
Zápis č. 6/2017 

 

zo  zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného v dňoch 10.8.2017 v Bratislave 

 

Začiatok zasadnutia:         10.8.2017,   9:30 hod.  

Ukončenie zasadnutia :     10.8.2017, 19:30 hod. 

 

Prítomní: pp. Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing. Čelko, Dr. Brúderová, Ing.Grigel, Truksa, Dr. Fink, Bc. 

Pištej   

Prizvaní: pp. Ing. Hamran, Ing. Šereda, Cibula,  Mgr. Hatalová,  Tichý 

Ospravedlnení:  Dr.Vaniak, Čolovičková, Ing. Suchý 

 

Program:  

 

1. Otvorenie             - Dr. Kríž 

2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ                               - Dr. Kríž a členovia VV 

3. Kontrola plnenia úloh                                                             - Ing. Hamran 

4. Návrh nominácií RD a rozhodcov         - Truksa, Dr. Vaniak 

5. Medzinárodná agenda           - Ing. Hamran 

6. Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing                 - Ing. Kalužný, Ing.Suchý 

7. Hodnotenie výsledkov RD SR na ME mládeže 2017        - Ing. Grigel, tréneri RD  

8.   Stav príprav Superligy a ligových súťaží 2017/ 2018             - Ing.Čelko,Ing.Šereda 

9.   Stav príprav  RD  SR mužov a žien  na ME   

      a program medzinárodných štartov            - Truksa  

10. Hlavné úlohy SSTZ na obdobie 2017-2021         -  členovia VV SSTZ 

11. Návrh na štruktúru ÚTM na obdobie 2017/18            -  Ing. Grigel 

12. Návrh na  vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 2/2017    -  Dr. Vaniak,     

                                                                                                           Mgr. Hatalová 

      13. Informácia o napĺňaní informačného systému         -  Cibula 

      14. Vyhodnotenie Slovak Junior Open 2017          -  Ing. Hamran  

15. Stav príprav MMK  SR  v Bratislave, 3.-5.11.2017                -  Ing. Hamran 

16. Odmeny a náhrady rozhodcom st. tenisu          -  Ing. Hamran 

 17. Rôzne  

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr.Kríž 

 

Predseda SSTZ  privítal  členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ na druhom zasadnutí 

novozvoleného výkonného výboru.   

 

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

 

2.1   Dňa 7.7.2017 prijali predstavitelia SSTZ (Z. Kríž, B. Kalužný, Ľ. Pištej, A. Hamran a I. 

Hatalová) v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – Krasňanoch delegáciu japonského mesta 

Gifu, ktoré prevzalo patronát nad slovenskou reprezentáciou na OH 2020 v Tokiu. Primátor Gifu  

Shigemitsu Hosoé ponúkol možnosť prípravy slovenských stolných tenistov na OH v dobrých 

podmienkach v jeho meste na spoločnom tréningu s miestnym klubom, ktorý patrí medzi najlepšie 

v Japonsku. SSTZ s poďakovaním ponuku prijal,  realizácia tohto projektu sa môže konkretizovať, až 

bude  zrejmé koľko slovenských stolných tenistov s kvalifikovalo na OH 2020 v Tokiu. 

2.2   Vyžrebovanie medzinárodnej Superligy  2017/2018  sa uskutočnilo dňa 11.7.2017 v Národnom 

stolnotenisovom centre v Bratislave – Krasňanoch aj za účasti zástupcov SSTZ Z. Kríža a A. 

Hamrana.  SR v tejto súťaži budú reprezentovať 3 tímy: obhajca titulu - muži z Vydrian, a družstvá SR 

do 21 rokov v kategórii mužov i žien. Celkove bude v súťaži štartovať 12 ženských a 8 mužských 

tímov. Dodatočne, na základe súhlasu piatich zainteresovaných stolnotenisových federácií, bol do 

súťaže priradený maďarský tím mužov z Celldömölku. 



2.3  V mesiaci júl 2017 vláda SR schválila  prostriedky na mimoriadnu podporu významných 

športových podujatí. V silnej konkurencii takmer 40 športových zväzov uspel aj SSTZ. Štát podporí 

tohto roku dve naše významné medzinárodné stolnotenisové podujatia: Slovak Open Junior (v Senci ) 

a Slovak Open Cadet (v Bratislave) čiastkou po 15.000 €. 

 

2.4 Ing. Kalužný informoval o stretnutí s predsedom ČAST p. Špačkom a možnom stretnutí VV SSTZ 

a ČAST. Predbežný termín by mohol byť október – november 2017. 

 

2.5 Dr. Kríž informoval o pozvaní p. Kusého – kandidáta na predsedu BSK vo veci projektu výstavby 

Parku športu a oddychu v Petržalke. Termín stretnutia bude upresnený. 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Ing. Hamran 

 

Uznesenia splnené:  

 

Uznesenie č. 478:  Zverejniť na webovej stránke SSTZ výberové konanie ma pozície trénerov 

mládeže.     

Z: Ing. Hamran   

 

Uznesenie č. 476: Pravidelne zverejňovať ekonomickú informáciu  o hospodárení SSTZ na stránke 

SSTZ . 

Z: Ing.Suchý, Cibula          T: mesačne, prvýkrát k 31.7.2017 

 

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 

 

Úloha : Pripraviť návrh  podmienok pre vypísanie nového výberového konania RD mužov a žien. 

Z: Truksa        Z: 10.8.2017   

 

( VV 6/2017) 16.7. VV SSTZ dáva právomoc predsedovi komisie pre ekonomiku a marketing 

požadovať od subjektov spracujúcich účtovníctvo SSTZ všetky účtovné záznamy a doklady.  

Úloha :  bezodkladne informovať príslušné subjekty                                            Z: Ing Suchý 

 

( VV 6/2017) 16.9.  Spracovať  aktualizáciu  finančného plánu na rok 2017 - na augustové zasadnutie 

VV SSTZ   

Z:Komisia pre ekonomiku a marketing                                                     T: 10.8.2017 

 

Uznesenia splnené čiastočne:  

 

Úloha:  Spracovať  inventarizáciu k 31.7.2017. Do inventarizačnej komisie boli zvolení: Ing.Suchý, 

Cibula, Mgr. Hatalová. komisia bola doplnená Ing. Kalužným a Ing. Dudášikom. Inventarizácia bude 

pokračovať v septembri (prvá časť sa uskutočnila v auguste 2017). 

Z: sekretariát SSTZ, ekonomická komisia 

 

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: 10.9.2017 

 

Uznesenia trvajúce : 

 

Uznesenie č. 463 

VV SSTZ  požaduje dodržiavať písomné prihlasovanie sa na turnaje WT a WJC  samoplatcov s tým, 

že kto nepredloží požadovaný formulár (viď uznesenie VV SSTZ č. 454) na turnaje, nebude oficiálne 

na turnaj prihlásený. 



Z: KŠR, p. Čolovičková         T: priebežne 

 

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 možné iba v závažných prípadoch urobiť prípadné zmeny 

Z: p. Čolovičková       T: priebežne 

 

Úloha. Aktualizovať smernicu o obehu účtovných dokladov  

Z: Ing.Suchý                                                                                                 T: 31.10.2017 

 

 

Uznesenia z celoslovenskej konferencie (budú plnené priebežne 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 položky čerpania finančných prostriedkov a ich 

pohyb na  účtoch vedených SSTZ 

T: priebežne                                                                                   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   

 

 

( VV 6/2017) 16.6.   Ing. Kalužný požiadal  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) 

 

( VV 6/2017) 16.8. Ing.Kalužný požiadal  predložiť všetky platné zmluvy po 1.1.2017 (vrátane 

dodatkov) komisii pre ekonomiku a marketing. 

Z: Ing.Hamran, Ing.Suchý                                  T:31.7.2017 

 

( VV 6/2017) 16.10 Pripraviť pravidlá plánovania a kontroly nákladov za jednotlivé oblasti       

Z:  Komisia pre ekonomiku a marketing                                                     T: 31.10.2017 

 

K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov -  p. Truksa, Dr.Vaniak 

 

4.1. ME dospelí, 13.-17.9.2017, Luxembursko 

Muži: Wang, Pištej, Bai He, Šereda, náhradníci: Novota, Valúch 

Ženy: Balážová, Jurková, Kukuľková, Truksová, náhr. Puchovanová 

Tréneri: Truksa, Popová 

Masér: Milan  Hromada 

Na základe výsledkov z WT v Olomouci je ešte možná zmena v nomináciách na ME. 

Všetci na náklady SSTZ, odmena pre maséra schválená na 50 €/deň.                        

 

 

Delegáti na kongres ETTU a zasadnutie komisií: Zdenko Kríž, Anton Hamran 

Pobyt na náklady organizátora, doprava a poistenie  na náklady SSTZ 



 

4.2 Kontrolný turnaj mužov sa uskutoční v termíne 19.-20.8.2017 v Bratislave. Účastníci : Šereda, 

Bai, Novota, Valuch, Kalužný, Kobes, tréner Truksa. 

Strava nebude zabezpečovaná, účastníkom sa vyplatí denná diéta. 

 

Úloha : Rozoslať nominačné listy                   

             T:14.8.2017                                                                  Z: p. Čolovičková 

 

             Nominovať rozhodcov, 1 hlavný rozhodca a 3 rozhodcovia k stolov  

             T: 14.8.2017                                                                 Z: pp. Vaniak, Cibula 

 

4.3 Sústredenie v Taliansku v termíne 28.8.1.9.2017 – na náklady organizátora. SSTZ platí náklady na 

dopravu. Účastníci : Šereda, Pištej, Novota, Valuch, Kalužný, tréner Truksa. Je potrebné kontaktovať 

Wanga a preveriť jeho termín príchodu na záverečnú prípravu. (p. Truksa) 

 

4.4. Záverečná príprava sa uskutoční v Bratislave v termíne 4.-11.9.2017 za účasti Wang, Bai, Šereda, 

Pištej, Novota, Valuch, Kalužný + 2 sparingovia, tréner Truksa. 

 

Záverečná príprava družstva žien sa uskutoční v tom istom termíne v Bratislave a bude operatívne 

riadená trénerkou Popovou. 

 

4.5 Satelit – chlapci : 

Topoľčany – Fečo, Delinčák, Goldír 

Havířov -      Fečo, Delinčák, Goldír 

Hluk -           Fečo, Delinčák, Goldír (je možná výmena Delinčáka za iného hráča) 

Tréner : Solar, doprovod  Dragaš 

Dievčatá: 

Topoľčany – Marousková, Illášová, Činčurová 

Havířov -      Marousková, Illášová, Činčurová 

Hluk –          Marousková, Illášová, Činčurová 

Tréner :Solar  

Všetci na náklady organizátora. 

 

4.6 Eurominichamps Schiltigheim – schválené per rollam 

Chlapci:  Goldír, Uherík,  Arpáš  

Dievčatá:  Činčurová, Wiltschková,  Bitoová 

Tréner :Solar , 1 osoba doprovod 

Všetci na náklady SSTZ 

Prípadní ďalší účastníci idú na vlastné náklady 

 

4.7 Výcvikový tábor Eurokids v Luxembursku – schválené per rollam 

Nominovaný  Goldír, doprovod Dragaš 

Na náklady SSTZ 

 

4.8 WT v Rakúsku, muži Wang, Pištej, tréner Truksa 

Ženy budú doplnené dodatočne. 

 

Nominácie rozhodcov: 

 

4.9  ME PTT,  26.9 – 5.10.2017, Laško, Slovenia,  

Boris Račko, Ladislav Popellár, Ondrej Jurek, Miroslav Gábor, Július Hlubina,  Jozef Tancer, Valentín 

Kleberc, Juraj Švento, Vendelín Lúpal 

 

4.10 19
th
 Slovenia Junior & Cadet  Open - ITTF WJC 2017, 20.-24.9.2017 

Július Hlubina, Jozef Tancer, Valentín Kleberc, Vendelín Lúpal 



 

4.11   MT PTT 12
th
 Czech Open 6.-109.2017, Ostrava (CZE) 

Prihlásených bolo 15 rozhodcov. Podľa potreby si organizátori vyberú... 

Milan Dufek, Teodor Németh, Jozef Tancer, Stanislav Sládkovič, Jozef Kudrec, Erika Čičmancová, 

Miroslav Čerňan, Vladimír Gajdoš, Miroslav Gábor, Juraj Kolárik,  Jozef Černý, Juraj Kolárik, Karol 

Vytykáč, Vladimír Pištej, Jarmila Pištejová, Iveta Ivaničová 

 

4.12   Belgian Open, Sint-Niklaas 27.10 – 31.10. 2017 

Termín prihlášok: 1.9.2017    

Predbežne prihlásení:  Milan Chamula, Vladimír Gajdoš, Boris Račko,  Vladislav Kmeť podľa výberu 

organizátorov 

 

4.13 World Tour Belgium Open 2017, De Haan, 31.10 .- 4.11.2017 

Ondrej Jurek 

 

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Ing. Hamran 

 

- písomný materiál - VV SSTZ berie bez pripomienok  na vedomie  

 

Dr. Brúderová navrhla p. Čolovičkovú na účasť na trénerskej konferencii, ktorá sa uskutoční vo 

Varšave v dňoch 8.-10.10.2017. 

Pobytové náklady hradí ETTU, náklady na dopravu SSTZ. 

 

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

 

Ing. Kalužný prezentoval upravený rozpočet SSTZ na 2 . polrok 2017.  

 

V rámci rozpočtu bol schválený príspevok regiónom na organizáciu projektu Regionálnych výberov 

vo výške do 1200 EUR/región do konca roka 2017 (200 EUR/deň sústredenia) a celkovo do 3000 

EUR/región na sezónu 2017/18. Regióny predložia projekty na schválenie komisii mládeže.  

Komisia určí ďalšie podmienky čerpania financií. 

 

VV SSTZ predložený materiál po diskusii schválil  

 

     VV SSTZ na návrh ekonomickej komisie schválil preveriť chýbajúce príjmy a možné úspory 

nasledovne : 

             - preveriť zmluvy so Stolnotenisovým centrom a dôvody účtovania nižšieho využitia st. haly    

               ako skutočné. Rozdiely doúčtovať. 

             - preveriť chýbajúce platby za prenájom haly, resp. stola na súkromné účely 

             - neobnoviť zmluvu s Mgr. Jančím vzhľadom k tomu, že trénerská činnosť nie je vykonávaná 

 

     Z : Ing. Hamran                                                                                                 T: 31.8.2017 

 

K bodu 7 – Hodnotenie výsledkov RD SR na MEJ 2017          - Ing. Grigel, tréneri RD  

 

Ing. Grigel predložil písomné hodnotenie od trénerov všetkých kategórií mládeže, ktoré sa zúčastnili 

na MEJ. S výsledkami nemôžeme spokojní, napriek 10. miestu juniorov v družstvách. Tri družstvá sa 

umiestnili v prvej šestnástke.  

 

Cenu Fair Play dostala Divínska. Ing.Kalužný navrhol spropagovať toto  ocenenie v najbližšom vydaní 

časopisu Slovenský stolný tenis a prípadne oceniť Divínsku aj malou vecnou odmenou. 

 

Celkovo sa účasť na ME mládeže  uskutočnila bez vážnejších problémov. 



 

Úloha – informovať klubových trénerov o hodnotení jednotlivých hráčov          

             Z: Ing. Grigel                                                                                                 T: 30.9.2017 

 

Ing.Kalužný odporučil  trénersko- metodickej komisii  spracovať návod pre trénerov na jednotný typ 

hodnotenia  aj s odporúčanými výstupmi  pre  VV, komisiu, klub, alebo klubového trénera. 

Z: trénersko – metodické komisia 

 

K bodu 8.   Stav príprav Superligy a ligových súťaží 2017/ 2018             - Ing. Čelko, Ing. Šereda 

Superliga -  porada riadiaceho výboru Superligy sa uskutočnila v Bratislave, na ktorej sa vykonalo 

žrebovanie a schválili sa úpravy hracieho poriadku  Superligy. Zo Slovenska sa súťaží zúčastnia 3 

zástupcovia :  muži do 21 rokov, ženy do 21 rokov a družstvo Vydrany (muži) 

 

Extraliga – uskutočnil  sa aktív klubov, kde boli  vyžrebované súťaže, všetko prebehlo bez problémov 

a žrebovanie aj kalendár sú  zverejnené  na stránke SSTZ 

 

K bodu 9 - Stav príprav  RD  SR mužov a žien  na ME  a program medzinárodných štartov     - 

Truksa  

 

Muži sa zúčastnili tréningového tábora v Prievidzi spolu s hráčmi z Chorvátska, Maďarska, Ekvádoru 

a Ukrajiny. Príprava bola kvalitná, hráči absolvovali aj regeneráciu v Bojniciach. 

Bai sa pripravuje individuálne v Írsku a Wang v Číne.  

Súčasťou prípravy je aj účasť na WT v Česku,VT v Taliansku a záverečná príprava v Bratislave. 

 

Uvažuje sa o  spoločnej prípravea s hráčmi z Maďarska, ktorá by sa uskutočnila v Bratislave. 

 

Ženy – Truksová sa pripravuje v Bratislave, Balážová v Düsseldorfe, Kukuľková striedavo 

v Bratislave a Trnave,  ostatné hráčky vo svojich kluboch.  

 

Balážová sa zúčastní turnajov WT v Česku a Bulharsku , ale vzhľadom na zdravotný stav len 

v kategórii štvorhier. 

 

Turnaj v Bulharsku sa uskutoční v termíne 15.-20.8.2017 a zúčastnia sa ho Pištej , Balážová  a tréner 

Truksa. 

 

K bodu 10 – Hlavné úlohy SSTZ na obdobie 2017-2021         -  členovia VV SSTZ  

 

Všetci členovia VV SSTZ predložili svoju predstavu hlavných cieľov a  úloh na najbližšie štvorročné 

obdobie. 

Po dlhej diskusii bola stanovená trojčlenná pracovná skupina v zložení Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing. 

Hamran , ktorá spracuje všetky podklady do jednotného programu SSZT a tento bude predložený na 

najbližšom rokovaní VV SSTZ a následne zverejnený.  

 

K bodu 11-  Návrh na štruktúru ÚTM na rok 2017/18            -  Ing. Grigel 

 

Úloha: VV SSTZ schválil existujúci  systém financovania  ÚTM aj na  2. polrok 2017.  

Do 18.8.2017 je potrebné spracovať bodový výpočet financovania a zverejniť ho na stránke SSTZ 

na pripomienkovanie. 

 

Z: komisia mládeže        T: 18.8.2017 

 

Celková výška dotácie pre podporované ÚTM bude schválená dodatočne, v nadväznosti na novelu 

zákona o športe.  



 

Ing. Grigel navrhol úpravu smernice  prerokovanú na komisii mládeže o financovaní ÚTM. 

V smernici navrhuje obmedziť používanie finančných prostriedkov z dotácie SSTZ na úhradu 

nájomného vo vlastnej herni. Ťažisko čerpania by malo byť na štarty na podujatiach , výcvikové 

tábory a nákup materiálu. 

Z: komisia mládeže                                                                                                T: 30.9.2017 

 

Ing. Grigel požaduje preveriť čerpanie dotácie na 1. polrok  na ÚTM Košice-Čaňa, resp. Lokomotíva 

Košice. Je potrebné preveriť skutkový stav podľa zmluvy z CTM. 

Z: Ing. Grigel, Ing. Suchý                                                                                      T: 31.8.2017 

  

 

K bodu 12 -  Návrh na  vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 2/2017    -  Dr.Vaniak, Mgr. 

Hatalová     

 

- predložený písomný materiál – VV SSTZ schválil s pripomienkami 

- VV SSTZ na návrh predsedu komisie masového rozvoja a školského športu schválil zmeny a 

doplnenie časopisu Stolný tenis 2/2017 takto: 

- schvaľuje plnofarebnú grafiku časopisu, 

- schvaľuje novú pravidelnú rubriku s ťažiskom na právne informácie – JUDr. Fink 

- schvaľuje rozšírenie počtu strán o 4 strany 

- predstavenie klubu stolného tenisu z Vsl KSTZ - obsahovo zabezpečí JUDr. Fink 

- doplnenie  JUDr. Daniela Finka ako člena do redakčnej rady 

. rozhovor s predsedom komisie rozhodcov spracuje T. Kollár  

 

 

K bodu 13  - Informácia o napĺňaní informačného systému         -  p. Cibula 

 

Informácia o napĺňaní informačného systému SSTZ.  K dnešnému termínu je v systéme cca 50% 

členskej základne včítane rodných čísiel. Z celkového počtu chýba asi 30% informácií o mládeže do 

23 rokov. 

 

Úloha : Zaviazať zmluvne všetky podporované kluby – ÚTM o zabezpečení všetkých členov klubu 

v informačnom systéme SSTZ. 

Z: Ing. Suchý                                                                                                         T: 30.9.2017 

 

 K bodu 14 -  Vyhodnotenie Slovak Junior Open 2017        -  Ing. Hamran 

 

Ing. Hamran prezentoval vyúčtovanie turnaja Slovak Junior Open 2017 – VV SSTZ zobral  po 

kritickej diskusii na vedomie s pripomienkami a rozhodol neuzavrieť v budúcnosti zmluvu o 

spolupráci so spoločnosťou Matrix Art Agency s.r.o. pre jej nevýhodnosť. 

 

 

K bodu 15 -  Stav príprav Slovak Cadet  Open 2017            -  Ing. Hamran 

 

Je potrebné na najbližšom VV SSTZ podrobne informovať o prípravách turnaja včítane  predloženia 

návrhu rozpočtu na turnaj a predloženia dokladov za použitie financií za rok 2016. 

 

K bodu 16 -  Odmeny a náhrady rozhodcom st. tenisu         -  Ing. Hamran 

 

Predložený písomný materiál : Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu.  VV SSTZ schválil 

predložený materiál ako  Smernicu SSTZ č.2/2017, schválenú VV SSTZ, dňa 10.8..2017, s účinnosťou 

od 1.9.2017. 

 



Úloha: Pripraviť smernicu o udeľovaní rozhodcovských licencií a hodnotení práce rozhodcov za 

účelom zvyšovania kvality práce rozhodcov. 

Z: Dr.Vaniak, Ing. Suchý       T: 30.10.2017 

 

K bodu 17 – Rôzne  

 

17.1 Ing. Grigel predložil písomný materiál – Hrací systém turnajov SPM 

VV SSTZ schválil predložený materiál s pripomienkami, hrací systém je potrebný upresniť a zverejniť 

na stránke SSTZ 

Z: Ing.Grigel, komisia mládeže 

 

17.2  Ing. Šereda informoval o príjme z členského a registračných poplatkov. Tabuľka s rozdelením 

finančných prostriedkov bude zverejnená na stránke SSTZ a postúpená ekonómovi SSTZ na 

realizovanie platieb na jednotlivé KSTZ 

Z: Ing.Šereda, Ing.Suchý 

 

17.3 VV SSTZ na základe odporučení výberovej komisie schválil trénerov mládežníckych RD: 

juniori – Ing. Grigel, juniorky – V. Popová, kadetky – F. Solar, kadeti - poverený F. Solar do ďalšieho 

výberového konania. 

S vybratými trénermi budú uzavreté nové pracovné zmluvy na dobu 2 rokov. 

 

Na pozíciu trénera RD kadetov bude vypísané nové výberové konanie. 

 

17.4 VV SSTZ stanovil podmienky pre vypísanie výberového konania na kumulovanú funkciu trénera 

stolnotenisového  centra, trénera mužov a trénera mužov do 21 rokov  na obdobie  skráteného 

olympijského cyklu 2017- 2020.  

 Požadované 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 

- Uchádzač okrem  hore uvedených požiadaviek predloží spolu so žiadosťou do výberového 

konania : 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

Pracovné a mzdové podmienky:   

          - tréner bude vykonávať činnosť ako podnikanie /§6 ods. 3 písm. a/ 

                       - mzdové podmienky: 2000 EUR na mesiac  (75% základný plat a 25% viazané na   

                         splnenie výkonnostných a kvalitatívnych cieľov stanovených na príslušný rok) 

   

 

VV SSTZ stanovil podmienky pre vypísanie výberového konania na funkciu trénera žien  na obdobie  

olympijského cyklu 2017- 2020. Zmluva o vykonávaní činnosti na 1 rok s opciou na 2 ďalšie roky. 

 Požadované 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 

- Uchádzač okrem  hore uvedených požiadaviek predloží spolu so žiadosťou do výberového 

konania : 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

Pracovné a mzdové podmienky:   

          - tréner bude vykonávať činnosť ako podnikanie /§6 ods. 3 písm. a/, resp. dohodu  

            o vykonaní činnosti alebo čiastočný úväzok 



          - mzdové podmienky: mesačný paušál vo výške 200€ a denná odmena 50€,  

           za  každý odpracovaný deň s reprezentačným družstvom   

 

Termín uzávierky prihlášok :  15.9.2017.  Predpokladaný  nástup do funkcie od 1.10.2017. 

Výberová  komisia bude v zložení: Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing. Čelko, Ing. Hamran, Ing. Grigel, Bc. 

Pištej. Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.9.2017 o 14.00 hod.  

 

Uznesenie č. 479:  Zverejniť na webovej stránke SSTZ výberové konanie ma pozície trénerov mužov 

a žien.     

Z: Ing. Hamran        T: 20.8.2017 

 

17.5 Dr. Brúderová – predložila písomný materiál s návrhom školení trénerov  všetkých 

kvalifikačných stupňov – zverejniť na stránke SSTZ 

 

17.6 Dr. Brúderová informovala o podujatiach SAŠŠ zo zasadnutia ŠTK komisie: 

M SR stredných škôl,    Bratislava ,    17.-19.4.2018,     ročníky 1998 a ml. 

M SR základných škôl,  Prešov,          2.-4.5.2018,         ročníky 2002 a ml. 

 

Medzinárodná súťaž ISF v stolnom tenise, Malta, 8.-14.4.2018,  kvalifikácia na podujatie bude 

v termíne 5.-8.2.2018, ročníky 2000-2003 

Kategórie - školské družstvá a výber SR 

 

17.7. VV SSTZ prerokoval odvolanie Petra Gajarského voči rozhodnutie VV ObSTZ Trnava. 

Stanovisko VV SSTZ - hráč môže byť na súpiske družstva ( družstiev) aj v období, keď je v treste. 

 

17.8 Ing. Kalužný odporučil spracovať ponuku na VT po skončení Slovak Cadet Open, pre krajiny, 

ktoré pokračujú  na turnaj do Maďarska – zabezpečí sekretariát SSTZ. 

 

17.9 JUDr. Fink  - navrhol   zhotoviť  reprezentatívny kalendár SSTZ 2018 

VV SSTZ uložil komisii pripraviť do najbližšieho zasadnutia  koncept  nástenného kalendára na 

prerokovanie a schválenie /tématika, rozpočet, náklad, atď.).   

 

17.10 VV SSTZ prerokoval odvolanie TJ Lokomotíva Šurany  voči rozhodnutiu VV KSTZ Nitra. 
VV SSTZ rozhodol, že hosťovanie Miloša Regása z TJ Lokomotíva Šurany do TJ Lokomotíva Bánov je 

neplatné z dôvodu, že neboli splnené všetky náležitosti prestupového poriadku, aby mohlo byť hosťovanie 

schválené. 

Poplatok za odvolanie 20,-EUR bude vrátený oddielu Lokomotíva Šurany. 

 

17.11 Dr. Kríž informoval o schválení  Mgr. Mateja Hamrana, LLM.   za člena ETTU Board of Appeal – 

odvolacej komisie ETTU. 

 

17.12 Ing. Grigel  informoval o odpovedi na list Ing.Buczackého. 

 

17.13 Ing. Hamran informoval o projektoch  Európskej komisie – Erasmus   pre utečencov a radikalizovanú 

mládež. 

 

17.14  Ing. Grigel požiadal o predloženie pracovnej náplne p. Čolovičkovej. Vzhľadom  na kritiku jej práce sa 

uskutoční pohovor s menovanou 21.8.2018 o 10.00 hod. za účasti Ing. Kalužného, Ing. Grigela, Truksu a Ing. 

Hamrana. 

 

17.15   VV SSTZ schválil doplnenie  komisií SSTZ: 

 

Komisia rozhodcov: 

Dr. Ján Vaniak  - predseda 

Stanislav Sládkovič 



Jaroslav Zliechovec 
Mgr. Matej Hamran , LLM. 

Ing. Erich  Reho                 

 

Konzultanti: Marian Bystričan, JUDr. Boris Račko  a Ladislav Popellár 

 

Metodicko – vzdelávacia komisia 

RNDr. Marta Brúderová  – predsedníčka 

Ing. Anton Kutiš 

Lucia Čolovičková  
Ing. Zuzana Perháčová, PhD. 

JUDr.Bc. Jozef  Blaško  

Mgr.Bc. Ivica Hatalová  – tajomníčka 

 

Legislatívna komisia 

JUDr. Anton Hajduk – predseda 

Prof.Ing. Pavol Alexy, PhD. 

Štefan Prekop 

jeden  člen komisie bude doplnený na ďalšom VV SSTZ na základe návrhov z KSTZ 

 

Kontrolná komisia 

Dušan Zelman – predseda 

Ing. Zuzana Juriková 

Stanislav Dubec 

jeden  člen komisie bude doplnený na ďalšom VV SSTZ na základe návrhov z KSTZ 

 

17.16. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 28.9.2017 v Bratislave 

 

 

 

Bratislava 14.8.2017  

Zapísal:  Ing. Anton HAMRAN                              

Overil:   PhDr. Zdenko  KRÍŽ 

  


