadnutí
VV a predložená priamo na schválenie Konferencie SSTZ. Potom bude výročná správa
(vrátane jej overenia audítorom) publikovaná v Registri účtovných závierok na portáli

Finančnej správy SR a na webovom sídle SSTZ. Printové vydanie správy nateraz
nepredpokladáme.

