Zápis č. 5/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného v dňoch 3.7.2017 v Bratislave
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia :

3.7.2017, 9:30 hod.
3.7.2017, 16:00 hod.

Prítomní: pp. Dr. Kríţ, Ing. Kaluţný, Ing,Čelko, Dr. Brúderová, Ing.Grigel, Truksa, Dr.Fink, Bc.Pištej
Prizvaní: pp. Ing. Hamran, Ing. Šereda, Ing. Suchý, Cibula, Mgr. Hatalová, Čolovičková, Tichý
Ospravedlnený: Dr.Vaniak
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
3. Kontrola plnenia úloh
4. Návrh nominácií RD a rozhodcov
5. Medzinárodná agenda
6. Hodnotenie konferencie a prerokovanie disk. príspevkov
7. Voľba podpredsedov VV SSTZ
8. Prípravu RD mládeţe SR na MEJ 2017 v Portugalsku
9. Výzva na kandidátov do legislatívnej a kontrolnej komisie
10. Vypísanie výberového konanie na trénerov muţov a ţien
a mládeţe
11. Stav príprav Superligy a ligových súťaţí 2016/ 2017
12. Stav príprav RD SR muţov a ţien na ME
a program medzinárodných štartov
13. Návrh príprav Dunajského pohára
14. Schválenie zloţenia komisií
15. Plán zasadnutí VV SSTZ na 2. polrok 2017
16. Rôzne

- Dr. Kríţ
- Dr. Kríţ a členovia VV
- Ing. Hamran
- Truksa,
- Ing. Hamran
- členovia VV SSTZ
- Dr.Kríţ
- Truksa, Ing.Grigel
- Ing.Hamran
- Dr.Kríţ, Ing.Hamran
- Ing.Čelko,Ing.Šereda
- Truksa, Bc.Pištej
- Ing.Hamran
- členovia VV
- Ing.Hamran

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríţ
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ na prvom zasadnutí
novozvoleného výkonného výboru.
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríţ a členovia VV
2.1 Vo švédskom Helsinborgu sa konali v dňoch 26.6. – 1.7.2017 ME stolnotenisových veteránov.
V štyroch halách sa v športovom centre predstavilo na 87 stoloch 2096 veteránov z 36 krajín.
V súťaţiach v dvojhrách a štvorhrách v 8 kategóriách štartovalo aj 45 slovenských hráčov (37
muţov a 8 ţien). Všetci príkladne bojovali, podali výkony na hraniciach svojich moţností. Najlepší
výsledok zaznamenala Marta Daubnerová, ktorá v dvojhre v kategórii nad 50 rokov získala bronzovú
medailu.
2.2 Na stretnutí predstaviteľov európskeho a svetového stolného tenisu v Helsinborgu
viceprezidentka ITTF Petra Sörlingová vysoko ocenila kvalitne zabezpečené I. MS druţstiev telesne
oslabených stolných tenistov a poďakovala sa za výbornú spoluprácu SSTZ a SPV.
2.3 Ing.Hamran informoval o stanovisku MV SR k registrácii stanov SSTZ. Je potrebné osobne
prerokovať daný stav a urobiť opatrenia na urýchlenú registráciu Stanov SSTZ.

2.4. Dňa 7.7.2017 sa uskutoční stretnutie predstaviteľov SSTZ s delegáciou japonského mesta Gifu,
ktoré je partnerským mestom Slovenska smerom k OH 2020. Za SSTZ sa zúčastnia stretnutia Dr. Kríţ,
Ing.Kaluţný, Ing.Hamran, Bc.Pištej, Mgr.Hatalová
K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran
Uznesenia splnené:
Úloha: Výročnú správu SSTZ k 30.6.2017.
Z: sekretariát SSTZ
Splnené uznesenia z celoslovenskej konferencie:
a) Doplnené stanovy SSTZ predloţiť na registráciu na MV SR a predloţiť hlavnému
kontrolórovi MŠVVaŠ
T: do 30.6.2017
Z: predseda SSTZ
b) Všetky schválené dokumenty zverejniť na webovej stránke SSTZ
T: do 30.6.2017
Z: predseda SSTZ
Uznesenia trvajúce :
Uznesenie č. 463
VV SSTZ poţaduje dodrţiavať písomné prihlasovanie sa na turnaje WT a WJC samoplatcov s tým,
ţe kto nepredloţí poţadovaný formulár (viď uznesenie VV SSTZ č. 454) na turnaje, nebude oficiálne
na turnaj prihlásený.
Z: KŠR, p. Čolovičková
T: priebeţne
Uznesenie č. 468
VV SSTZ schválil doplnenie smernice o účasti na medzinárodných podujatiach o termíny uzávierky
na prihlasovanie:
- konečný termín na prihlásenie na sekretariát je 5 dní pred oficiálnym termínom prihlásenia do
„on line systému“ ITTF
- konečný termín na prihlásenie do „on line systému“ ITTF je 2 dni pred oficiálnym termínom
prihlásenia
- Po tomto termíne je ešte moţné iba v závaţných prípadoch urobiť prípadné zmeny
Z: p. Čolovičková
T: priebeţne
Úloha. Aktualizovať smernicu o obehu účtovných dokladov
Z: Ing.Suchý

T: 31.10.2017

Úloha: Spracovať inventarizáciu k 31.7.2017. Do inventarizačnej komisie boli zvolení: Ing.Suchý,
Cibula, Mgr.Hatalová, ďalej je potrebné doplniť 2 osoby z ekonomickej komisie
Z: sekretariát SSTZ, ekonomická komisia
Uznesenia z celoslovenskej konferencie (budú plnené priebeţne podľa schválených termínov)
a) Zvolať poradu predsedov KSTZ a prerokovať na nej závery konferencie
a dohodnúť postup realizácie záverov konferencie a úlohy vyplývajúce zo Zákona o športe
T: 30.9.2017
Z: predseda SSTZ
b) Na webovej stránke SSTZ zverejňovať všetky poloţky čerpania finančných prostriedkov a ich
pohyb na účtoch vedených SSTZ
T: priebeţne
Z: predseda SSTZ
c) Zápisnice zo zasadnutí VV zverejniť na webovej stránke SSTZ do 10 dní od zasadnutia

T: do 10 dní po zasadnutí VV SSTZ

Z: predseda a gen. sekretár SSTZ

K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov - p. Truksa, Dr.Vaniak
4.1. Reprezentačný tréner muţov predloţil káder RD muţov: Wang, Pištej, Šereda, Bai He, Novota,
Valuch, Kaluţný, Špánik, Kobes, Péter
VV SSTZ po diskusii schválil
4.2. Reprezentačný tréner muţov predloţil káder RD muţov do 21 rokov: Kaluţný, Špánik,
Kopányi, Zelinka, Peko, Brat, Tonkovič
VV SSTZ schválil
4.3. Reprezentačný tréner muţov predloţil káder druţstva muţov muţov do do 21 rokov do
Superligy: Kaluţný, Špánik, Kopányi, Zelinka, Peko, Brat, Tonkovič, Kaššay, Horňák, Takáč, Veis,
Páll, Oráč, Truska – tréneri : Truksa, Pištej
VV SSTZ schválil
4.4. Reprezentačná trénerka ţien predloţila káder RD ţien :
Baláţová B., Ódorová E., Jurková E., Kukuľková T., Truksová L., Puchovanová N.
VV SSTZ schválil
4.5. Reprezentačná trénerka ţien predloţila káder RD ţien do 21 rokov :
Kukuľková T., Puchovanová N., Labošová E., Horváthová S., Uríková M., Šinkárová D., Grigelová N.
VV SSTZ schválil
4.5. Reprezentačná trénerka ţien predloţila káder druţstva ţien do 21 rokov na Superligu:
Kukuľková T., Puchovanová N., Labošová E., Horváthová S., Šinkarová D., Grigelová N.
Uriková M., Grigelová N., Čermáková P., Belopotočanová K., Peková Z., Dzelinská J., Terezková J.
Tréneri: Popová, Jahoda
VV SSTZ schválil
4.6. Nominácia na Bulgaria open 15.-20.8.2017:
Pištej, Baláţová ( pravdepodobne len na štvorhru , v závislosti od zdravotného stavu po operácii) ,
tréner Truksa - na náklady SSTZ
VV SSTZ nomináciu schválil
4.7. WT Česko, Olomouc 22.-27.8.2017:
Pištej, Šereda, Bai He, Novota, Kaluţný, Valuch - ako víťaz SPM,
Wang Yang – náhradník
Baláţová B.( štvorhra), Ódorová E., Jurková E., Kukuľková T., Truksová L., Puchovanová N.
všetci na náklady SSTZ
tréneri: Truksa, Popová
Nominácie rozhodcov:
4.8 European Youth Top-10, 8 – 10 September 2017, Worcester (ENG):
Račko
4.9 Seamaster 2017 World Tour, Czech Open, Olomouc, 22.-27.8.2017 :
Bystričan
K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran
-

písomný materiál - VV SSTZ berie bez pripomienok na vedomie

K bodu 6 – Hodnotenie konferencie a prerokovanie disk. príspevkov - členovia VV SSTZ
VV SSTZ podľa zápisu z konferencie prerokoval diskusné príspevky. Dr. Kríţ informoval o štátnej
politike pre šport a poţiadavkách a cieľoch štátu. Prvoradým cieľom sú výsledky štátnej reprezentácie
a zapojení mládeţe do 21 rokov do aktívneho športovania ako aj rozvoj športového odvetvia.
JUDr.Fink informoval o situácii vo východoslovenskom regióne . Ak by aj prišlo k rozdeleniu na dva
krajské zväzy , bude to najskôr od sezóny 2018/19.
VV SSTZ musí pripraviť svoj program na najbliţšie 4 roky, v ktorom budú zohľadnené zámery
všetkých odborných komisií, bude vychádzať z programov predloţených na konferencii.
Uznesenie č. 475: Každá komisia SSTZ predloží svoj plán činnosti so stanovením cieľov na 4 ročné
obdobie.
Z: členovia VV SSTZ
T: 10.8.2017
Uznesenie č. 476: Pravidelne zverejňovať ekonomickú informáciu o hospodárení SSTZ na stránke
SSTZ .
Z: Ing.Suchý, Cibula
T: mesačne, prvýkrát k 31.7.2017
K bodu 7 – Voľba podpredsedov VV SSTZ - p. Kríţ
V zmysle Stanov SSTZ sa uskutočnila voľba podpredsedov VV SSTZ . za prvého podpredsedu bol
zvolený Ing.Branislav Kaluţný, za druhého podpredsedu bol zvolený Ing.Robert Čelko.
K bodu 8 – Príprava RD mládeţe SR na ME mládeţe 2017 – Truksa, Ing.Grigel
Všetci tréneri RD mládeţe predloţili písomné hodnotenie prebiehajúcej prípravy . Prípravu hodnotili
pozitívne, najmä kvalitný sparing hráčov z reprezentácie dospelých.
Očakávania od blíţiacich sa ME mládeţe sú zopakovať dobré umiestnenie v kategórii juniorov
z predchádzajúcich ME mládeţe a umiestnenie všetkých druţstiev v prvej 16 – tke.
K bodu 9 – Výzva na kandidátov do legislatávnej a kontrolnej komisie – Ing. Hamran
- písomný materiál – štatúty komisií
V zmysle uznesenia konferencie z 2016 je potrebné vyzvať jednotlivé KSTZ, aby predloţili svoje
návrhy do uvedených komisií. Funkčné obdobie komisií bude zhodné z funkčným obdobím VV SSTZ,
t.j.4 ročné obdobie.
Uznesenie č. 477: Každý KSTZ môže navrhnúť do každej komisie po jednom kandidátovi,
z ktorých VV SSTZ zvolí na najbližšom rokovaní VV SSTZ 4-členné komisie
Z: predsedovia KSTZ, Ing. Hamran
T: 10.8.2017
K bodu 10 – Vypísanie výberového konanie na trénerov muţov a ţien a mládeţe - Dr.Kríţ
10.1. VV SSTZ predĺţil funkčné obdobie trénerom RD muţov a ţien do 30.9.2017. Dôvodom je
termín ME druţstiev, ktorú sa uskutočnia v septembri 2017 v Luxembursku.
Úloha : Pripraviť návrh podmienok pre vypísanie nového výberového konania RD mužov a žien.
Z: Truksa
Z: 10.8.2017
10.2. VV SSTZ stanovil podmienky pre vypísanie výberového konania na trénerov mládeţe na
obdobie 2017- 2019. Poţadované podmienky:
- vysokoškolské, resp. stredoškolské vzdelanie

- trénerská licencia „A“ ( výnimočne „B“) pre stolný tenis
- minimálne 5 ročná trénerská prax vo vrcholovom stolnom tenise
- vodičský preukaz skupiny B
- aktívna znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka
Pracovné a mzdové podmienky: na čiastočný úväzok, dohodu alebo ţivnosť
mesačný paušál vo výške 200€ a denná odmena 30€,
za kaţdý odpracovaný deň s reprezentačným druţstvom
Termín uzávierky prihlášok : 31.7.2017. Predpokladaný nástup do funkcie od 15.8.2018.
Výberová komisia bude v zloţení: Dr.Kríţ, Ing.Kaluţný, Ing.Čelko, Ing.Hamran, Ing.Grigel, Truksa,
Bc.Pištej. Výberové konanie sa uskutoční dňa 9.8.2017 o 14.00 hod.
Uznesenie č. 478: Zverejniť na webovej stránke SSTZ výberové konanie ma pozície trénerov
mládeže.
Z: Ing. Hamran
T: 7.7.2017
K bodu 11. Stav príprav Superligy a ligových súťaţí 2016/ 2017

- Ing.Čelko,Ing.Šereda

VV SSTZ schválil per rollam rozpis súťaţí na sezónu 2017/18.
Ţrebovanie sa súťaţí sa uskutoční 29.7.2017 o 10.00 v Bratislave v zasadačke SSTZ , zároveň sa
pripraví kalendár súťaţí.
Za SSTZ sa zúčastnia : Ing.Čelko, Ing.Grigel, Ing.Šereda, prof.Alexy, Mgr.Bajzik.
V Brne sa uskutočnila porada riadiaceho výboru Superligy, na ktorej sa za SSTZ zúčastnil
Ing.Hamran. Hlavným bodom porady bolo schválenie „Rozpisu súťaţe a pravidiel“ pre nastávajúcu
sezónu.
Ďalšia porada sa uskutoční v Bratislave dňa 11.7.2017, na ktorej bude uzávierka prihlášok a príprava
kalendára pre ďalšiu sezónu.
K bodu 12. Stav príprav RD SR muţov a ţien na ME a program medzinárodných štartov
- Truksa
12.1. Príprava na ME druţstiev :
Prievidza , 17.-23.7.2017 - nominácia: Pištej, Šereda, Novota, Kaluţný, Valuch (môţe
iba na a 3-4dni), tréner Truksa
sparing - Maďari, Slovinci, Chorvati, Čilan
12.2. Výcvikový tábor v Taliansku, 4-5 hráči a tréner Truksa
- termín - začiatok septembra – na náklady organizátora, doprava na náklady SSTZ,
12.3. Týţdeň pred ME dolaďovanie formy v Rači v hala SSTZ, 5 hráčov, sparing, tréner
Súčasťou prípravy je aj účasť na WT v Olomouci.
12.4. Ţeny: plánované sústredenia pred ME (Lux) 17.-21.8.2017 a 6.-11.9.2017.
Súčasťou prípravy je aj účasť na WT v Olomouci.
12.5. Definitívny termín pre uzavretie nominácie na ME je 27.8.2017
K bodu 13. Návrh príprav Dunajského pohára

- Ing.Hamran

Predloţený písomný materiál – súťaţe budú v termíne 21.-22.10.2017:
chlapci v Bratislave, dievčatá v Stockerau v Rakúsku
K bodu

14. Schválenie zloţenia komisií

VV SSTZ schválil zloţenie komisií SSTZ:

- členovia VV

Komisia rozhodcov:
Vaniak Ján - predseda
Stanislav Sládkovič
Jaroslav Zliechovec
dvoch ďalších členov doplní do 10.8.2017
KŠR
Truksa Jaromír - predseda
Ing. Miko Jarolím
Bardoň Jozef
Jahoda Dalibor
Čolovičková Lucia
Komisie mládeţe
Ing. Roman Grigel - predseda
prof. Ing. Pavol Alexy CSc.
Radoslav Blaţek
František Solár
Jaroslav Adámek
Mgr.Hatalová Ivica
ŠTK
Ing.Robert Čelko -predseda
Mgr.Bajzik Matuš
Kováč František
Pitoňák Ján
Ing.Šereda Tomáš
Komisia pre ekonomiku a marketing
Ing. Branislav Kaluţný - predseda komisie
Ing. Zuzana Juríková
Ing. Marián Kapusta
Ing. Ľubomír Dudášik
Bc. Oliver Kovács
Ing. Jakub Suchý
Komisia masového rozvoja a školského športu
JUDr. Daniel Fink – predseda
Bc.Bukovinský Rudolf
RNDr.Kollar Tibor
Mgr.Mihaľovová Janka
Jakub Cibula
Metodicko – vzdelávacia komisia
RNDr.Brúderová Marta – predsedníčka
Ing.Anton Kutiš
Čolovičková Lucia
Mgr.Hatalová Ivica
dvoch ďalších členov doplní do 10.8.2017
K bodu 15. Plán zasadnutí VV SSTZ na 2. polrok 2017

- Ing.Hamran

Predloţený písomný materiál – VV SSTY schválil s pripomienkami
- do stálych bodov programu doplniť ekonomickú informáciu
- do VV SSTZ dňa 10.8.2017 doplniť ekonomickú vyhodnotenie Slovak Junior Open

K bodu16. Rôzne
16.1. Baláţová poţiadala o refundáciu časti liečebných nákladov a pomôcok na rehabilitáciu po
operácii vo výške 632,37 €.
VV SSTZ schválil výnimočne uvedenú dotáciu vzhľadom na jej postavenie v reprezentácii SR
a svetovom rebríčku
16.2 Truksa poţiadal o 14 ks poťahov pre hráčov, ktorý reprezentovali SR na MS v Nemecku
VV SSTZ schválil
16.3 Dr. Brúderová informovala o ukončení školenia trénerov 1. kval. stupňa na lic. „D“. Ukončilo
ho 13 trénerov.
16.4. VV SSTZ po diskusii schválil výročnú správu. V budúcnosti musí byť výročná správa najneskôr
do 31.5., aby mohla byť zverejnená do 30.6.
16.5. Informácia o probléme s prestupom hráča Hrušku z Vranova. Zmluvu má do 30.6.2017, ale
prestupový termín bol do 15.6.2017.
Hráč mal poţiadať o prestup do 15.6.2017 s účinkom od 1.7.2017.
16.6. Ing. Kaluţný poţiadal predkladať mesačné výpisy z účtovných kníh (stav na začiatku mesiaca,
detailne všetky pohyby na jednotlivých účtoch, stav účtov ku koncu mesiaca) najneskôr do 25.
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca komisii pre ekonomiku a marketing.
Z: Ing. Suchý
T : trvale (prvýkrát za jún 2017, do 25.7.2017)
16.7. VV SSTZ dáva právomoc predsedovi komisie pre ekonomiku a marketing poţadovať od
subjektov spracujúcich účtovníctvo SSTZ všetky účtovné záznamy a doklady.
Úloha : bezodkladne informovať príslušné subjekty
Z: Ing Suchý
16.8. Ing.Kaluţný poţiadal predloţiť všetky platné zmluvy po 1.1.2017 (vrátane dodatkov) komisii
pre ekonomiku a marketing.
Z: Ing.Hamran, Ing.Suchý
T:31.7.2017
16.9. Spracovať aktualizáciu finančného plánu na rok 2017 - na augustové zasadnutie VV SSTZ
Z:Komisia pre ekonomiku a marketing
T: 10.8.2017
16.10 Pripraviť pravidlá plánovania a kontroly nákladov za jednotlivé oblasti
Z: Komisia pre ekonomiku a marketing

T: 31.10.2017

16.11 MŠVVaŠ SR poţaduje vyplniť dotazník o pohybových predpokladoch detí a mládeţe
Z: Ing.Grigel
T: 28.7.2017
16.12. Ing.Grigel poţaduje prehodnotiť účasť mládeţe na turnaji Eurominichamps z pohľadu nákladov
na tento turnaj a moţností zmeny nominácie .
Z: Ing.Grigel, Čolovičková
T: 15.7.2017
16.13

Ing.Grigel poţaduje preveriť účasť Goldíra s trénerom na tréningovom tábore Eurotalents.

16.14. Ing.Grigel poţaduje preveriť moţnosť zmeny bodovania na turnajoch Satelitu
Z: Grigel a komisia mládeţe
T:31.7.2017
16.15.ŠKST Ruţomberok poţiadal o moţnosť finančnej podpory Mildeho memoriálu.
VV SSTZ schválil materiálnu podporu na ceny víťazom – 6 ks športových potrieb, resp. oblečenia

16.16. Organizátori turnaja o Pohár duklianskych hrdinov poţiadali o materiálnu podporu .
VV SSTZ schválil materiálnu podporu na ceny víťazom – 6 ks športových potrieb, resp. oblečenia
16.17 List J. Buczackého vo veci výchovy mládeţe bol postúpený na priame vybavenie komisii
mládeţe.
16.18. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 10.8.2017 v Bratislave

Bratislava 11.7.2017
Zapísal: Ing. Anton HAMRAN
Overil: PhDr. Zdenko KRÍŢ

