Zápis č. 11/2019 (mimoriadny)
z rokovania VV SSTZ konaného dňa 2.11.2019 v hoteli River v Nitre
Začiatok rokovania: 10,15 hod.
Záver rokovania: 12,45 hod.
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Čelko, Ing. Kalužný, Dr. Fink, Ing. Kutiš, Dr. Vaniak,
Prizvaní: pp. Ódorová, Cibula
Ospravedlnení: pp. Ing. Grigel, Truksa, Ing. Wawrek a z členov sekretariátu SSTZ:
Mgr. Hatalová, Bc. Breyerová, Ing. Šereda, Ing. Suchý
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Informácie predsedu a členov VV SSTZ
Pracovné náplne sekretariátu SSTZ
Slovak Mini Cadet Open 2020
Rôzne

- Dr. Kríž
- Dr. Kríž a členovia VV
- Dr. Kríž
- Dr. Kríž, Ódorová
- členovia VV

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž
Predseda zväzu privítal prítomných členov VV SSTZ ako aj členov sekretariátu SSTZ na jeho
mimoriadnom zasadnutí počas Slovak Junior a Cadet Open v Nitre. Hlavným dôvodom na
zvolanie bola potreba urýchlene rozhodnúť o organizácii budúco ročného Slovak Mini Cadet
Open (6. – 8.3.2020), ako aj doriešenie organizačných zmien na sekretariáte SSTZ po
Celoslovenskej konferencii stolného tenisu.

K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV
2.1. Predseda SSTZ informoval o skutočnosti, že MV SR zrušilo k 31.10.2019 pozastavenie
odpredaja pozemkov pod objektmi SSTZ a v najbližšom období predloží kúpno-predajnú
zmluvu. Pred záverečným podpisom je aj dohoda so Sporiteľňou, a.s. o poskytnutí úveru vo
výške 300 000 €. Na účte SSTZ je už dislokovaných ďalších 350 000 € potrebných na
uhradenie pozemkov.
2.2 Predbežné hodnotenie prebiehajúceho stolnotenisového turnaja Slovak Junior a Cadet
Open podal predseda SSTZ. Stolnotenisový turnaj Slovak Open,, ktorý po prvý raz organizuje
SSTZ spoločne pre kategóriu juniorov i kadetov po organizačnej stránke prebieha bez
problémov, účastníci podujatia majú v Nitre dobré hracie i ubytovacie podmienky. Malý
problém bol iba s organizáciou distribúcie stravovania, ale ten bol operatívne odstránený.
Negatívom je relatívne nízka účasť pretekárov, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na
pravdepodobne stratovom hospodárskom výsledku turnaja. Organizačný výbor na čele s Ing.
Grigelom a Ing. Hamranom a členmi sekretariátu SSTZ obetavo zabezpečujú množstvo úloh

spojených s takýmto významným podujatím. Kompletné zhodnotenie turnaja sa uskutoční na
najbližšom zasadnutí VV SSTZ.

K bodu 3 – Pracovné náplne sekretariátu SSTZ – Dr. Kríž
Od júnovej Celoslovenskej konferencie SSTZ prebiehajú zmeny v organizácii i náplniach
práce členov sekretariátu SSTZ. Písomne bol zatiaľ VV SSTZ predložený iba upravený návrh
obsahu náplne práce športovej koordinátorky SSTZ (spracovaný namiesto konferenciou
neschválenej funkcie športovej riaditeľky).
Vzhľadom na rozhodnutie konferencie a závery kontrolóra SSTZ boli E. Ódorovej
(pôvodne bola prijatá na post športovej riaditeľky a jednej zo štatutárok SSTZ) písomne
predložené tri možnosti na dohodu o jej ďalšom pracovnom zaradení, resp. pôsobení:
a) Športová koordinátorka (zmenená pracovná náplň, znížený plat)
b) ½ úväzok sparring partnerka pre stolnotenisové centrá a ½ úväzok školský a
mládežnícky šport (upravený plat)
c) Ukončenie pracovného pomeru s odstupným.
Po diskusii členov VV SSTZ nakoniec VV prijal jednomyseľne návrh E. Ódorovej na
ukončenie pracovného pomeru k 30.11.2019 dohodou (doriešiť čerpanie zvyšnej dovolenky, o
výške odstupného budú s E. Ódorovou rokovať predseda a obidvaja podpredsedovia).
Úloha: predseda SSTZ spracuje referenčný list pre E. Ódorovú a dohodu o ukončení
pracovného pomeru.
Z: Dr. Kríž
T: 28.11.2019
Úloha: pracovné zasadnutie, ktoré plní do 30.11.2019, prerozdelí generálna sekretárka
medzi ostatných členov sekretariátu SSTZ
Z: Mgr. Hatalová
T: 28.11.2019
Úloha: na najbližšie zasadnutie VV SSTZ bezodkladne predloží gen.sekretárka inovované
náplne všetkých členov sekretariátu SSTZ
Z:Mgr. Hatalová
T: 25.11.2019

K bodu 4 – Slovak Mini Cadet Open – Dr. Kríž, E. Ódorová
Vzhľadom na niekoľkoročnú absenciu silného medzinárodného stolnotenisového turnaja
pre kategóriu minikadetov na Slovensku, rozhodol sa VV SSTZ zorganizovať v spolupráci so
Stolnotenisovým centrom v Bratislave (ul. Stará Vajnorská) Slovak Mini Cadet Open 2020.
V priebehu septembra a októbra 2019 sa uskutočnili dve rokovania prípravného výboru
a tento predložil návrh VV SSTZ na schválenie medzinárodného turnaja. Termín 6. –
8.3.2020, hrať sa bude v dvoch halách – na Starej Vajnorskej - dievčatá a na Černockého ul.
– chlapci. Organizátormi budú SSTZ a Stolnotenisové centrum. Turnaj sa vzhľadom na platnú
zmluvu medzi SSTZ a firmou Butterfly musí odohrať na stoloch Butterfly (Športcentrum
odsúhlasilo). Predpokladaný rozpočet je pri účasti 100 hráčov a 20 trénerov (polovička
účastníkov na entry fee) cca 0, pri 200 hráčoch a 35 tréneroch (polovička účastníkov na entry

fee) – zisk cca 9000 €, pri 300 hráčoch a 50 tréneroch (polovička účastníkov na entry fee) –
cca 22 000 €.
VV SSTZ organizáciu turnaja za týchto podmienok jednomyseľne schválil a poveril pp. Mgr.
Hatalovú a Bc. Čolovičkovú, aby predložili návrh na zloženie OV ako aj organizačné
zabezpečenie turnaja do 28.11.2019. Účastníkom turnaja v Nitre už boli rozdané propagačné
plagáty turnaja.

K bodu 5 – Rôzne – členovia VV SSTZ
5.1 Na základe výzvy Národného športového centra v Bratislave na zaradenie talentovaných
športovcov do tohto strediska pripravila na základe kritérií NŠC a podkladov trénerov E.
Ódorová 3 návrhy:
Adam Klajber
Filip Delinčák
Adam Brat
Do úvahy z hľadiska výkonnosti prichádzali aj Ema Labošová (nespĺňa ale podmienku
pôsobenia v slovenskom klube), Tibor Špánik (nepôsobí v slovenskom klube), Jakub Goldír
(nespĺňa podmienku – vek 15 rokov). Tréner J. Truksa navrhol zatiaľ nezaradiť A. Brata
medzi kandidátov na členstvo v NŠC zo zdravotných dôvodov, z nedostatočnej trénovanosti,
nesprávnej životosprávy i nadváhe. Po odstránení týchto nedostatkov môže sa jeho postoj
zmeniť.
VV SSTZ po diskusii schválil predložiť za stolný tenis týchto kandidátov na členstvo v NŠC
na r. 2020:
a) Adam Klajber
b) Filip Delinčák
c) Jakub Goldír (so žiadosťou o výnimku, vzhľadom na to, že na budúci rok dovŕši 15
rokov a patrí medzi naše najväčšie talenty).
NŠC po sumarizácii kandidátov zo všetkých športov vyberie do svojho centra najlepších.
Úloha: Predložiť na NŠC zoznam kandidátov za SSTZ so zdôvodnením návrhu.
Z: Ódorová
T: 10.11.2019

5.2 Návrh na podporu hráčov do 23 rokov predložil J. Cibula. Po vytriedení duplicitných
návrhov a overení potrebných údajov, nárok na podporu hráčov do 23 rokov z rozpočtu SSTZ
získalo 1083 hráčov z 82 klubov. Suma na jedného športovca vychádza na 239,50 €. V
spornom prípade (ak hráč hral v roku za dva kluby), o príslušnosti konkrétneho hráča
rozhoduje jeho klubová príslušnosť k termínu podania žiadosti.
VV SSTZ jednomyseľne schválil rozdelenie podpory hráčov do 23 rokov za rok 2019.
Úloha: Zverejniť na stránke SSTZ rozdelenie podpory pre hráčov do 23 rokov
Z: p. Cibula
T: 5.11.2019

Úloha: Spracovať zmluvy s úspešnými klubmi (uviesť ako a na čo môžu tieto prostriedky
využiť) a zrealizovať úhradu faktúr do výšky stanovenej SSTZ
Z: Ing. Suchý
T: 10.12.2019
5.3 Nominácie rozhodcov zo Slovenska na medzinárodné podujatia organizované ETTU
Európsky pohár majstrov: 9.12. Ostrava – M. Bystričan
6.12. Wels – B. Račko
VV SSTZ nominácie predložené Dr. Vaniakom schválil.
-

Neboli predložené avizované nominácie športovcov. VV SSTZ vyzýva KŠR, ako
aj všetkých trénerov reprezentácií SR, aby predkladali včas nominácie na
zahraničné štarty, resp. výcvikové tábory, a aby inštitút per rollam, resp.
dodatočné nominácie využívali iba v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch!

5.4 Podpredseda SSTZ Ing. Kalužný upozornil, že neboli schválené nominačné kritériá SSTZ
na vrcholné podujatia v sezóne 2019/2020.
Úloha: KŠR a KM predložia na najbližšie rokovanie návrh nominačných kritérií na MS,
ME, MSJ, MEJ a olympijskú kvalifikáciu.
Z: pp. Truksa, Ing. Grigel
T: 28.11.2019
5.5 Predseda SSTZ informoval o poďakovaní otca bývalého reprezentanta ČSSR, ČSFR a SR
R. Vímiho za podporu, ktorú mu v zdravotnej núdzi poskytol SSTZ. Na žiadosti SSTZ na
Nadáciu SOŠV a SCI v súvislosti s R. Vímim ešte neprišla žiadna odpoveď.
5.6 Predseda SSTZ informoval, že publikácia Dr. J. Koprdu pre trénerov bola už graficky
spracovaná a zadaná do tlače (vyjsť by mala do konca r. 2019). Dr. Koprda súhlasil s ponukou
na dohodu, že publikácia vyjde v réžii SSTZ, ktorý tak získa aj práva na predaj a distribúciu
diela.
Úloha: Spracovať novú zmluvu s Dr. Koprdom o vydaní diela, o prevzatí autorských práv
a vyplatení autorského honoráru.
Z: Ing. Suchý
T: 5.11.2019
5.7 SSTZ opätovne vypísal výberové konanie na opravu komína na Slovenskom
stolnotenisovom centre v Bratislave – Krasňanoch. Neprihlásil sa žiadny záujemca. Po
oboznámení členov VV SSTZ s doterajšími ponukami sa uskutoční 4.11.2019 hlasovanie per
rollam o rekonštrukcii komína z doterajších 3 ponúk. Sekretariát SSTZ upozorňuje, že hrozí
havarijný stav a situácia, že nebude možné realizovať kúrenie v hale, na sekretariáte SSTZ,
ako aj v prenajatej ubytovni.
Úloha: Vypísať hlasovanie per rollam o realizácii rekonštrukcie komína na Slovenskom
stolnotenisovom centre.
Z: Mgr. Hatalová
T: 4.11.2019
Úloha: Zabezpečiť najneskôr do 10.12.2019 rekonštrukciu komína
Z: Mgr. Hatalová

T: 10.12.2019

Úloha: Požiadať MŠVVaŠ SR o zmenu účelovosti 4000 € určených na informačný systém
SSTZ na prostriedky určené na rekonštrukciu komína na Slovenskom stolnotenisovom
centre.
Z: Mgr. Hatalová
T: 5.11.2019
5.8 VV SSTZ po diskusii stanovil termín Celoslovenskej konferencie SSTZ na 19.6.2020 od
10,00 hod. (ubytovanie bude zabezpečené na vyžiadanie len pre delegátov z Vsl.
stolnotenisového zväzu).
Úloha: Zabezpečiť rezerváciu zasadacích priestorov pre Celoslovenskú konferenciu SSTZ
v hoteli Nivy, resp. Bratislava – podľa cenovej výhodnosti a informovať o tomto termíne na
webovej stránke SSTZ.
Z: Mgr. Hatalová
T: 15.11.2019
5.9 Dr. Fink predložil návrh na vydanie reprezentatívneho kalendára SSTZ k 95. výročiu
organizovaného stolného tenisu na území Slovenska. Obsah nástenného kalendára bude
zameraný predovšetkým na hráčske osobnosti slovenského stolného tenisu (10 strán)
a trénerské, rozhodcovské a funkcionárske osobnosti (2 strany).
VV SSTZ po diskusii návrh schválil. Doplnil hráčske osobnosti o držiteľov bronzových
medailí z MS v Čibe (1993) R. Vímiho a T. Jančího a bronzového z MS v Indii M. Cicha,
ako aj o rozhodcovské, resp. trénerské osobnosti P. Hájka, J. Goláňa a M. Macha. Počet
výtlačkov 800 ks, z toho 100 ks v kartónovom balení.
VV SSTZ taktiež schválil vydanie plagátu SSTZ s fotografiami stolnotenisových
olympionikov zo Slovenska v náklade 800 ks pri príležitosti OH v Tokiu - na propagačné
účely SSTZ.
Úloha: Spracovať obsah reprezentatívneho historického kalendára SSTZ a olympijského
plagátu k 95. výročiu organizovaného stolného tenisu na území Slovenska na základe
predloženého návrhu a doplňujúcich pripomienok VV SSTZ.
Z: Dr. Fink, Bc. Breyerová
T: 31.12.2019
5.10 VV SSTZ rozhodol o ukončení kompletizácie meškajúceho obsahu časopisu Slovenský
stolný tenis 2-3/2019 a o jeho vydaní najneskôr do 20.11.2019 (bez chýbajúcich materiálov
o školskom športe a súťaží ME veteránov). Budú zverejnené v ďalšom čísle.
O ďalšom vydávaní časopisu Slovenský stolný tenis rozhodne VV SSTZ na základe návrhu
RR do konca r. 2019.
Úloha: Vydať meškajúce číslo časopisu Slovenský stolný tenis č. 2-3/2019 do 20.11.2019
a distribuovať ho medzi členov SSTZ, ako aj zverejniť na stránke SSTZ.
Z: Dr. Kollár
T: 20.11.2019
5.11 Na základe písomnej otázky predsedu SSTZ MŠVVaŠ SR oznámilo, že hráč – sparring
partner len z dôvodu registrácie v SSTZ nemôže byť zapísaný do informačného systému
športu MŠVVaŠ SR ako „iný športový odborník“. SSTZ sa obráti na MŠVVaŠ SR s novou
požiadavkou na vysvetlenie skutočnosti, že napriek tomuto stanovisku ministerstva,
živnostenský úrad vydal hráčom potvrdenie živnosti – tréningový sparring partner.

Úloha: Požiadať MŠVVaŠ SR o vysvetlenie nejednotného výkladu termínu „iný športový
odborník“.
Z: Dr. Kríž
T: 15.11.2019
VV SSTZ sa k tomuto problému vráti na svojom novembrovom zasadnutí.

Ďalšie rokovanie VV SSTZ sa uskutoční dňa 27.11.2019 na sekretariáte SSTZ v Bratislave na
Černockého ul.

Zapísal: Dr. Zdenko Kríž, v. r.
Overil: Ing. Róbert Čelko, v. r.
Bratislava, 4.11.2019

