Zápis č. 7/2019
zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 18.7.2019 v Bratislave

Začiatok zasadnutia: 18.7.2019 o 8:30
Ukončenie zasadnutia: 18.7.2019 o 19:45
Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Čelko, Ing. Kalužný, Dr. Fink, Dr. Vaniak, Ing. Grigel, Truksa
Prizvaní: pp. Ing. Wawrek, Ing. Suchý, Ing. Šereda, Cibula, Mgr. Hatalová, Ódorová, Bc.
Breyerová
Ospravedlnení: Ing. Kutiš, Bc. Breyerová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Informácie predsedu a členov VV SSTZ
Kontrola plnenia úloh
Návrh nominácií RD a rozhodcov
Medzinárodná agenda
Hodnotenie celoslovenskej konferencie SSTZ
a rozpracovanie záverov
7. Odkúpenie pozemkov pod halou SSTZ
8. Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing
9. Informácie z komisie ŠTK
10. Informácie z komisie mládeže
11. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie
12. Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu
13. Informácie z komisie športovej reprezentácie
14. Hodnotenie ME mládeže v Ostrave
15. Hodnotenie EH v Minsku
16. Slovak Junior & Cadet Open 2019 v Nitre
17. Časopis SST 2/2019
18. Rôzne

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

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu na prázdninovom zasadnutí
VV, z ktorého sa ospravedlnil nový člen VV Ing. Kutiš (z rodinných dôvodov).
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV – Dr. Kríž
a členovia VV SSTZ
2.1
V dňoch 21. – 30.6.2019 sa konali v Minsku II. Európske hry. V programe mali aj
silne obsadený stolnotenisový turnaj (na úrovni ME jednotlivcov).Účasť na EH si vybojovala
štvorica stolných tenistov SR. Slovenskí reprezentanti podali v Bielorusku dobré výkony
a mali reálnu šancu dosiahnuť dokonca dve medaily, resp. vybojovať si už účasť na OH 2020

v Tokiu. V mixe obsadil najvyššie nasadený pár Ľ. Pištej – B. Balážová 4. miesto a v dvojhre
mužov Wang skončil vo štvrťfinále, keď v boji o medailu za stavu 3:1 na sety nepremenil 2
mečbaly a prehral 3:4! Na Európskych hrách rozhodoval záverečné zápasy o medaily aj
slovenský rozhodca B. Račko a členom medzinárodnej jury bol predseda SSTZ Z. Kríž.
2.2
V Budapešti sa v dňoch 1. - 6.7.2019 konali ME veteránov. Zúčastnil sa na nich
rekordný počet hráčov od 40 do 95 rokov – 3 307 zo 42 krajín (zohrali 11.538 zápasov).
V silnej konkurencii bývalých elitných a výkonnostných hráčov sa nestratilo ani 108
slovenských veteránov, ktorí vybojovali 4 bronzové medaily. V rámci MEV sa stretla aj
veteránska komisia, ktorú vedie Z. Kríž. Rokovala o budúcnosti veteránskeho
stolnotenisového hnutia, ktoré sa výrazne rozrastá po celej Európe. Odporučila
septembrovému kongresu ETTU v Nantes rozšíriť ME veteránov v r. 2021 v Cardiffe aj
o súťaž v mixoch, zaviesť dve nové vekové kategórie – do 45 rokov a do 55 rokov a zvážiť od
r. 2023 aj zavedenie súťaže družstiev, ktorá by nasledovala po individuálnych kategóriách.
2.3
Delegácia Slovenského olympijského a športového výboru na čele s jeho prezidentom
Antonom Siekelom navštívila v Domove seniorov v Rohožníku bývalú československú
a slovenskú úspešnú reprezentantku Irenu Mikócziovú, ktorá je pripútaná na invalidný vozík.
Za Nadáciu SOŠV jej odovzdal predseda Dušan Guľáš vecné darčeky a za SSTZ predseda
Zdenko Kríž dva reprezentačné dresy. I. Mikócziová poberá v priebehu r. 2019 grant 300 €
príspevok z platu prezidenta SOŠV.
2.4
V rámci ME mládeže v Ostrave sa konala dňa 11.7.2019 porada Stredoeurópskej
Superligy, na ktorej sa za SSTZ zúčastnila delegácia v zložení: Z. Kríž, A. Hamran, I.
Hatalová a E. Ódorová. Predmetom rokovania bola budúcnosť tejto súťaže, ktorá vzhľadom
na preplnený kalendár klubov a široké možnosti zahraničných štartov väčšiny hráčov stráca
na atraktivite. Do novej sezóny sa prihlásilo iba 10 mužských a 6 ženských kolektívov, keď
po prvý raz sa predstaví aj celok zo Srbska. Zo SR budú hrať muži Vydrian, ženy
Bratislavského centra a obidva slovenské výbery do 23 rokov. V Ostrave sa uskutočnilo
vyžrebovanie obidvoch kategórií a boli dohodnuté aj termíny jednotlivých kôl.
2.5
Slovenský stolnotenisový zväz sa po prvý raz v histórii Festivalu POHODA predstavil
na letisku v Trenčíne (12. – 14.7.2019) svojim vlastným stánkom. Bol tam jediným športom,
ktorý na 3 stoloch v stane a dvoch outdoorových stoloch - aj za pomoci robota - propagoval
stolný tenis a činnosť zväzu. Svoje umenie si vyskúšalo od rána do polnoci vyše 1200 hráčov,
medzi nimi o.i. aj poprední slovenskí hokejoví reprezentanti B. Radivojevič a A. Sekera.
Poďakovanie za túto úspešnú propagáciu patrí novej pracovníčke SSTZ pre marketing K.
Breyerovej, podpredsedovi B. Kalužnému (spolu s manželkou), ako aj stolnotenisovým
dobrovoľníkom z Trenčína, klubu Keraming a O. Kovácsovi za zapožičanie stolnotenisového
materiálu.
2.6
V Športovom centre polície v Bratislave – Petržalke sa konali dňa 16.7.2019
oponentúry tréningových plánov dvoch nových členov ŠCP (od 1.6.2019)- stolných tenistov
Ľubomíra Pišteja a Barbory Balážovej. Za SSTZ sa na úspešných oponentúrach zúčastnili Ľ.
Pištej, J. Truksa a Z. Kríž. Boli dohodnuté princípy spolupráce a podpísaná zmluva do
30.9.2020. B. Balážová sa kvôli pobytu v zahraničí stretne s vedením ŠCP neskôr.

2.7
Právnička MV SR telefonicky informovala o príprave zmluvy na odpredaj pozemkov
pod Národným stolnotenisovým centrom v Bratislave-Krasňanoch. V prípade chýbajúcich
informácií oslovia sekretariát SSTZ.

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová
Úlohy splnené:
15/6 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
List o schválenej odmene bol zaslaný, treba preveriť formu uhradenia.
- Štartovné Stredoeurópskej superligy bolo zaplatené na stretnutí Superligy počas ME
mládeže v Ostrave. Štartovné na ETTU cupu bude uhradené formou refakturácie.
8/6
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
9/6
Úloha:
Zaslať výzvu predajcom stolnotenisových potrieb na predloženie
cenových ponúk na ST materiál v zmysle projektu + návrh na sponzorské benefity pre deti do
projektu (termín zaslania ponúk do 30.06.2019). Výberové konanie pripraviť v súlade so
smernicou pre obstarávanie.
Z:
J. Cibula, Dr. Fink
T:
30.06.2019
10/6 Úloha:
Pripraviť kompletnú výzvu čerpania príspevku hráčov do 23 rokov a
zverejniť na sstz.sk
Z:
Cibula, Dr. Fink
NT: 30.06.2019
11/6
Z:
12/6
Z.:
-

Úloha:
Pripraviť prepracovaný distribučný list časopisu SSTZ.
Cibula, Bc. Breyerová
T: 18.6.2019
Úlohy 8/6 až 11/6 boli splnené a sú zapracované v bode tohto zápisu č. 12
Úloha:
Pripraviť stručné vyhodnotenie trénerského seminára.
Mgr. Hatalová, Ódorová
T: 30.6.2019
Hodnotenia boli predložené členom VV SSTZ ako materiál. V prílohe č.2/7 je
zverejnené aj finančné vyhodnotenie úspešného seminára. Negatívom bola iba nízka
účasť slovenských trénerov (jazykový problém).

4/7
Úloha:
Preveriť záujem členov VV SSTZ a sekretariátu o účasť na ME
mládeže v Ostrave a vybrať dátum služobnej cesty.
Z.: Mgr. Hatalová
T: okamžite
-

Záujem bol preverený, na ME mládeže v Ostrave sa zúčastnili – Dr. Kríž, Ing. Čelko,
Mgr. Hatalová, Cibula. VV SSTZ delegáciu na ME mládeže v Ostrave, kde bolo aj
zasadnutie Extraligy, dodatočne schválil.

5/7
Úloha:
Pokračovať vo výberovom konaní na pozíciu asistentky. Osloviť tie
kandidátky, ktoré boli prihlásené na predchádzajúce výberové konanie. V prípade, že
neprejavia záujem, vypísať ďalšie výberové konanie za rovnakých podmienok.
Z: Mgr. Hatalová
T.: 10.7.2019
-

Kdeže ani jedna z uchádzačiek prihlásených na predchádzajúce výb. konanie
neprejavila záujem bolo vypísané nové výberové konanie, z uchádzačiek bolo
vybraných na pohovor 5 osôb. Pohovor sa uskutoční dňa 30.7.2019. Výberovú
komisiu budú tvoriť Dr. Vaniak, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý a E. Ódorová.

6/7
Úloha: Preveriť, kedy sa školenia hl. usporiadateľa a bezp. manažéra konajú a
prihlásiť 2 až 3 členov SSTZ a ponúknuť túto možnosť aj klubom.
Z.:
Mgr. Hatalová
T: júl 2019
- školenie momentálne neorganizuje žiadny zväz.
Úloha: Dr. Vaniak preverí a odkomunikuje podmienky pre prípad, že by takéto školenie
chcel zorganizovať SSTZ v spolupráci s iným športovým zväzom.
Z.: Dr. Vaniak, Mgr. Hatalová
T.: 10.9.2019
7/7
Predložiť na ďalšie zasadnutie VV list od p. Gašparíka z roku 2018 súvisiaci s
návrhom na disciplinárne konanie p. Kutiša.
Z: Mgr. Hatalová
T.: 18.7.2019
Mgr. Hatalová obdržala telefonát od p. Gašparíka, v ktorom sa vyjadril, že on list s takýmto
návrhom v roku 2018 neposielal a išlo o list od niekoho iného. Po kontrole na sekretariáte
SSTZ sa zistilo, že išlo o list od p. Mriža. Ten v ňom navrhoval, aby VV SSTZ prešetril
správanie trénera v klube ŠKST Topoľčany. Nie je v ňom uvedený návrh na podanie podnetu
na DK. Týmto sa p. Gašparíkovi ospravedlňujeme za mylné informácie v zápise VV SSTZ
č.6/2019
VV SSTZ po preštudovaní písomného vysvetlenia od Ing. A. Kutiša hlasovaním v pomere 6
za, pričom 2 členovia nehlasovali, rozhodol nepodávať podnet na disciplinárnu komisiu.
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
Štatút je zverejnený na stránke a sekcia je vytvorená.
Úloha dopracovať všetky materiály stále trvá. Zoznam dokumentov je uvedený v zápise
1/2019 v bode 11.3
Z.: Truksa
NT: 10.9.2019
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
-

V prílohe zápisu 2/7 – Informácie ekonóma – bod 4.b)

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: 30.6.2019
- Návrh zmluvy je spracovaný, členovia VV SSTZ a športová riaditeľka ho dostanú
na pripomienkovanie, hlasovať o ňom sa bude na septembrovom VV SSTZ.
Z.: Mgr. Hatalová
T.: okamžite
2/7
Úloha:
Pripraviť zmluvu s Dr. Koprdom.
Z.: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová
-

T.: 18.7.2019

Návrh licenčnej zmluvy bol spracovaný.
2 varianty: a) vydanie publikácie pod hlavičkou SSTZ – odmena autorovi 1200€ + 20
autorských kusov, zvyšok odpredá SSTZ
b) publikáciu vydá Dr. Koprda sám, dostane odmenu 1000€ a zväzu bezplatne
poskytne 20 kusov, publikáciu bude distribuovať vo vlastnej réžii
Preveriť u Dr. Koprdu, ktorá možnosť je pre neho prijateľnejšia.
Z.: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová
T.: 12.9.2019

3/7
Úloha:
Refundácia leteniek od SAUŠ za zrušenie účasti stolných tenistov na
Letnej Univerziáde v Neapole
Z.: Ódorová, Ing. Suchý
T: okamžite
- Prebehli prvé rokovania, ide o refundáciu vo výške 1070 €, SSTZ bude túto čiastku na
základe zmluvy požadovať od SAUŠ.
Úlohy trvajúce:
1/5/2019 Úloha: Zverejniť na stránke SSTZ v septembri 2019 informáciu o možnosti 4 –
ročného externého Bc. štúdia na FTVŠ a preveriť reálny záujem o takéto vzdelanie.
Z: Mgr.Hatalová
T.: september 2019
Úlohy nesplnené:
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
- Urgovať Ing. Kalužného

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
- úloha bola presunutá na obdobie po Konferencií SSTZ
- Zatiaľ stále platí stará smernica o odmeňovaní, nová má byť predložená na najbližšom
zasadnutí VV SSTZ v Humennom
Z: Truksa, Ing. Kalužný, Ing. Čelko, Dr. Kríž
NT.: 10.9.2019
4/6
Úloha: Zverejniť popis práce členov sekretariátu SSTZ na webovej stránke SSTZ.
Z: Mgr. Hatalová
T: 30.6.2019
-

Vzhľadom na závery z Konferencie SSTZ a z nich vyplývajúce zmeny v štruktúre
sekretariátu popisy práce členov sekretariátu ešte nemohli byť zverejnené. Po
prepracovaní organizačnej štruktúry v zmysle platných Stanov SSTZ budú popisy
pracovných náplní zverejnené neskôr.
NT: 30.9.2019

7/6
Úloha: Aktualizovať osnovy pre žiakov SŠ. Preveriť na MŠVVaŠ SR možnosť
a spôsob aktualizácie.
Vzhľadom na zásadné zmeny súvisiace so športovými gymnáziami (teraz strednými
športovými školami), overiť potrebu aktualizovať Učebné osnovy športovej prípravy v
stolnom tenise vydané 18.3.2003 MŠVVaŠ SR.
Z: MVK, Ing. Kutiš
T.: 30.7.2019
1/7
Úloha:
SSTZ vstupuje do rokovania so Stolnotenisovým centrom v Bratislave
(Ódorová, Ing. Kalužný, Ing. Suchý, Mgr. Hatalová). Špecifikovať podmienky
zodpovednosti , spracovať predpokladaný rozpočet podujatia.
Z.: Ódorová , Ing. Kalužný, Ing. Grigel
T.: okamžite
NT: koniec augusta
K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov – Truksa, Ing. Grigel, Dr. Vaniak
4.1
Nominácia na WT Czech Open 2019, Olomouc (20.-25.8.2019)
Muži: Ľ. Pištej, Y. Wang – na náklady zväzu
A. Valuch, S. Kalužný – na vlastné náklady
Ženy: B. Balážová, T. Kukuľková, N. Puchovanová – na náklady zväzu
M. Uríková, N. Grigelová – na vlastné náklady
Tréneri: J. Truksa, R. Valuch – na náklady zväzu
4.2

Nominácie schválené per rollam
a) Nominácia na Challenge Nigéria open 2019, Lagos (7.-11.8.2019)
B.Balážová – štart na náklady SSTZ, oficiálny „balík“,
N. Grigelová – aj do súťaže do 21 rokov, štart na vlastné náklady, odporúčanie tiež

štartovať oficiálny „balík“,
Tréner – Ing. R. Grigel, pomer nákladov vlastné:SSTZ - 50:50 %
b) Nominácia na ME družstiev v Nantes (1.-7.9.2019)
Muži – Ľ. Pištej, Y. Wang, A. Valuch, S. Kalužný. Náhradník – S. Novota
Ženy – B. Balážová, T. Kukuľková, E. Jurková, N. Puchovanová.
Masér a fyzioterapeut – M. Hromada
Tréneri – J. Truksa a P. Šereda
c) Nominácia na WT Bulgaria Open, Panagyurishte (13.-18.8.2019)
Muži – A. Valuch – štart na vlastné náklady, oficiálny „balík“
Ženy – B. Balážová, T. Kukuľková, N. Puchovanová – na náklady SSTZ.
Tréner – P. Šereda – na náklady SSTZ, oficiálny „balík“ (spolu s Valuchom)
d) Nominácia delegátov na kongres ETTU v Nantes počas ME družstiev
predseda SSTZ – Dr. Kríž (1.-7.9.2019) – pobyt na náklady ETTU
generálny sekretár SSTZ – Mgr. Hatalová (2.-6.9.2019) – čiastočne na náklady SSTZ
a ETTU
Donominovanie náhradníčky na ME družstiev v Nantes (1.-7.9.2019)
Náhradníčka – E. Labošová. (Pri schvaľovaní per rollam náhradníčka v nominácii
nefigurovala).
4.3

4.4
Po dohode predsedu KŠR s predsedom KM, sa uskutoční spoločný VT juniorov a
mužov v NSTC v Rači na začiatku augusta 2019. Na 10 dní pricestujú hráči z Taiwanu,
Maďarska a Česka. Náklady sa budú deliť medzi KŠR a KM na 50/50.
Nominácie na VT juniorov a mužov budú schvaľované per rollam.
Úloha: KŠR a KM predloží nominácie na VT juniorov a mužov sekretariátu SSTZ (kvôli
schvaľovaniu per rollam).
Z.:
Truksa, Ing. Grigel, Mgr. Hatalová
T.: okamžite
4.5
Satelity – reprezentačné družstvá SR v r. 2019 nebudú štartovať, reprezentační tréneri
štart neodporučili a krajské výbery neakceptovali ponuku.
4.6
ITTF Junior Circuit Golden Croatia Open - Varaždín (18.-22.9.2019, nominácia
rozhodcov: J.Tancer, J.Hlubina, V.Kleberc, A.Vidová. (náklady SSTZ 50 €)
4.7

PTT Czech Open, Ostrava (6.-8.9.2019), nominácia rozhodcov:

B.Račko, S.Sládkovič, M.Gábor, J.Tancer, V.Kleberc, A.Vidová, O. Jurek, M.Bystričanová,
J.Freund, T.Buroš, L.Vožďárová, K. Vytykač, V.Pištej, J. Pištejová, I.Ivaničová, M.Jurč,
V.Galanská, J. Hlubina, P.Šiška, S.Domin, J.Černý, R.Porozsnyák, M.Petríková, R.Kollár,
M.Čerňan, M.Chamula. (náklady SSTZ 350 €).
K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová
Príloha zápisu č.1/7
VV SSTZ berie na vedomie

K bodu 6 – Hodnotenie celoslovenskej konferencie SSTZ a rozpracovanie záverov – Dr.
Kríž a členovia VV SSTZ
Predseda SSTZ a potom ďalší členovia VV SSTZ zhodnotili organizačnú i obsahovú
prípravu a priebeh celoslovenskej konferencie SSTZ. Stretnutie delegátov bolo organizačne
dobe pripravené, prebiehalo v dôstojných priestoroch bratislavského hotela Bratislava.
V dôsledku chýb pri príprave bolo potrebné doplniť a dodatočne schváliť Výročnú správu za
rok 2018, ako aj hlasovania o voľbe nového člena VV SSTZ a disciplinárnej komisie. Pre
vyhnutie sa takýmto problémom v budúcnosti je potrebné spracovať zoznam zákonných
povinností a postupov SSTZ pri príprave konferencie.
Do prípravy konferencie sa zapojil celý sekretariát SSTZ, výkonný výbor i kontrolór
zväzu. Konferencia mala plánovaných 21 bodov, nakoniec z návrhov na doplnenie prešla iba
správa disciplinárnej komisie . Konferencia trvala rekordne dlho – vyše 6 hodín.
Pri hodnotiacej správe za uplynulé obdobie sa osvedčil vlaňajší model, keď po
úvodnom zhodnotení plnenia hlavných úloh a náčrte smerovania v ďalšom období, ktoré
predniesol predseda zväzu, postupne každý člen VV SSTZ podal správu o činnosti svojej
komisie ako aj informácie o zámeroch do ďalšieho roku. Nedostatkom bolo, že zástupca
hráčov Ľ. Pištej, hoci bol na konferencii prítomný, bez vysvetlenia hodnotenie za svoju oblasť
nepredniesol (Ľ. Pištej sa neskôr vzdal členstva vo VV).
Diskusia, v ktorej vystúpilo 11 delegátov a ďalších 15 malo faktické poznámky, bola
kritická, ale vecná a takmer všetci diskutujúci hľadali spôsoby a možnosti ďalšieho
skvalitnenia práce zväzu. Výnimkou bol diskusný príspevok A. Hajduka, neúspešného
kandidáta na predsedu SSTZ, ktorý sa snažil dehonestovať prácu predsedu SSTZ a až na malé
výnimky aj celého výkonného výboru. Voči jeho lživým tvrdeniam o veľkých príjmoch
predsedu SSTZ za stolný tenis z ITTF a ETTU sa tvrdo ohradil Z. Kríž, ktorý túto činnosť,
rovnako ako aj funkciu predsedu SSTZ, vykonáva niekoľko desiatok rokov ako dobrovoľný
funkcionár - bez nároku na mzdu.
Viacero radikálnych návrhov A. Hajduka delegáti konferencie odmietli a nezaradili ich
napriek požiadavke predkladateľa do programu konferencie.
Prekvapujúci bol priebeh diskusie okolo odkúpenia pozemkov pod Národným
stolnotenisovým centrom v Bratislave – Krasňanoch (hala + priľahlé objekty na 3 parcelách).
Časť delegátov požadovala výmenu ubytovne za úhradu časti pozemkov, hoci MV SR
(spravuje tento majetok štátu) takúto možnosť vo svojej ponuke na odpredaj pozemkov vôbec
nepripúšťalo. Naopak, striktne požadovalo odkúpenie všetkých troch parciel súčasne.
Delegáti pochopili dôležitosť odkúpenia pozemkov pod objektami, ktoré sú v majetku zväzu
a kľúčový bod rokovania schválili v pomere 33 za, 2 proti a 11 sa zdržalo hlasovania.
Celoslovenská konferencia SSTZ dôrazne odmietla predložený návrh na úpravu
Stanov SSTZ (hlasoval za ne iba jediný delegát). Zásadnou zmenou v návrhu úpravy Stanov
bola nová filozofia organizácie práce sekretariátu SSTZ, kde mal pribudnúť nový štatutár
(doteraz predseda a generálny sekretár) vo funkcii športový riaditeľ, ktorý mal byť na
rovnakej rozhodovacej úrovni ako gen. sekretár. Vzhľadom na rozhodnutie delegátov
konferencie sa štruktúra sekretariátu upraví v zmysle platných Stanov. Do sekretariátu bude
ešte na základe výberového konania prijatá asistentka sekretariátu SSTZ.
Konferencia SSTZ uložila 4 úlohy kontrolórovi zväzu (preveriť výberové konanie na
funkciu športovej riaditeľky, preveriť spôsob výberu NSTC mládeže v Nitre ako aj dôvod
neúčasti výberovej komisie v Trenčianskych Tepliciach a prípadný solidárny záväzok zväzu
na ďalšie financovanie mládeže).
Medzi pozitíva Celoslovenskej konferencie patrí aj fakt, že sa podarilo odstrániť
pripomienky hlavnej kontrolórky vyplývajúce zo záverov jej kontroly na SSTZ: Boli

hlasovaním schválené Výročné správy SSTZ za r. 2016 a r. 2017. Odsúhlasená bola aj
výročná správa SSTZ za r. 2018 per rollam - po doplnení chýbajúcich údajov.
Vzhľadom na nedodržanie termínu o zverejnení kandidátov na webovej stránke zväzu
pred voľbami nového člena VV SSTZ, ako aj podpredsedu disciplinárnej komisie SSTZ,
konferencia rozhodla o ich dodatočnej voľbe po naplnení stanoveného termínu per rollam
Anton Kutiš bol zvolený za nového člena VV SSTZ.
Jozef Kmeť bol zvolený za podpredsedu DK SSTZ.
VV SSTZ po hodnotení konferencie a diskusii prijal úlohy, ktoré pre neho vyplývajú
z diskusie i uznesení celoslovenskej konferencie SSTZ:
1. Prepracovať štruktúru sekretariátu v súlade s platnými Stanovami SSTZ
a spracovať nové náplne práce členov sekretariátu.
Z: Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing. Čelko, Mgr. Hatalová
T: 30.8.2019
2. Vytvoriť komisiu expertov na prípravu nových Stanov SSTZ tak, aby mohli byť pred
konferenciou SSTZ 2020 dané na diskusiu členskej základni.
Z: Dr. Kríž, Dr. Fink, Mgr. Hatalová
T: 31.10.2019
3. Doplniť VV SSTZ o zástupcu hráčov na obdobie do konferencie SSTZ 2020. VV
SSTZ bude hlasovať o návrhoch, ktoré môžu predložiť členovia VV SSTZ,
zástupcovia extraligových klubov, asociácie hráčov, komisia športovej reprezentácie
.
Z: Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Mgr. Hatalová, Truksa
T: 10.9.2019
4. Prerokovať s VÚB, kde má SSTZ dlhodobo účet, aj s ďalšími bankami, možnosť
pôžičky, resp. hypotekárneho úveru, na kúpu pozemkov pod objektami NSTC
v Bratislave – Krasňanoch s bankárkou, ktorá má dlhodobo pod patronátom účty
SSTZ (Ing. Patrnčiaková).
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová
T: 31.7.2019
5. Pripraviť prostriedky SSTZ (z rozpočtu SSTZ a z pôžičky, resp. hypotekárneho
úveru) tak, aby mohla byť realizovaná zmluva o odkúpení pozemkov pod objektami
SSTZ v období október – november 2019
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová
T: 30.10.2019
6. Rokovať s MV SR o detailoch zmluvy na odkúpenie pozemkov pod objektami SSTZ
Z: Dr. Kríž, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý
T: 31.8.2019
7. Požiadať MŠVVaŠ SR o zmenu výšky schválených investičných prostriedkov pre
SSTZ v r. 2019
Z: Dr. Kríž, Ing. Suchý, Mgr. Hatalová,
T: 31.7.2019
8. Rokovať so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR J. Göncim o možnosti zmeny zmluvy
o podpore uznanému športu na r. 2020 tak, aby z týchto prostriedkov bolo možné aj
v r. 2020 uhradiť banke časť pôžičky, resp. hypotekárneho úveru (v súčasnosti to
zmluva zakazuje).
Z: Dr. Kríž, Mgr. Hatalová,
T: 15.8.2019

9. Spracovať zoznam úloh a povinností SSTZ súvisiacich s prípravou každoročnej
Celoslovenskej konferencie SSTZ
Z: Mgr. Hatalová
T: 30.9.2019
10. Požiadať Asociáciu hráčov o predloženie aktuálnych stanov a zoznamu členov
Z: Ing. Kalužný
T: 31.8.2019
11. Zaregistrovať SSTZ v Registri partnerov verejného sektoru v súvislosti s odkúpením
pozemkov od štátu.
Z: Ing. Hatalová, Ing. Suchý
T: 15.9.2019
K bodu 7 – Odkúpenie pozemkov pod halou SSTZ – Dr. Kríž
Celoslovenská konferencia schválila odkúpenie pozemkov (3 parcely) – čiastočne z rozpočtu
SSTZ a čiastočne formou pôžičky, resp. hypotekárneho úveru. Bližšie podrobnosti v bode č.
6 tohto zápisu (rozpracovanie úloh z Celoslovenskej konferencie).
K bodu 8 – Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Kalužný, Ing. Suchý
Vzhľadom na skorý odchod Ing. Kalužného zo zasadnutia VV SSTZ iba v stručnosti
pozitívne ocenil účasť SSTZ na festivale Pohoda v Trenčíne, ako aj prácu celého kolektívu
dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na zabezpečení celodennej prevádzky stanu ako aj
iniciatívu pracovníčky SSTZ pre marketing K. Breyerovej.
Informoval o príprave vyhodnotenia ankety o najlepšieho stolného tenistu za r. 2019
v spojení s oslavami 95. výročia (spolu s plesom). Je potrebné preveriť rozdiely v nákladoch,
organizáciu tohto podujatia v hale SSTZ a v iných dôstojnejších priestoroch.
Z.: Bc. Breyerová
T.: 12.9.2019
Ekonóm SSTZ Ing. Suchý predložil materiál, ktorý je súčasťou zápisu ako príloha č.2/7.
Predložil aj návrh na novelizáciu Ekonomickej smernice podľa platnej legislatívy, kde sa
mení sadzba za 1 km pre osobné cestné motorové vozidlá na 0,193 €.
Návrh VV SSTZ jednomyseľne schválil.
Ekonóm informoval VV SSTZ o faktúre od Dr. Hajduka za právnické služby zväzu (ústna
objednávka od J. Truksu). Vzhľadom na to, že predložené legislatívne návrhy na činnosť
Slov. stolnotenisového centra dospelých boli nekvalitné, VV SSTZ rozhodol preplatiť mu iba
50% z pôvodne fakturovanej ceny. V budúcnosti bude služby SSTZ uhrádzať iba po
predložení písomnej objednávky.
VV SSTZ návrh hlasovaním schválil.
K bodu 9 – Informácie z komisie ŠTK – Ing. Čelko, Ing. Šereda
VV SSTZ informácie z komisie ŠTK berie na vedomie.
K bodu 10 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel
10.1 Na základe pridelenia NSTCm do Nitry navrhuje KM , aby ku dňu zriadenia NSTCm
bolo zrušené RC v Nitre a na základe odporúčania KSTZ Nitra bolo toto pridelené inému
klubu v rámci Nitrianského kraja.

Úloha:
KM spolu s KSTZ Nitra navrhne iný klub v rámci kraja, kde sa presunie
RC.
Z.:
Komisia mládeže
T.: 1.9.2019
10.2 Predložený výpočet dotácií UTM navrhuje VV zverejniť na stránke SSTZ. Ak
k nemu nebudú žiadne pripomienky, zainteresovaným klubom budú distribuované nové
zmluvy.

Úloha:
Výpočet dotácií zverejniť na stránke SSTZ a distribuovať nové zmluvy
klubom.
Z.: Cibula, Ing. Suchý
T.: okamžite
10.3 Po konzultácii s reprezentáčnými trénermi mládeže navrhuje KM v rámci úsporných
opatrení zrušiť tieto naplánované akcie:
a/ kondičné sústredenie v Zuberci
b/ štart reprezentácie na Srbsko Junior & Cadet Open 2019
c/ dočasne pozastaviť možnosť učasti trénerov na reprezentačnom sústredení na na náklady
SSTZ.
Takýmto spôsobom bude ušetrená požadovaná čiastka 15000 Eur.
VV SSTZ úpravu odsúhlasil.
10.4 KM vyzvala všetky krajské zväzy, aby prejavili záujem o štart na Satelite 2019 pod
hlavičkou SSTZ, podmienkou bola účasť na všetkých 3 turnajoch. Napriek tomu, že štart by
bol na náklady organizátorov, neprejavil o túto možnosť zaújem ani jeden kraj!
10.5 Športová riaditeľka informovala o spolupráci s P. Nedomom (športový manažér
ČAST) pri tréningových kempoch pre mládež vo všetkých kategóriách (cca 30 dní v roku).
Prerokovala aj možnosti spolupráce s reprezentáciami mládeže Maďarska a Francúzska.
K bodu 11 – Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Ing. Kutiš
11.1 Návrh na udelenie trénerskej licencie C
Po prerokovaní v MVK 17.6.2019 bolo schválené udelenie trénerskej licencie C žiadateľovi
Mgr. Stojákovi, absolventovi Pedagogickej fakulty M.Bela v Banskej Bystrici, v roku 2005,
učiteľstvo telesnej výchovy a etická výchova. Diplomová práca bola so zameraním Vplyv
špecializácie na všeobecnú pohybovú výkonnosť žiakov 2.stupňa ZŠ v Humennom rieši
problematiku stolného tenisu.
Podmienkou udelenia licencie C je napísanie testu pre 2.kvalifikačný stupeň.
VV SSTZ daný návrh, vrátane podmienky, schválil.
11.2 O účasť na trénerskom seminári v Londýne (1.-3.11.2019), ktorý až na letenku hradí
ETTU, prejavil záujem iba tréner J. Teplanský (ostatní tréneri sú na Slovak Junior a Cadet
open) .

Úloha:
MVK predloží stanovisko, či vyslanie tohto trénera podporuje, alebo má iný
návrh.
Z.: Ing. Kutiš
T.: okamžite

K bodu 12 - Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu – Dr. Fink
12.1 Projekt stolný tenis do škôl – rozdelenie podujatí
Po ukončení lehoty na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do projektu s možnosťou
uchádzať sa o stolnotenisovú šou VV schválil jednotlivé podujatia v roku 2019 takto:
Názov školy

Sídlo

Mesto

Región

Základná škola Mierová 1

Mierová 1/3

Strážske

Východ

Základná škola L. Kossutha

L. Kossutha 56

Kráľovský Chlmec

Východ

Súkromná základná škola

Dukelská 13

Giraltovce

Východ

Základná škola s materskou
školou

Kopernikova 1707/21 Poprad-Matejovce

Východ

Spojená škola

Školská 478

Zborov, okr. Bardejov

Východ

Základná škola

Pionierov 1

Rožňava

Východ

Základná škola

Eliáša Lániho 261/7

Bytča

Stred

Základná škola Karpatská

Karpatská 8063/11

Žilina

Stred

Základná škola Jilemnického

Jilemnického ulica č. Žiar nad Hronom
2

Stred

Základná škola SNP Sučany

Partizánska 13

Sučany, okr. Martin

Stred

Základná škola Hany Zelinovej

Čechovský rad 34

Veľké Leváre

Stred

ZŠ Hliník nad Hronom

Školská 482

Hliník nad Hronom

Stred

ZŠ kniežaťa Pribinu

Andreja Šulgana 1

Nitra

Západ +
BA

Základná škola školská

Školská 14

Bošany, okr.
Partizánske

Západ +
BA

Základná škola - Vinohrady nad Vinohrady nad
Váhom
Váhom 347

Okr. Galanta

Západ +
BA

ZŠ Rajčianska 3 Bratislava

Rajčianska 3

Bratislava

Západ +
BA

Základná škola s materskou
školou

Melíškova 650

Veľké Leváre

Západ +
BA

ZŠ Tbiliská

Tbiliská 4

Bratislava

Západ +
BA

Úloha:
Oznámiť školám – úspešným žiadateľom, že uspeli + zverejnenie na
sraketoudoskoly.sk
Z.: Cibula, Bc. Breyerová
T.: okamžite
Úloha:
Pripraviť kompletný návrh organizačno-materiálneho a personálneho
zabezpečenia projektu
Z.: Cibula, Bc. Breyerová, Dr. Fink
T.: 31.7.2019
Úloha:
Určiť termíny podujatí vzhľadom na plánovaný program reprezentácie
v období september až december vrátane návrhu personálneho obsadenia podujatí
reprezentatmi.
Z: Ódorová, Truksa
T: 10.8.2019
Úloha:
Zriadiť sociálne kontá k www.sraketoudoruky.sk, najmä facebook, youtube
a instagram za účelom kvalitnejšej prezentácie projektu smerom k verejnosti.
Z: Cibula, Bc. Breyerová, Dr. Fink
T: 31.8.2019
Úloha:
Pripraviť kompletný grafický návrh na propagáciu projektu Stolný tenis do
škôl 2019 a obsah balíčka SSTZ pre deti.
Z: Cibula, Bc. Breyerová, Dr. Fink
NT.: 31.7.2019
Úloha:
Pripraviť pútavou formou obsahový a grafický návrh brožúry pre deti, ktorá
bude súčasťou balíčka pre deti (prečo hrať stolný tenis, predstavenie ST, stručná história
a obdobia ST, predstavenie najlepších hráčov SR, kvíz, omaľovánky, atď).
Z: Cibula, Bc. Breyerová, Dr. Fink
T.:31.7.2019
Úloha:
Zverejniť výzvu pre predajcov stolnotenisových potrieb na predloženie
cenových ponúk na ST materiál v zmysle projektu + návrh na sponzorské benefity pre deti
do projektu s termínom zaslania ponúk do 31.07.2019 alternatívne rokovať len s partnerom
SSTZ .
Z.: Cibula
T.: 31.7.2019
12.2 Pridelenie minimálnych bodových hodnôt za účasť v školských ligách
Vzhľadom na skutočnosť, že školské stolnotenisové ligy sú po splnení štandardov oficiálnymi
súťažami SSTZ. VV schválil pridelenie minimálneho bodového ohodnotenie (za účasť
v súťaži) do rebríčkov SSTZ.
Úloha:
Pripraviť návrh minimálneho bodového ohodnotenia hráčov štartujúcich iba
v školských stolnotenisových ligách pre rebríčky SR
Z.: Ing. Čelko, Ing. Šereda
T.: 31.8.2019
12.3 Publikačná činnosť - Výzva na zapojenie sa pre odbornú športovú obec
V zmysle zverejnenej výzvy v tejto oblasti publikačnej činnosti rozhodol VV o schválení
podpory nasledujúcich publikačných aktivít, s tým, že ďalšie podmienky budú uvedené v
zmluve o poskytnutí príspevku, najmä povinnosť dodať publikácie do konca roka 2019,
poskytnutie 20 ks publikácií pre SSTZ, poskytnutie autorských práv pre SSTZ na šírenie a
používanie informácií z publikácie, či povinnosť uviesť logo SSTZ, ako aj fakt, že publikácia
vznikla vďaka finančnej podpore zo strany SSTZ.

TJ Družstevník Jacovce
Publikácia: „70. Výročie vzniku organizovaného stolného tenisu v obci Jacovce“
Schválená podpora: 1.000 EUR

TTC Majcichov
Publikácia: „História stolného tenisu v Majcichove“
Schválená podpora: 1.000 EUR
KST Viktória Trnava
Publikácia: „História KST Trnava“
Schválená podpora: 1.000 EUR
Úloha:
Pripraviť návrh zmluvy o poskytnutí príspevku SSTZ na podporu publikácií
Z.: Cibula, Ing. Suchý, Dr. Fink
T.: 31.8.2019
12.4 Projekt na podporu mladého talentu s ťažkým životným osudom
Na základe uvedenej výzvy rozhodol VV po predložení materiálu s podrobným uvedením
dôvodov životnej situácie mladých talentov o konkrétnej podpore takto:
Schválená podpora:
René Ferko
300 EUR /materiál/ + 500 EUR /preplatenie nákladov – cestovné, štartovné, stravné,
nocľažné,iné/
Kristián Horváth
300 EUR /materiál/ + 500 EUR /preplatenie nákladov – cestovné, štartovné, stravné,
nocľažné, iné/
Úloha:
Zabezpečiť ďalšiu komunikáciu s klubom TJ Geológ Rožňava a
komunitným centrom Rožňava ohľadom podporených mladých talentov, po dohode s
klubom výber a nákup materiálu do konca roka 2019 /nakúpi a dodá SSTZ podľa
požiadaviek/,zabezpečiť priebežné preplatenie nákladov sezóny 2019/2020 zaevidovať
týchto hráčov do distribučného listu časopisu SST a nástenného kalendára SSTZ.
Z.: Cibula, Bc. Breyerová
T.: priebežne
12.5 Výzva klubom na čerpanie príspevku pre hráčov do 23 rokov 2019
VV bol na prerokovanie predložený kompletný materiál týkajúci sa príspevku, s tým, že
členovia VV vrátane kontrolóra tento materiál môžu pripomienkovať do 22.7.2019. Následne
bude materiál zverejnený takto:.
1. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku
2. Žiadosť o poskytnutie príspevku
3. Usmernenie k žiadosti o poskytnutie príspevku
4. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu
5. Zmluva o poskytnutí príspevku /bude pripravená dodatočne/
6. Vzor tabuľky s troma štartmi
7. Kontrolný list školskej stolnotenisovej ligy /slúži pre posúdenie oprávnenosti uznenia
súťaže/

12.6 Časopis SST - dopracovaný distribučný list
Dr. Fink predložil za účelom kvalitnejšej a efektívnejšej komunikácie so športovou
verejnosťou a členmi SSTZ prepracovaný distribučný list časopisu SST. Distribučný list je
napr. doplnený o všetky školy v projekte ST do škôl 2018, postupne aj všetky školy v projekte
ST do škôl 2019, všetkými partnermii SSTZ, čiastočne družstvami v krajských súťažiach,
všetkými predsedmi ObSTZ, resp. OSTZ. Distribúcia v zmysle nového DL bude už od čísla
2/2019. DL sa priebežne aktualizuje a dopĺňa.
12.7

Legislatívna činnosť v oblasti športovej legislatívy a predpisoch SSTZ

12.7.1
Rokovací poriadok VV SSTZ
Vzhľadom na „neštandardný“ priebeh rokovaní VV v poslednom období, čo súvisí najmä s
tvorbou a prípravou materiálov predkladaných do VV sa navrhuje vypracovať a prijať interný
predpis – Rokovací poriadok VV, ktorý bude riešiť viacero organizačných a s tým súvisiacich
otázok týkajúcich sa rokovaní VV.
VV prípravu uvedeného materiálu schválil.
Úloha:
Pripraviť návrh rokovacieho poriadku VV SSTZ
Z.: Dr. Fink, Mgr. Hatalová

T.: 30.9.2019

12.7.2
Štatúty jednotlivých komisií SSTZ
Vzhľadom na skutočnosť, že komisie SSTZ /s výnimkou v súčasnosti nefungujúcej LK
SSTZ/ nemajú vypracované a schválené svoje vlastné štatúty /podľa čl. 3 bod 3 písm.e/
Stanov v rámci SSTZ vydávajú príslušné orgány štatúty/, navrhuje sa vypracovať štatúty
jednotlivých komisií a predložiť ich na rokovanie VV SSTZ, s tým, že každá komisia si
pripraví svoj vlastný návrh štatútu.
VV prípravu uvedeného materiálu schválil.
Úloha:
Pripraviť návrhy štatútov jednotlivých komisií SSTZ
Z.: Členovia VV ako predsedovia komisií, Dr. Fink

T.: 30.9.2019

12.7.3
Smernica o hlasovaní VV SSTZ per rollam
Podľa čl. 36 ods. 5 Stanov SSTZ pripúšťa sa hlasovanie „per rollam“, ktorého postup
upravuje osobitný predpis schválený VV SSTZ. Konštatuje sa, že v súčasnosti takýto predpis
neexistuje.
VV prípravu uvedeného materiálu schválil.
Úloha:
Pripraviť návrh smernice o hlasovaní per rollam VV SSTZ.
Z.:
Mgr. Hatalová, Dr. Fink
T.: 30.9.2019
12.7.4 Návrh na stanovenie postupov v procese prípravy legislatívnych predpisov SSTZ
V záujme skvalitňovania prípravy právnych dokumentov SSTZ, nevyhnutnej participácii
viacerých zložiek zodpovedných za ich prípravu /interdisciplinárnosť/ je potrebné do budúcna
výrazne skvalitniť spoluprácu viacerých subjektov v procese plánovania, prípravy a tvorby
dokumentov. Za týmto účelom sa preto navrhuje vypracovať interný pokyn, resp. predpis
týkajúci sa postupu procesov pri príprave, tvorbe a schvaľovaní právnych dokumentov
/zmluvy, smernice, štatúty, atď./.

VV prípravu uvedeného materiálu schválil.
Úloha:
Pripraviť interný predpis týkajúci sa postupu procesov pri príprave, tvorbe
a schvaľovaní právnych dokumentov/zmluvy, smernice, štatúty, atď./
Z.: Mgr. Hatalová, Dr. Fink
T.: 30.9.2019
K bodu 13 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa
13.1 Predseda KŠR a po dohode s predsedom KM navrhujú výberové konanie na post
ženského reprezentačného trénera na plný úväzok. Zároveň navrhujú zmeniť štatút
P.Šeredovi, ktorý má platnú zmluvu do konca júla r.2019 na asistenta pre reprezentáciu
dospelých a do 21rokov. Bude pracovať na plný úväzok v NSTC, čiastočne ako aj sparing.
Platové podmienky: 1500 Eur/mesiac - na živnosť.
VV návrh hlasovaním schválil.
Úloha: Vypísať výberové konanie na reprezentačného trénera žien a P. Šeredovi
pripraviť pracovnú zmluvu na novú funkciu.
Z.: Truksa, Ódorová, Ing. Suchý
T.: 1.9.2019
13.2 Návrhy na odmeny podľa platnej smernice o odmeňovaní, KŠR navrhuje vyplatenie
odmien za EH v Minsku:
B. Balážová – 4.miesto mix – 500€, Ľ. Pištej - 4.miesto mix – 500€, Y.Wang - 5.miesto
jednotlivci – 800€, Tréneri: mimoriadna odmena: J. Truksa – 700€, P. Šereda – 500€
VV SSTZ hlasovaním odmeny schválil.
Úloha:
Vyplatiť schválené odmeny.
Z.: Ing. Suchý

T.: okamžite

K bodu 14 – Hodnotenie ME mládeže v Ostrave – Ing. Grigel, Ódorová
Keďže ME mládeže v Ostrave skončili tesne pred zasadnutím VV SSTZ, nebol dostatočný
čas na to, aby tréneri pripravili vyhodnotenia.
Športová riaditeľka E. Ódorová každý deň zverejňovala na stránke SSTZ aktuálne informácie
spolu s fotografiami z prebiehajúceho šampionátu.
Na ďalšom zasadnutí VV SSTZ budú predložené jednotlivé hodnotenia a budú prijaté závery.
Ing. Grigel informatívne predložil stručné hodnotenie ME mládeže.
Návrh na disciplinárnu komisiu SSTZ:
Reprezentačný tréner juniorov rovnako ako aj športová riaditeľka SSTZ navrhujú, aby
svojvoľný odchod hráča S. Feča z ME mládeže v Ostrave bol postúpený DK SSTZ. Všetci
reprezentanti a ich rodičia boli upovedomení o tom, že majú na ME mládeže zostať až do
spoločného odchodu, do záveru šampionátu.
Úloha:
Predložiť návrh na DK SSTZ.
Z.:
Ódorová, Ing. Grigel

T.: okamžite

K bodu 15 – Hodnotenie EH v Minsku – Truksa, Dr. Kríž
Hodnotenie J. Truksu bolo poslané ako materiál všetkým členom VV a je zverejnené na
stránke SSTZ, v sekcii komisie športovej reprezentácie:
http://sstz.sk/subory/reprezentacia/2019/Hodnotenie%20EH%202019.pdf
Predseda Dr. Kríž zhodnotil EH v Minsku v bode zápisu 2.1
VV SSTZ vyslovil so štartom slovenskej reprezentácie v Minsku spokojnosť.

K bodu 16 – Slovak Junior & Cadet Open 2019 v Nitre – Ing. Grigel
Predseda komisie mládeže predložil predbežný návrh zloženia OV Slovak Junior a Cadet
Open v Nitre: predseda OV – R. Grigel, riaditeľ turnaja – A. Hamran, zástupca riaditeľa
turnaja – I. Hatalová, médiá a press officer – ešte neurčený, ekonóm – J. Suchý, výsledky,
internet, streaming – J. Cibula, rozhodcovia – J. Vaniak, ubytovanie a strava – K. Breyerová,
akreditácia – I. Hatalová, Z. Grigelová, lekár – Ľ. Roháč, doprava – R. Karas, hala –
technické zabezpečenie – P. Szakmár.
VV SSTZ predbežne schválil zloženie OV.
K bodu 17 – Časopis SST 2/2019 – Dr. Kríž
VV SSTZ konštatoval, že zväzový časopis 1/2019 vyšiel s veľkým oneskorením a bol
predložený delegátom na Celoslovenskú konferenciu s chybou v titulku k článku z ME do 21
rokov (SSTZ sa čitateľom ospravedlnil). Vzhľadom na to, že výrazne mešká aj spracovanie
časopisu 2/2019 (uzávierka bola 30.6.2019 a nie je spracovaná ani polovička obsahu čísla), je
tak predpoklad, že vyjde až v septembri 2019.
VV SSTZ rozhodol hlasovaním 6:0, (2 nehlasovali) spojiť č. 2 a 3 do jedného produktu,
ktorý bude mať uzávierku 30.9.2019 a vyjde v polovičke októbra 2019.
Z: Dr. T. Kollár, Dr. Kríž, Ing. Kalužný
T: 31.8.2019
VV SSTZ rozhodol o doplnení redakčnej rady časopisu Slovenský stolný tenis o dve nové
členky: Bc. K. Breyerovú a E. Ódorovú – s platnosťou od č. 2-3/2019.
Šéfredaktor časopisu Slovenský stolný tenis Dr. Kollár spracuje upravený obsah čísla 23/2019, ktorý bude mať o 50% väčší rozsah ako zvyčajne.
K bodu 18 – Rôzne
18.1 Predseda a podpredseda SSTZ dostali od otca Rolanda Vímiho list so žiadosťou
o finančnú výpomoc pre jeho syna, bývalého úspešného reprezentanta ČSFR a Slovenska,
bronzového medailistu z MS v Čibe. R. Vími je čiastočný invalid s minimálnym dôchodkom.
Tento rok sa dožil 50 rokov.
Úloha:
VV SSTZ uložil spracovať Smernicu SSTZ na prípadnú finančnú výpomoc
bývalým medailistom z MS, ME, OH, EH, ktorí sa pre vážne zdravotné problémy ocitli vo
finančnej núdzi.
Z: Dr. Kríž, Ing. Suchý
T: 31.8.2019

Úloha:
Obrátiť sa listom na nadáciu SOŠV so žiadosťou o finančnú pomoc pre R.
Vímiho
Z: Dr. Kríž, Mgr. Hatalová
T: 31.8.2019
Úloha:
Obrátiť sa listom na prezidenta SCI E. Schölera so žiadosťou o pomoc pre
R. Vímiho, ktorý je od ukončenia aktívnej činnosti členom tohto prestížneho združenia
bývalých stolnotenisových medailistov z MS, ME, ako aj funkcionárskych, trénerských
a rozhodcovských osobností
Z: p. Mihočko, Mgr. Hatalová
T: 31.8.2019
18.2 Návrh na disciplinárnu komisiu SSTZ
Pred ME mládeže bola príprava mládežníkov s dospelými (Tibor Špánik, Adam Brat,
Michal Pavolka), tí sa posledný deň (piatok) na ranný tréning nedostavili. V noci zo štvrtka na
piatok ich vo veselom a „hlučnom stave“ videl prísť Ing. Grigel predseda KM, ktorý sa v tom
čase pripravoval so svojimi zverencami na ME mládeže.
Úloha:
Návrh predložiť podnet DK SSTZ.
Z.:
Ódorová, Truksa

T.: 1.9.2019

18.3 Otázky k Zmluve o poskytnutí PUŠ
Kontrolór SSTZ predložil na rokovanie VV SSTZ materiál, v ktorom má zodpovedané otázky
týkajúce sa zmluvy o poskytnutí PUŠ medzi MŠVVaŠ a SSTZ. Predložil odpovede na otázky
Dr. Finka od hlavnej kontrolórky športu.
VV SSTZ berie materiál, ktorý jasne nezodpovedal predložené otázky, na vedomie.
18.4 Najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude výjazdové a je naplánované na 12.-13.9.2019
v Humennom. Je potrebné nahlásiť počty do 31.7.2019 kvôli ubytovaniu a zabezpečiť
dopravu a sprievodný program.
Z.: Mgr. Hatalová, Dr. Fink
T.: 12.-13.9.2019
18.5 Ing. Kalužný pripraví vyhodnotenie plnenia cieľov projektového manažéra Ing.
Gumana s návrhom na vyplatenie odmeny.
Z.: Ing. Kalužný
T.: 12.9.2019
18.6 Firma Butterfly zaslala na SSTZ kritický list.
Úloha:
Ing. Kalužný pripraví odpoveď na kritický list s výhradami voči SSTZ za
neplnenie podmienok zmluvy.
Z.: Ing. Kalužný
T.: 15.8.2019
18.7 Po dohode s ČAST a s p. Novotnou odkúpi SSTZ 20ks kníh – Marta Novotná „Stolní
tenis, Učební texty pro trenéry“.
VV SSTZ schválil ich distribúciu členom VV SSTZ, sekretariátu SSTZ a trénerom
reprezentácií SR.
18.8 VV SSTZ schválil na zasadnutí účasť na nasledovných školeniach:
a)
Mgr. Hatalová, Cibula
„Obstarávame so začiatočníkmi podrobne a elektronicky“ (2-dňový seminár, Bratislava
14.-15.8.2019 – 174€ s DPH/osoba)
b)
Ing. Wawrek, Ing. Suchý, Hatalová, Cibula

„Zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok a finančná kontrola z pohľadu kontrolóra.“
26.8.2019 – Bratislava – 78€ s DPH ; 27.8.2019 – Žilina – 78€ s DPH
18.9 Aktualizovať záhlavie webovej stránky SSTZ (využiť fotografie B. Balážovej, Ľ.
Pišteja, Y. Wanga a T. Kukuľkovej).
Z: Bc. Breyerová

T: 30.9.2019

18.10 Hlasovania per rollam v období od 18.6.2019 do 18.7.2019
- hlasovania per rollam sú zverejnené v bode č.4 tohto zápisu – nominácie

Bratislava, 31.7.2019
Zapísala: Mgr. Hatalová
Overil: Dr. Kríž

Príloha zápisu č.1/7

Medzinárodná agenda
(18.6.2019 – 18.7.2019)

Dátum: 15.7.2019
Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová

A : ITTF
1. Tokyo 2020 Paralympic Games / Internetional Technical Officials (ITOs) Selection
Umpire: Marián Bystričan
2. 2019 Junior Circuit organizers – selection of referee teams... - Reminder
B:

ETTU
1. 2019 Extraordinary Congress Budapest minutes

C:

Pozvania pre reprezentačné družstvá
Medzinárodné majstrovstvá a World Tour:
1. Seamaster 2019 ITTF WT Czech Open (20.-25.8.2019, Olomouc)
Odmeny: 190.000 USD
Pobytové náklady: 130-195 EUR
Štartovné: 150 EUR
Uzávierka prihlášok: 21.7.2019
2. Seamaster 2019 ITTF Challenge Plus, Paraguay Open (10.-14.9.2019, Asuncion)
Odmeny: 60.000 USD
Pobytové náklady: 140 – 250 USD
Štartovné: 130 USD
Uzávierka prihlášok: 11.8.2019

D:

Pozvania pre rozhodcov_:
1. 2019 ITTF Junior & Cadet Circuit, Otočec (2.-6.10.2019) Slovenia
- deadline 1.8.2019
Rôzne:

E:
1.
2.
3.
4.
5.

CES 2019 – 20 regulations and entry form
Lajtai Kristóf – HTTA – Invitation
June 2019 Issue of Veterans Calendar
World Veteran Championships – 2020 – Bordeaux
35th Edition of the Youth International of the City of Namur (Belgium)

Príloha zápisu 2/7

Informácia ekonóma
Dátum: 12.07.2019
Predkladá: Ing. Jakub Suchý, ekonóm SSTZ
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. UNITOP

376,00

2. Bratislavský stolnotenisový zväz

301,10

3. Stolnotenisové centrum

100,00

4. Stolnotenisové centrum

359,00

5. ŠK Prievidza

359,00

6. ŠK VATEK

126,00
32,00

7. Eproma, s.r.o.
SPOLU (eur):

1.653,10

O úhrade pohľadávok priebežne komunikujeme.
2. Stav na účtoch SSTZ
Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti SSTZ v bezprostredne uplynulom období:

stav na účte

SK35 0200 0000 0017 8493 3953

ku dňu
30.06.2019
365 304,70

stav na účte

SK89 0200 0000 0017 9998 1755

10 794,71

5 244,30

+5 550,41

stav na účte

SK88 0200 0000 0001 6693 7012

3 042,91

2 616,37

+426,54

stav na účte

SK92 0200 0000 0019 3717 9956

25 604,87

21 094,59

+4 510,28

stav na účte

SK44 0200 0000 0039 4487 9351

4 937,01

4 950,99

-13,98

495 981,00

-86 296,80

921,25

+843,24

stav na účtoch spolu:
stav pokladne:

409 684,20
2 264,49

ku dňu
31.05.2019
462 074,75

rozdiel
V-IV
-96 770,05

finančné prostriedky celkom:

411 948,69

496 902,25

-85 453,56

3. 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. Uvedené výročné správy boli schválené na Konferencii SSTZ
dňa 19.06.2019, o čom sme listom informovali hlavnú kontrolórku športu. Týmto sme
splnili všetky úlohy vyplývajúce z kontroly a prípad považujeme za uzavretý.
4. Plnenie úloh VV SSTZ
a) 19/2/2019 Úloha: Pre SSTZ vznikla nová zákonná povinnosť vykonať zápis do Registra
mimovládnych neziskových organizácií (MVNO). Žiadosť bola na MV SR prijatá bez
pripomienok.
b) 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: Stanovili sme
postup fakturácie účastníckych poplatkov v rámci účtovného strediska 2 a bez DPH.
Aplikácia postupu Reverse charge sa v tomto prípade javí zbytočnou. Navrhovaný
postup konzultujeme s audítorom a hl. účtovníčkou UčPS.
c) 6/6 Úloha: Publikácia Dr. Jaroslav Koprda: STOLNÝ TENIS začiatky – dopracúvame
návrh zmluvy.
d) 10/5/2019 Úloha: Spracovať návrh zmluvy s ŠK ŠOG Nitra vrátane finančného
zabezpečenia činnosti Športového centra mládeže – dopracúvame návrh zmluvy.
e) 15/6 Úloha: VV SSTZ schválil klubu SK VYDRANY jednorazovú podporu na r. 2019
vo výške štartovného v Stredoeurópskej Superlige a v ETTU Cupe: Štartovné v ETTU
Cupe po vzájomnej dohode uhradí klub a následne refakturuje SSTZ. Štartovné SK
VYDRANY v CES bolo zahrnuté do celkovej fakturácie CES voči SSTZ a uhradené
dňa 11.07.2019.
5. 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).
Okrem horeuvedeného nám bola zmluvou 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).
Uvedená dotácia bola poukázaná ministerstvom na náš účet a následne poukázaná všetkým
oceneným.
Dodatkom zmluvy s MŠVVaŠ SR nám bol navýšený príspevok o 120,744,- eur. Po tomto
vyzerá stav čerpania príspevku takto:
čin

strop Kategória

limit

plnenie

1 min

15% šport mládeže do 23 r. v kluboch

259 217,00

-

2 min

20% rozvoj talentovaných športovcov

345 623,00

149 534,39

3 min

25% športová reprezentácia

432 029,00

179 502,71

4 max

15% správa a prevádzka

259 217,00

82 899,56

kapitálové výdavky

58 000,00

-

432 029,00

40 689,85

1 030,00
1 728 115,00

1 030,00
453 656,51

5

=

ostatná športová činnosť

6
9

=

Národné športové projekty

6. Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v sezóne 2018/19
ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky nasledovne:

%
0,00%
43,27%
41,55%
31,98%
0,00%
(9,42%)
100,00%
26,25%

1. VsSTZ Vranov n/T.

3.000,00

2. KSTZ Nitra

1.800,00

3. KSTZ Trenčín

0,00

4. KSTZ Banská Bystrica

0,00

5. KSTZ Žilina

0,00

6. KSTZ Trnava

0,00

7. KSTZ Bratislava

0,00
SPOLU (eur):

4.800,00

Pripravujeme preplatenie prvých faktúr KSTZ Trenčín.
7. 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.
8. Inventarizácia
Uskutočnili sme inventarizáciu k 31.5.2019:
- Účtov
Uskutočnili sme inventarizáciu k 30.6.2019:
- Hmotného a nehmotného majetku
- Pokladne
Pripravujeme podklady na inventarizáciu k 30.8.2019:
- Skladu športového materiálu

9. Novelizácia Ekonomickej smernice
V súvislosti so zmenou legislatívy navrhujeme úpravu Ekonomickej smernice SSTZ
v oblasti cestovných náhrad tak, aby bola zosúladená s novelizovanou legislatívou. Návrh
(príloha č. 1) predkladáme na schválenie, zmenené textové odseky sú vyznačené žltým
zvýraznením.
10. Ďalšie informácie
a) 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. Po operatívnej zmene legislatívy bola
táto povinnosť odložená do 31.12.2019. Napriek tomu ostala povinnosť do 30.06.2019
vyžiadať prístupové kódy ORP na portáli finančnej správy. Toto sme aj uskutočnili
a získali sme príslušné súbory. Zároveň sme predbežne objednali cenovo dostupný (cca
360 eur) a veľkostne vyhovujúci model pokladne s možnosťou odstúpenia od
objednávky, pokiaľ nebude dotiahnutá jeho certifikácia.. Do jej obstarania, najneskôr
však do konca roka budeme naďalej používať stávajúcu pokladnicu.
b) Vyplatili sme hráčom odmeny za MS a ME U21. Pripravujeme vyplatenie odmien za
postup družstva žien na ME družstiev.
c) Uskutočnili sme zápis SSTZ do Registra mimovládnych neziskových organizácií MV
SR.
d) Uzavreli sme Zmluvu o poskytnutí príspevku vo výške 2.000,- eur so Slovenským
klubom veteránov v stolnom tenise (SKVST). Príspevok určený na podporu turnajov
veteránov v stolnom tenise v dňoch 22-23.06.2019 bol vyplatený po ich realizácii.
e) Pripravili sme novo prepracovaný návrh zmluvy na regionálne centrá prípravy
talentovanej mládeže, ktorý sme opätovne vybraným zriaďovateľom. Zároveň, tam kde
je to potrebné, ukončujeme dohody trénerom RC za sezónu 2018/19.
f) Uzavreli sme dohodu o vykonaní prác s p. R. Budayovou na masáže počas júla t.r. Mzda
bude vyplatená v júlovom výplatnom termíne miezd.
g) Zorganizovali sme ETTU Women Coaches Seminar v dňoch 6-8.6.2019 v hoteli Ponteo
v Rusovciach. Hrubý výnos akcie tvorí 5.697,90 eur. Zo štátneho príspevku sme pokryli
náklady akcie vo výške 7.163,70 eur. Okrem toho očakávame príspevok ETTU vo výške
1.000,- eur. Naše zvyšné náklady predstavujú 592,90. Z uvedeného vyplýva výsledok
hospodárenia (strata) - 1.058,87 eur.

h) Vyúčtovali sme Konferenciu SSTZ 19.06.2019. Celkové náklady akcie predstavujú
4.444,34 eur, ktoré sme plne pokryli zo štátneho príspevku, činnosť „réžia“.
i) Úplne sme vyplatili príspevky zriaďovateľom Útvarov talentovanej mládeže za 1.
polrok 2019. Pripravujeme zmluvy na 2. polrok 2019.
j) Refakturovali sme náklady za účasť na Polish J+C Open 2019 a Morocco J+C Open
2019 samoplatcom. Úhrady nabiehajú postupne ale pomaly.
k) Pripravujeme nové dohody o pracovnej činnosti pre trénerov RD mládeže a žien.
l) Pripravili sme materiálne vybavenie pre výpravu SSTZ na festival Pohoda 2019.
m) Bola nám schválená dotácia zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja na
usporiadanie Slovak Junior and Cadet Open 2019 v Nitre vo výške 500,- eur.
n) Bolo nutné obnoviť/ rozšíriť softwarové licencie v celkovom náklade 283,- eur na MS
Office 365 (ročné obnovenie z dôvodu spracovania dát pre IS) a KROS Omega
(rozšírenie počtu položiek controllingu a majetku).
o) Na konferencii SSTZ sme obdržali faktúru Dr. Antona Hajduka za poskytnutie
právnych služieb za účelom vypracovania štatútu reprezentanta a nadväzujúcich
dokumentov národného centra. Keďže chýba objednávka, k faktúre sa vyjadrí VV
SSTZ.

11. Výročná správa za rok 2018
Dokončili sme spracovanie výročnej správy SSTZ za rok 2018. Konferencia SSTZ
19.6.2019 dala na podnet kontrolóra správu doplniť. Po doplnení textu bol tento predložený
znovu na schválenie Konferencie pre rollam, čo sa uskutočnilo v termíne do 30.06.2019.
Zároveň bola správa v tomto znení posúdená a schválená audítorom. Následne boli
v zákonom stanovenom termíne Výročná správa a Správa audítora o posúdení Účtovnej
závierky SSTZ a Výročnej správy SSTZ za rok 2018 publikované v Registri účtovných
závierok na portáli Finančnej správy SR a na webovom sídle SSTZ. Printové vydanie
správy nebolo realizované.

