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Správa o činnosti VsSTZ 
 
 

Vážení delegáti, milí hostia, 

 

končí sa volebné obdobie, v ktorom som v roku 2014 na mimoriadnej konferencii prevzal vedenie 

nášho zväzu, ktorý je najväčším krajským zväzom na Slovensku. Po nezhodách členskej základne 

ohľadom smerovania zväzu sa nastavila línia, ktorá podľa môjho názoru spôsobila upokojenie. 

Najdôležitejšou otázkou bolo odpovedať na to, čo je úloha konkrétne nášho zväzu. Pochopením toho, 

že náš zväz riadi výkonnostný šport v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji sa vyriešila aj 

otázka smerovania finančných tokov v našom zväze. 

 

Upokojenie situácie nastalo po skončení financovania vybraných klubov mládeže z členských 

príspevkov zväzu ako aj transparentným nastavením všetkých ostatných činností nášho zväzu. 

 

Vyššie uvedené zmeny boli obsiahnuté v nových Stanovách zväzu, ktoré boli schválené na 

Konferencii dňa 28.5.2015 a boli prijaté v intenciách Zákona o športe, účinného dňom 1.1.2016. Tento 

dokument zakotvil hlavné úlohy nášho zväzu, ktorý zabezpečuje všestranný rozvoj stolného tenisu vo 

Východoslovenskom regióne a má výlučnú právomoc pri zabezpečovaní výkonnostného stolného 

tenisu, s určovaním štruktúr súťaží a zabezpečením ich chodu. 

 

Stanový zväzu definovali členstvo vo zväze a predovšetkým jasne určili zloženie delegátov 

Konferencie ako jeho najvyššieho orgánu, ktorí tvoria zástupcovia klubov, ktoré majú zastúpenie 

v súťažiach VsSTZ a zástupcovia okresných, resp. oblastných stolnotenisových zväzov na území 

Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Sú to predsa hlavne kluby v týchto našich súťažiach, 

ktorým úlohou zväzu je vytvárať hladký a objektívny priebeh ich súťaží. 

činnosť zväzu medzi konferenciami riadi zvolený Výkonný výbor. Tento sa v hodnotenom období 

schádzal vyložene podľa potreby a jeho činnosť je transparentne zdokumentovaná od jeho prvého 

zasadnutia 26.6.2014 v Kysaku až po dnešné zasadnutie na webovej stránke nášho zväzu. Na svojich 

17 zasadnutiach riešil množstvo dielčích problémov, ktoré súviseli predovšetkým s vyžrebovaním 

a štruktúrou súťaží, rozpočtovými záležitosťami, záležitosťami mládeže, ale aj deliktami niektorých 

členov. 

 

Dnešná konferencia sa teda koná v novom šate. Milo som prekvapený záujmom klubov o účasť na 

tejto konferencii. Účasť na konferencii berú predovšetkým tradičné kluby. Je dobrým zvykom, že 

mimo povinného programu sa konferenciách, ktoré budú podľa nového Zákona o športe už 

každoročne, že sa prizývajú aj jubilanti, ktorí oslavujú významné životné jubileá. Dnešná Konferencia 

je volebná a preto je mojou úlohou zhodnotiť aj volebné obdobie, ktorému som od júna 2014 

predsedal. 

 

Smelo konštatujem, že sa VV pod mojim vedením podarilo skonsolidovať pomery vo zväze 

a zabezpečiť nerušený priebeh našich súťaží. 

 

Napriek tomu sa vrátim opäť k základnému dokumentu, ktorý riadi našu činnosť, a to Stanovám 

zväzu. Snaha tvorcov Stanov bola implementovať všetky nevyhnutné ustanovenia do Stanov v súlade 

s prijatým Zákonom o športe. Iste všetci viete, že tento zákon bol novelizovaný a podľa novely bude 

opätovne nutné novelizovať aj naše Stanovy. Tak ako som už spomínal, že konferencia sa bude 

uskutočňovať každoročne. preto bude úlohou nových orgánov čo najskôr pripraviť zmenu Stanov, a to 

už od chvíle ako aj SSTZ schváli zmenu svojich Stanov. 

 

V tejto súvislosti sa zmienim aj o niektorých povinnostiach, ktoré budú pre členov vyplývať z tohto 

zákona. Mrzí ma skutočnosť, že napriek tomu, že sme včas informovali našu členskú základňu, 

zabezpečili kvalitného lektora, ktorý bol tvorcom zákona, tak sa seminára k tomuto zákonu zúčastnilo 

veľmi málo záujemcov a podujatí organizovaných ÚCPS v Košiciach, Prešove a Poprade, takmer 
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nikto. Tento zákon sa nevzťahuje iba na vrcholový šport a reprezentáciu, ale aj na naše kluby a zväz. 

Jeho hlavným účelom je nastaviť vzťahy v športe tak, aby následne došlo zo strany štátu 

k zabezpečeniu oveľa väčších financií do športu, ale  s dopadom na to, aby sa transparentne 

rozdeľovali. Z veľkej časti už odzvonilo mútnym vodám v športe. Kluby, ktoré budú mať záujem 

zabezpečiť finančné prostriedky pre svojich športovcov zo štátu, cez dotácie, ale aj z VÚC a obcí, 

budú musieť splniť množstvo administratívnych opatrení. Z nízkej účasti na školeniach som pochopil, 

že medzi našimi členmi až taký veľký záujem o štátne peniaze nebude. Verte, že keď to chcete 

zmeniť, treba sa zamyslieť, či ste tí správni ľudia na vedúcich funkciách v klube, keď nebudete vedieť 

zabezpečiť pre svojich športovcov financie. Veľmi dobre viete, že kvalitné podmienky aj pre stolný 

tenis v klube sa nedajú zabezpečiť bez dostatku peňazí a preto sa nečudujte, keď v súvislosti s voľným 

pohybom hráčov Vám týmto budú z klubu odchádzať za lepšími podmienkami. Aj tento zákon podľa 

mňa je nastavený na trhovom princípe a silnejší budú silnejší a slabší budú ešte slabší. 

 

Nebudem pre krátkosť času rozoberať jednotlivé ustanovenia ZoŠ, ale mimo už spomenutého 

financovania Vás chcem upriamiť predovšetkým na tú skutočnosť, ktorá sa Vám môže stať, ak budete 

nečestne súťažiť. Myslím si, že si každý novinár na Vás zgustne, ak orgány činné v trestnom konaní 

začnú šetriť niektoré podozrivé výsledky. Trestno-právna úprava korupcie v ZoŠ im to umožnila. 

 

V krátkosti sa vrátim aj k činnosti VV, ktorý napriek pracovnej zaťaženosti všetkých členov sa 

schádzal minimálne v 5-člennom zložení. Ďakujem všetkým kolegom, dobrovoľníkom, za ich činnosť. 

Musím konštatovať, že dohodnuté uznesenia si zodpovedne a včas plnili. Veľmi som mal uľahčenú 

činnosť financovania, ktorú transparentne a precízne zabezpečoval Martin Gumáň. Ako predseda som 

nepotreboval mať ani podpisový vzor. Dohodnuté platby boli ihneď realizované a výdavky so 

zabezpečením činnosti zväzu, tak ako boli naplánované, boli aj do bodky splnené. V rámci 

ekonomickej činnosti sa zabezpečovalo nielen zasadnutie orgánov zväzu, ale aj nákup ocenení pre 

všetkých súťažiacich a následne ocenených, ale aj jubilantov a ostatných akcií organizovaných 

zväzom. Príjmová stránka zväzu bola vždy prekročená a ani rezerva z minulých období nebola 

nielenže vyčerpaná, ale aj navýšená. Verte, že neradi plníme plán prímov v oblasti pokút. Tie sú 

ukladané presne v súlade s dohodnutými pravidlami. Zväz je plne finančne konsolidovaný a  má 

vytvorené aj finančné rezervy. K dnešnému dňu je na účte zväzu 7.666 Eur. O všetkých finančných 

pohyboch na účte boli všetci členovia VV a kontrolór informovaný predložením bankových výpisov. 

Kontrolór zväzu priebežne kontroloval aj účel použitia finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom. 

Podrobne Vás s číslami nebudem zaťažovať. Bilancie hospodárenia boli často zverejňované na 

webovej stránke. 

 

V oblasti riadenia zväzu načrtnem svoju víziu. Ak sa nájde kolektív, ktorý získa väčšie finančné 

prostriedky na činnosť zväzu, potom sa dá sprofesionalizovať aj činnosť nášho zväzu. V súčasnosti 

náš zväz nemá daňové príjmy a preto nemusí podávať daňové priznania. Na súčasnej úrovni je 

riadenie zväzu, podľa môjho názoru, takmer bezproblémové. Viem si však predstaviť, že určite vyššia 

kvalita riadenia by bola zabezpečená len zamestnaním plateného sekretára, ktorý by zabezpečoval 

všetok servis výsledkov, teda ŠTK dospelých a mládeže, každodennú aktualizáciu webovej stránky, 

ktorá by sa dala skvalitniť, prípravu všetkých zasadnutí orgánov, prípravu a zabezpečenie všetkých 

MK jednotlivcov, organizáciu Pohárov jednotlivcov a družstiev, vedenie rebríčkov jednotlivých 

kategórií, prestupy a hosťovania, vedenie účtovníctva, spracovanie žiadosti o dotácie, kontrola hracích 

miestností a zápasov, riešenie protestov, vyberanie pokút a organizovanie kempov mládeže a TOP 

súťaží mládeže. Predpokladom takejto činnosti by bolo zriadenie stáleho sídla s vybavením potrebnou 

technikou. Verím, že toto je cesta budúcnosti nášho zväzu po jeho administratívnej stránke. V tejto 

oblasti by mali byť nápomocné aj orgány SSTZ, ktoré nás taktiež riadia a ak by sa chcelo spôsob 

financovania by sa určite našiel. 

 

V ďalšej časti správy sa zameriam na športovú činnosť nášho zväzu. Množstvo našich klubov nemá 

právnu subjektivitu. ZoŠ takúto situáciu ani nepredpokladá. nebudem rozoberať prečo. je každému 

jasné, že každý klub, ak nechce založiť obchodnú spoločnosť alebo združenie, mal by existovať aspoň 

na báze občianskeho združenia podľa § 829, t.j. ako občianske združenie bez právnej subjektivity, na 

základe zmluvy o združení. Nové orgány zväzu by mali trvať aspoň na týchto zmluvách a to aj z toho 
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dôvodu, aby sa im dali poukazovať peniaze z registrácií, vymáhať od nich pokuty aj právne, ako aj 

ukladať ďalšie povinnosti. Toto by sa malo týkať aj okresných a oblastných stolnotenisových zväzov, 

ktoré chcú byť aj v budúcnosti v štruktúrach SSTZ. Podľa nového Zákona o športe a Stanov SSTZ, tak 

budú zo zákona postavené mimo našich štruktúr. Verím, že dobrovoľní funkcionári týchto zväzov, 

bezodkladne zabezpečia túto úlohu a nebudú tak ďalej škodiť svojim členom a hlavne deťom, keď 

podľa súčasnej ZoŠ, § 69, odsek 5, je národný športový zväz je povinný 15% finančných prostriedkov 

z príspevku uznanému športu, poukázať na účel športu mládeže, pomerne rozdeliť medzi športové 

kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov- Už v tomto roku sa takto rozdelí vyše 90 000 

eur. Mimo vyššie uvedených statusových záležitostí klubov, vedenie zväzu stále uvažuje nad 

vhodnejšou štruktúrou súťaží nášho zväzu. Dnešná štruktúra súťaží je viac-menej s malými úpravami 

už dlhšie časové obdobie. V našich pomeroch sú súťaže o 12 družstvách ideálom a preto došlo aj  

k zníženiu počtu celkov v 2.lige. Stále sú polemiky či nechať jednu, dve alebo tri 3.ligy a či popri 

4.ligách nezaviesť aj 5.ligy s riadiacou pôsobnosťou nášho zväzu. V súčasnosti už nepočuť hlasy 

a nedostatku peňazí za účelom cestovania. Svedčí o tom aj množstvo turnajov usporiadaných na území 

nášho kraja, množstvo súťaží veteránov ako aj rôznych amatérskych líg. Stolný tenis na výkonnostnej 

a amatérskej úrovni sa teší veľkej popularite v našom kraji. 

 

Nedávny aktív klubov sa k novým štruktúram súťaží takmer nevyjadril. Aj zápasy 4-členných 

družstiev na 18 bodov sa javia ako najlepšie alternatíva. Celkom s kladným ohlasom sme sa stretli 

s rozdelením súťaží na hornú a dolnú polovicu. Pripomienky neboli ani k novému spôsobu žrebovania 

súťaží prostredníctvom spoločného zasadnutia ŠTK a VV. V krátkosti ešte spomeniem ešte dlho 

nenávidený materiál zväzu ohľadom schválených hracích podmienok a hracích miestností. 

S najväčšou pozitívnou odozvou sa stretlo fotenie družstiev pred zápasom. Takmer nikto zrazu nemal 

výhrady, mimo toho, že sme sa mohli navzájom spoznať ako sme zostarli. Odohrali sa takmer všetky 

zápasy až na tie, ktorým sa nechcelo, hlavne v 2.lige, Odporúčam zachovať túto povinnosť, taktiež 

trvať na všetkých týchto dohodnutých pravidlách v podmienkach. Teší ma skutočnosť, že kluby ako 

Malý Kamenec, Lužany, Arnutovce, Župčany si vyriešili otázku podláh a sčasti aj Košarovce, kde im 

odporúčam iný povrch ako majú doteraz. Postupne si družstvá zvykli aj na dresy a stále sa stretávam 

s tým, že kluby si stále vylepšujú svoju výstroj. Verím, že pokuty sa stanú minulosťou. Taktiež si viem 

predstaviť aj odpustenie resp. zníženie pokút za nenastúpenie na stretnutie, fakt z objektívnych príčin, 

kde evidentne hrajú súťaž iba 4 hráči. 

 

V súťažiach mládeže pociťujeme určitú stagnáciu. Z 87 klubov zaplatilo 45 klubov pokutu za neúčasť 

mládežníckeho družstva v súťažiach. Zníženie pokuty za mládež bolo podľa mňa alibistickým 

riešením a som za jej zvýšenie. Tendencia zníženia počtu hráčov súťažiach mládeže je citeľná 

a predovšetkým na účastiach na VSPM. Taktiež sa znížila kvalita dlhodobých súťaží. V tejto sezóne sa 

dokonca nevypísala žiadna dlhodobá súťaž dievčat, takmer pre nezáujem. Túto situáciu musí riešiť 

nový VV. Spokojnosť vyslovujem organizátorom mládežníckych podujatí ako aj včasnému servisu 

ŠTK mládeže. Pozitívom sa javí vytvorenie nových súťaží TOP 8 ako aj kemp mládeže pre 

najmladších a mladších žiakov, účelom ktorého hlavne odstrániť technické nedostatky najmladších 

hráčov. Všetci vieme, že nesprávne návyky limitujú budúcu výkonnosť každého hráča. Preto 

doporučujem v týchto táboroch intenzívne pokračovať, dokonca som toho názoru, že v prípade 

záujmu, by sa mohla vytvoriť jednotná metodika zvládnutia základných úderov, čo podľa mňa malo 

byť dávno riešené z úrovne SSTZ, pretože iba nadšenci v kluboch, ktorí často nemajú ani trénerské 

vzdelanie a pripravujú túto mládež, nemajú dostatočné odborné vedomosti a nie každý má čas na 

absolvovanie čoraz dlhších a náročnejších trénerských školení. Taktiež doporučujem, aby sa nové 

orgány zaoberali prípadným iným modelom súťaží a zatraktívnili ich pre našu mládež. Na poslednej 

konferencii, kto si pamätá som hovoril, žeby som bol rád keby mimo tradičných bášt mládežníckeho 

stolného tenisu začali pracovať v Humennom, Trebišove a Poprade. Teší ma, že v Humennom 

a Trebišove to už veľmi pekne funguje. Je však  ešte veľa čiernych miest na mape Východného 

Slovenska, kde so stolnotenisovou mládežou vôbec nepracujú. 

 

V minulosti správy nášho zväzu obsahovali výsledky a úspechy našich mladých športovcov 

z Východného Slovenska na podujatiach slovenského charakteru, prípadne v zahraničí. Napriek tomu, 

že náš zväz neriadi reprezentáciu mládeže ani slovenské súťaže mládeže,. nedá mi naa tomto mieste 
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nespomenúť, aby sme sa poďakovali funkcionárom a trénerom Valalík, Košíc, Michaloviec a Vranova 

k medailovým umiestneniam v celoslovenských súťažiach jednotlivcov a družstiev a zaželal im veľa 

trpezlivosti v práci s mládežou, ktorú robia naozaj kvalitne a robia dobré meno stolnému tenisu na 

východe Slovenska. 

 

K športovej oblasti by som chcel ešte dodať niekoľko vlastných myšlienok. V prvom rade platí stará 

fráza, že šport spája ľudí. Prostredníctvom športu máme množstvo priateľov. Aj v súťažiach našej 

úrovne sa z času na čas stretávame so vzájomnou nevraživosťou a neslušnými prejavmi medzi hráčmi 

navzájom ako aj za stolmi. Rád by som v tejto súvislosti poukázal na vyššie uvedený rozmer športu 

a aj keď v zápasoch prevládajú až neprimerané emócie, nabádam Vás všetkých k naozaj slušnému 

správaniu, ktoré k etike nášho inteligentného športu patrí. Verte, že často nie je dôležité víťazstvo, ale 

radosť z pekného zápasu a stretnutia s priateľmi, kde sa aj na našej úrovni mnohokrát často navzájom 

občerstvíme a verte, že o to ide, aby sme po ťažkej celotýždňovej práci, kvalitne zrelaxovali za stolmi 

a nie sa navzájom rozčuľovali a hnevali. Skúste sa nad týmito vetami zamyslieť. 

 

Okresným a oblastným stolnotenisovým zväzom odkazujeme, že naše súťaže sa budú hrať stále na 

registračné preukazy a preto treba, aby postupne zaviedli túto povinnosť aj pre všetky svoje kluby, 

pretože iba toto je v súlade s predpismi SSTZ, ktoré sú aj oni povinní rešpektovať. V tomto smere ma 

mrzí, že sme museli nekompromisne zasiahnuť proti Kochanovciam aj keď som ja osobne mal 

v mužstve dvoch priateľov. Viem si sa však predstaviť, žeby SSTZ trval na členskom, t.j. poplatok 5 

eur na 5 rokov a odpustil týmto družstvám platenie registračného poplatku. 

 

Vo vzťahu k SSTZ chcem vyzdvihnúť spoluprácu s funkcionármi a administratívou SSTZ. Dovolím si 

na tomto mieste povedať, že tento zväz je z hľadiska administratívy, určite jedným z najlepších 

zväzov, v športe vôbec. Jeho servis je včasný a dostatočný. Nedostatočné však vidím zmätky pri 

niektorých nahláseniach mládeže na medzinárodné turnaje. Hodnotiť športovú činnosť zväzu a prácu 

s mládežou nie je v kompetencii nášho zväzu. Svoje pripomienky činnosti SSTZ môžete mať 

prostredníctvom delegátov zvolených na našej konferencii, prípadne aj cez delegátov, ktorí budú mať 

právo účasti na Konferencii z titulu extraligových klubov a tam majú právo prezentovať svoje názory 

na riadiacu činnosť SSTZ.  

 

Vážení delegáti, chcem Vám všetkým poďakovať za doterajšiu spoluprácu. Odchádzam z vedúcej 

funkcie s pocitom, že zväz je konsolidovaný, že neexistujú zásadné rozpory a z viacerých osobných 

stretnutí mám pocit, že aj keď som veľmi nechcel druhýkrát vstúpiť do tej istej rieky, že som vytvoril 

fungujúci zväz. Prajem novým nástupcom veľa chuti do ďalšej práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Anton Hajduk 

predseda VsSTZ 


