
Zápis č. 10/2018 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 18.12.2018 v Bratislave 

 

Začiatok 1. časti zasadnutia: 18.12.2018 o 8:30 

Ukončenie 1. časti zasadnutia: 18.12.2018 o 14:00 

Začiatok 2. časti zasadnutia: 14:30 

Ukončenie 2. časti zasadnutia: 18:30 

 

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

Bc. Pištej, Dr. Brúderová 

Prizvaní: pp.  Ing.Wawrek, Ing. Šereda,  Ing. Suchý, Cibula, Mgr. Hatalová 

 

Prizvaní na 2. časť: pp. Sládkovič, Barniak, Surovský, Grman, Pavuk, Ďuračik, prof. Alexy 

(zastúpený Rehákom) 

 

Neprítomní na 2. časti: Sládkovič, Barniak, Surovský, Grman, Ďuračik 

 

Program:  

1. časť: 

1. Otvorenie         - Dr. Kríž 

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

3. Kontrola plnenia úloh                                                         -  Mgr. Hatalová 

4. Návrh nominácií RD a rozhodcov               - Truksa, Ing.Grigel 

                                                                                                 Dr. Vaniak 

5. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 

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

7. Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže 2019 - Ing. Grigel 

8. Návrh zasadnutí na 1. polrok 2019    - Mgr. Hatalová 

9. Stav prevádzkovania hosp. zariadenia  a  ekonomiky 

 za rok 2018           - Ing. Suchý, Ing.Kalužný 

10. Vyhlásenie ankety SSTZ       - Dr. Kríž, Ing. Kalužný 

11. Informácie z komisie rozvoja ST a školského športu  - Dr. Fink 

12. Rôzne  

 

2. časť: 

13. Spoločné zasadnutie VV SSTZ s predsedami KSTZ 

14. Záver – pracovné posedenie a diskusia pri kapustnici 

 

1. časť: 

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

 

Predseda SSTZ privítal členov VV a členov sekretariátu na poslednom zasadnutí v roku 2018. 

Poďakoval sa im za odvedenú prácu v prospech slovenského stolného tenisu. 



 

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

 

2.1    Dňa 30.11.2018 sa uskutočnil v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – 

Krasňanoch I. ročník turnaja o Pohár veľvyslanca ČĽR za účasti zástupcov 8 krajín -

z veľvyslanectiev akreditovaných v SR. Celé podujatie sponzorovala jeho excelencia Lin Lin, 

veľvyslanec ČĽR v SR, SSTZ poskytol priestory haly na turnaj a následnú recepciu, ako aj na 

výstavu fotografií z Číny. Turnaj sa hral vo viacerých kategóriách, vrátane profesionálnych 

stolných tenistov. Podujatie malo intenzívnu publicitu v masmédiách, osobitne RTVS a bolo 

dobrou propagáciou stolného tenisu i SSTZ. Za Bratislavský samosprávny kraj sa ho zúčastnil 

župan Juraj Droba, ako aj predstaviteľ usporiadateľskej krajiny OH 2020 japonský 

veľvyslanec Jun  Shimmi, ktorý venoval pohár pre kategóriu žien. 

2.2   V Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – Krasňanoch odohrali slovenské 

tímy záverečné stretnutia vo svojich skupinách v kvalifikácii o postup na ME v Nantes. Muži 

SR (bez Wanga) po vyrovnanom súboji zdolali celok Bieloruska 3:1 a zabezpečili si účasť 

medzi najlepšími 24 družstvami na ME (po prvý raz sa bude hrať iba v redukovanom počte 

európskych kolektívov). Ženy SR aj bez Balážovej a Ódorovej  zdolali Bosnu a Hercegovinu 

– rovnako 3:1. Vyhrali  skupinu, ale vzhľadom na to, že štartovali z II. kategórie tímov, čaká 

ich ešte baráž o definitívny postup na ME.  

2.3   Slovenský pár Ľubomír Pištej – Barbora Balážová dosiahol pekný úspech, keď sa 

kvalifikoval v zmiešanej štvorhre (na OH 2020 v Tokiu bude novou olympijskou disciplínou) 

do Grand final (8 dvojíc) v kórejskom Incheone. Úspech našich reprezentantov je o to 

výraznejší, že okrem nich Grand final hrali iba ďalší dvaja Európania – Nemci Boll 

a Franciska  v dvojhre mužov. SSTZ zabezpečil pred štartom našich hráčov v J. Kórei 

exkluzívne interview v denníku ŠPORT (autor Ľ. Lučanič). 

2.4    Dňa  10.12.2018 navštívil Národné stolnotenisové centrum v Bratislave – Krasňanoch 

viceprezident SOV Jozef Gönci, ktorý od 7.1.2019 nastúpi do funkcie štátneho tajomníka pre 

šport na MŠVVaŠ SR. V rokovaní s predsedom SSTZ  Z. Krížom, podpredsedom B. 

Kalužným a poverenou generálnou sekretárkou I. Hatalovou prediskutovali podmienky 

vytvorenia centra dospelých i mládeže ako aj obsah zmlúv s hráčmi a perspektívu rozvoja 

stolného tenisu v SR. J. Gönci ocenil skutočnosť, že SSTZ je jedným z mála športových 

zväzov, ktorý vlastní nemalý majetok určený na športovanie – Národné stolnotenisové 

centrum so solídnou infraštruktúrou. V súvislosti s hráčskymi zmluvami J. Gönci vyjadril 

súhlas s navrhnutými odmenami hráčom a odporučil zmluvy riešiť cestou SZČO. J. Gönci 

taktiež ocenil výsledky reprezentantov SR v stolnom tenise a vyjadril domnienku, že 

dosahované výsledky by mohli oprávňovať zväz na žiadosť o ich zaradenie do Národného 

športového centra alebo rezortného strediska. (SSTZ požiadal o zaradenie Balážovej, Wanga 

a Pišteja do Dukly – žiadosť bola zamietnutá) 

 

Úloha : Zorganizovať stretnutie s riaditeľom NŠC o podmienkach zaradenia 

reprezentantov SR 

Z: Kríž         T : 31.1.2019 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

 

Úlohy splnené: 

1/10/18 Úloha: Vypísať výzvu na organizovanie Slovak Junior & Cadet  Open 2019  (30.10.- 

3.11.2019) 

Z.: gen. sekretár, sekretariát                 T: 31.12.2018 



- zverejnená na stránke SSTZ 
 

2/10/18  Úloha: Pripraviť všetky pracovno-právne náležitosti k uvedeným skutočnostiam–

odstupné,  odchodné  ako aj dodatok k v pracovnej zmluve s Mgr. Hatalovou. 

Z.: Ing.Suchý, Dr.Kríž       T.: 31.10.2018 

-všetky náležitosti splnené v termíne 
 

3/10/18 Úloha: Predseda  komisie STaŠŠ na najbližšie  zasadnutie VV SSTZ  predloží  na 

schválenie upravený menný zoznam hráčov na jednotlivé listy kalendára. 

Z.: Dr. Fink         T.: 25.10.2018 

- bližšie spracované v bode 11 - Informácie z komisie rozvoja ST a školského športu 

 

4/10/18 Úloha: Dopracovať niektoré  náležitosti „Karty hráča SSTZ“, najmä s poukazom na 

úpravu GDPR. Náklad 2.500 ks. 

Z.: Dr. Fink         T.: 25.11.2018 

- bližšie spracované v bode 11 - Informácie z Komisie rozvoja ST a školského športu 

 

5/10/18 Úloha: ŠTK doplní bod súťažného poriadku o predĺžení prestávky. 

Z.: ŠTK, Ing.Čelko, Ing.Šereda      T.: 29.11.2018 

- bod upravený v SP, 4.1.4.9. PRESTÁVKY V HRE 

 

6/10/18 ŠTK zašle odpoveď klubu Geológ Rožňava na žiadosť o zrušenie preloženia 

extraligového stretnutia. 

Úloha: Zaslať klubu Geológ Rožňava odpoveď 

Z.: Ing. Šereda, ŠTK        T.: okamžite 

- odpoveď bola zaslaná dňa 3.12.2018 

 

7/10/18 Úloha: Zverejniť propozície M SR mužov a žien na stránke SSTZ. 

Z.: Ing. Šereda         T.: 18.12.2018 

- zverejnené na web stránke SSTZ 

 

8/10/18 Úloha: Pripraviť návrhy investičných akcií na odsúhlasenie a nahlásiť na MŠVVaŠ 

SR    

Z.:  Ing.Kalužný, Mgr.Hatalová              T.: 15.12.2018 

- návrhy schválené a nahlásené na MŠVVaŠ SR dňa 12.12.2018 

 

9/10/18 Úloha: Opätovne zverejniť výberové konanie na reprezentačného trénera junioriek. 

Z.: sekretariát         T.: okamžite 

- zverejnené na web stránke SSTZ 

 

10/10/18 Úloha: Požiadať Milana Grmana ako predsedu ŠKST Topoľčany o písomné 

stanovisko k problému s dvomi rozdielnymi zápisnicami, vzhľadom na to, že sa osobne 

nemohol zúčastniť stretnutia s členmi VV SSTZ z rodinných dôvodov.  

Z.: Ing. Wawrek, sekretariát      T.: 15.12.2018 

- o stanovisko Kontrolór SSTZ požiadal dňa 12.12.2018 

 

11/10/18 Úloha: Zverejniť výzvu na výberové konanie na pozíciu generálneho sekretára 

SSTZ. 

Z.: Dr. Kríž, Ing. Kalužný      T.: okamžite 

- výzva bola zverejnená na web stránke SSTZ 



 

12/10/18 Podmienky výberu organizátora ITTF WJC Slovak Junior & Cadet Open 2019  

Predložený materiál VV SSTZ po doplnení niektorých všeobecných podmienok schválil, 

s tým že výzva bude okamžite zverejnená na stránke SSTZ. Žiadosti na organizovanie 

podujatia musia záujemci poslať na sekretariát najneskôr do 15.1.2019 

Z.: sekretariát        T.: okamžite 

- výzva bola zverejnená na web stránke 

 

13/10/18 Úloha: Do najbližšieho zasadnutia VV predložiť návrh štandardov pre dlhodobé 

školské stolnotenisové ligy tak, aby pri ich dodržaní mohli byť tieto súťaže uznané za 

oficiálne súťaže SSTZ a  mohli byť tiež tieto štarty v budúcnosti zarátavané medzi tri štarty 

potrebné na čerpanie príspevku SSTZ pre kluby -  hráči  do 23 rokov.   

Z.: Dr. Fink         T.: 25.10.2018 

- bližšie v bode 11 - Informácie z komisie rozvoja ST a školského športu 

 

Úlohy čiastočne splnené: 

 

14/10/18 V prípade, že sa neprihlási nikto na organizátora ITTF WJC Slovak Junior & Cadet 

Open 2019,  musí sekretariát SSTZ zmapovať možnosti, kde by sa tento turnaj mohol v r. 

2019 konať.  

Z.: sekretariát         T.: 15.1.2019 

 

15/10/18 Úloha:  Doplniť chýbajúce doklady a predložiť komisii pre ekonomiku a marketing  

inventarizáciu  stolnotenisového materiálu za roky  2016, 2017. 

Z: Ing. Kalužný, sekretariát SSTZ,                             NT: 31.1. 2019 

              

16/10/18 Úloha : Rokovať s oslovenými  stolnotenisovými  firmami o ponuke  na reklamu 

v pripravovaných publikáciách „Stolný tenis  pre začiatočníkov“ a  „Stolný tenis pre 

vedúcich ZÚ na školách“ 

Z: marketingová komisia                       T: 30.10.2018 

- V publikácii „Stolný tenis pre začiatočníkov sa reklamu nepodarilo zabezpečiť, do druhej 

publikácie sa ešte hľadá.  

17/10/18 Úloha:  Dopracovať  materiál o zriadení NSTC  podľa najnovšej legislatívy 

a pripomienok a predložený opätovne na októbrový VV SSTZ.    

Štatút schválený s pripomienkami a po zapracovaní zverejniť na stránke SSTZ s účinnosťou 

od 1.1.2019. 

Z.: Truksa, Cibula        T.: 31.12.2018 

 

18/10/18 Na návrh predsedu SSTZ každý člen VV SSTZ a kontrolór  dostanú za celoročnú  

bezplatnú prácu pre SSTZ do užívania počítač, ktorý budú využívať aj počas rokovaní VV 

SSTZ (v rámci zefektívnenia práce nebudú sa už prerokovávané materiály rozmnožovať).  

VV SSTZ návrh schválil. 

Z.: sekretariát        T.:  31.12. 2018  

 

19/10/18 Úlohy: Stav na sekretariáte nie je krízový, avšak aj tak je potrebné urýchlene prijať 

dve osoby: 

A.  Brigádnik na výpomoc Ing. Suchému na útvar ekonomiky, do konca roka. 

Z.: Ing. Suchý       T.: okamžite 

Úloha splnená – ako brigádnik na výpomoc Ing. Suchému bola prijatá Andreja 

Vidová. 



      B.   Asistent/asistentka s nástupom ihneď pre povereného generálneho sekretára na TPP 

na dobu určitú (pol roka s možnosťou predĺženia) 

 Z.: Mgr. Hatalová      NT.: 15.1.2019 

 

20/10/18 Úloha:  Navrhnúť termín a miesto na slávnostnú večeru v súvislosti s odovzdávaním 

cien v Ankete SSTZ. 

Z.: VV, sekretariát       NT.: 31.12.2018 

- Termín slávnostnej večere je 30.1.2019, miesto ešte nie je vybrané. 

 

Úlohy trvajúce : 

 

21/10/18 Úloha: Pripraviť návrh na zloženie  redakčnej rady publikácie SSTZ  k 95 . výročiu 

a spolupracovníkov zodpovedných  za jednotlivé oblasti 

Z:Dr. Kríž, Ing. Hamran, Dr. Fink                                                                  T:31.12.2018     

 

22/10/18 Úloha: Tréneri musia predložiť výpis z registra trestov. Pokiaľ výpis nepredložia, 

tak  vedúcim  výpravy bude jeden z rodičov pretekárov, tréner nevycestuje!. 

Zodp.: Ing. Grigel, sekretariát      Termín: trvale 

- Úloha sa presúva do trvalých uznesení na web stránke SSTZ – Zápisy VV SSTZ 

 

23/10/18 Úloha: Pripraviť spoločné stanovisko  komisie mládeže a ŠTK k danému návrhu  na 

žrebovanie turnajov deň pred ich konaním a predložiť ho na októbrový VV SSTZ. 

Z.: Ing.Čelko, Ing.Grigel                NT.:23.10.2018 

 

24/10/18 Úloha: Prerokovať absenciu tréningových plánov u viacerých reprezentantov SR. 

Z.: Truksa, Bc.Šereda        T.: 25.11.2018  

 

25/10/18 Úloha: Návrhy na zaradenie nových členov do Siene slávy SSTZ budú predložené 

začiatkom r. 2019 

Z: Dr. Kríž, Ing.Kalužný                                                                      T: 10.1.2019 

 

26/10/18 Úloha :  Pripraviť aktuálny stav čerpania štátneho príspevku podľa jednotlivých 

kapitol      

Z : Ing. Suchý                                T: 31.12.2018 
 

27/10/18 Úloha: Predseda SSTZ navrhol  stretnutie s mamou Tatiany Kukuľkovej, na 

prediskutovanie  smerovania stolnotenisovej kariéry jej dcéry.  

Z.: Dr.Kríž, Truksa,  Bc. Šereda                  T.: 15.1. 2019 

 

28/10/18 Úloha: Hlasovania VV SSTZ per rollam v období medzi rokovaniami VV budú 

zverejnené v nasledujúcej zápisnici zo zasadnutia VV SSTZ. 

Z.: gen. sekretár                    T.: trvale 

 

K bodu 4 – Návrh nominácií RD a rozhodcov – Truksa, Ing. Grigel, Dr. Vaniak 

 

4.1 ME U21 Portugalsko, Gondomar (7. – 10.3.2019) 

Hráči: Kukuľková, Puchovanová, Oráč, Špánik, Brat 

Tréner: Truksa + 1 

Na náklady SSTZ 



Úloha: Prerokovať štart nominovaných hráčov na ME U21 z dôvodu kolízie s písomnými 

maturitami. 

Zodp.: Truksa, Bc.Šereda      T.: okamžite 

 

4.1  Výcvikový tábor kadetky a kadeti, Prievidza (14.-18.1.2019) 

Kadetky:  Ilášová, Vinczeová, Bilkovičová, Štüllerová, M.Šinkárová, Činčurová 

Kadeti: Goldír, Kubala, Uherík, Palušek, Arpáš, France 

Tréneri: Dragaš, Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.2  Výcvikový tábor  - minikadetky a minikadeti, Prievidza (28.1.-1.2.2019)  

Minikadetky: Némethová, Korf, Vanišová, Kubjatková, Nagyová, Bitoóvá 

Minikadeti: Mitrík, Király, Sepeši, Kokavec,  Madaras, Floro 

Tréneri: Solár, Dragaš 

Všetci na náklady SSTZ 

Úloha 30/10/18: Preveriť nenominovanie Wallenfelsovej a Dziewiczovej na VT a požiadať 

o vysvetlenie reprezentačného trénera 

Z.: Ing.Grigel         T.: okamžite 

 

4.3 Výcvikový tábor juniori, Nitra (14.-18.1.2019) 

Hráči: Delinčák, Klajber, Fečo, Pach, Pindura  

Tréner: Ing.Grigel 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.4 Výcvikový tábor juniori, Nitra (28.1.-2.2.2019) 

Hráči: Delinčák, Klajber, Fečo, Pach, Ivančo 

Tréner: Ing.Grigel 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.5 Výcvikový tábor juniorky, Michalovce (14.-18.1.2019) 

Hráčky: Labošová, D. Šinkarová, Peková, Divinská, Dzelinská, Terezková 

Tréneri: Dr.Blaško, Eštok 

Všetci na náklady SSTZ 

 

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

 

Príloha zápisu č. 1/10 

VV vzal jej obsah na vedomie. 

 

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

 

Ekonóm SSTZ predložil materiál, Príloha č. 2/10 

 

K bodu 7 – Návrh na prípravu RD mládeže na ME mládeže 2019 – Ing. Grigel 

 

Komisia mládeže predložila VV plán akcií reprezentácie mládeže na rok 2019, v ktorom 

príprava na ME mládeže 2019 bude prebiehať v 4 blokoch a to nasledovne: 

1. jún 2019 – 2x 4 dni  

2. júl 2019 – 2x 4 dni 



Počty v príprave na MEM 2019 budú nasledovné: juniori 6 a v záverečnom týždni 4; juniorky 

6 a v záverečnom týždni 4, kadeti 4 a kadetky 4. 

ME mládeže sa budú konať 7.-16. júla v Ostrave.  

 

K bodu 8 – Návrh zasadnutí na 1. polrok 2019 – Mgr. Hatalová 

 

VV SSTZ schválil nasledujúce zasadnutia: 

1. 23.1.2019 

2. 20.2.2019 

3. 2.4.2019 

 

K bodu 9 – Stav prevádzkovania hosp. zariadenia  a  ekonomiky za rok 2018 – Ing. 

Kalužný, Ing. Suchý 

 

Zo zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu s MŠVVaŠ SR nám vyplýva povinnosť 

obstarať kapitálové položky (osobné motorové vozidlo a opravu vedení TÚV a ÚK do 

ubytovne Top) v celkovej výške 35.000,- v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Obstarali sme motorové vozidlo Peugeot 3008 od fy FINAL-CD prostredníctvom 

elektronického kontraktačného systému v hodnote 24.046,80 vr. DPH, z čoho bola netto suma 

20.039,- hradená zo štátneho príspevku, zvyšok, tj. DPH z prostriedkov zväzu. Automobil 

sme komplexne poistili a prihlásili. Taktiež sme realizovali výmenu teplovodnej a vodovodnej 

prípojky do ubytovne TOP. Dodávku uskutočnila fy Miteco vo vysokej kvalite v hodnote 

19.921,92 eur (bez DPH). Z tejto sumy sme čiastku 13.500,- uhradili zo štátneho príspevku, 

zvyšných 6.421,92 z prostriedkov zväzu. Prenesenú daňovú povinnosť, zníženú o daňový 

odpočet uhradíme v stanovenom termíne taktiež z prostriedkov zväzu. Okrem toho sa 

uskutočnila rekonštrukcia izieb č. 14 a 16 vrátane dodania nábytku a okenných závesov. 

Zmapovali sme (o. i. na základe zistení kontrolných orgánov) potreby ďalších nevyhnutných 

investičných akcií pre rok 2019. Tieto boli v stanovenom termíne nahlásené na Ministerstvo 

školstva, zoznam viď bod 12.16 (schválené hlasovania per rollam) 

 

VV prerokoval stav čerpania prostriedkov zo štátneho rozpočtu predložený ekonómom SSTZ 

a potreby čerpania do konca roku 2018. VV konštatoval, že vzhľadom na rozdiel 

v predloženej informácii o výške nedočerpaných prostriedkov takmer 100 tis. EUR oproti 

informácii predloženej členom VV po predchádzajúcom zasadnutí VV a neúplnosť 

predloženej informácie nie je možné diskusiu uzavrieť a čerpanie zvyšných prostriedkov je 

potrebné urýchlene doriešiť a prípadné rozhodnutia schváliť per rollam. 

 

Úloha : Preveriť stav čerpania, nezaúčtované položky a výšku nedočerpaných prostriedkov  

Z: Ing. Suchý       T. 19.12.2018 

 

K bodu 10 – Vyhlásenie ankety SSTZ – Dr. Kríž, Ing. Kalužný 

 

Všetkým hlasujúcim bude rozposlaný Hlasovací lístok a sprievodný list, v ktorom bude 

vysvetlený celý priebeh ankety SSTZ a aj hlasovania. Vyhlásenie výsledkov spolu so 

slávnostnou večerou sa bude konať 30. januára 2019. Hlasovať budú – členovia VV, športový 



a výkonný riaditeľ SSTZ, predsedovia krajských zväzov, predstavitelia všetkých 

extraligových klubov a reprezentačný tréneri.  

 Anketa za rok 2018 sa bude vyhodnocovať v nasledujúcich kategóriách:  

• Stolný tenista(-ka) roka (kategória dospelých)  

• Mládežnícky hráč(-ka) roka (do 21 rokov)  

• Objav roka  

• Tréner roka  

• Rozhodca roka  

 

Úloha: Rozposlať Hlasovacie lístky spolu so sprievodným listom všetkým hlasujúcim. 

Uzávierka hlasovania je 10.1.2019. 

Z: Ing.Klaužný, Mgr.Hatalová      T.:okamžite,  

                      resp.10.1.2019 

Úloha : Pripraviť slávnostné odovzdanie Ankety SSTZ  

Z: Kalužný, sekretariát       T: 30.1.2019 

 

K bodu 11 - Informácie z Komisie rozvoja ST a školského športu – Dr. Fink 

 

11.1  VV na svojom zasadnutí opätovne prerokoval zoznam hráčov zaradených do 

nástenného kalendára na rok 2019. Po diskusii boli vykonané niektoré úpravy, s tým, že 

menoslov kalendára je na rok 2019 už uzatvorený a je nevyhnutné bezodkladne realizovať 

grafické práce a zabezpečiť tlač. 

Z.: Dr.Fink                    T.: okamžite 

 

11.2  VV na návrh predsedu komisie rozvoj a ST a školského športu Dr. Finka prerokoval 

návrh na schválenie minimálnych štandardov školských stolnotenisových líg. Po splnení 

týchto podmienok budú jednotlivé školské ligy uznané SSTZ za oficiálne súťaže SSTZ, na 

základe čoho bude možné čerpať príspevok do 23 rokov aj na mládež, ktorá za splnenia 

podmienok štartuje v týchto školských súťažiach.  

 

Úlohy: V súvislosti s tým je potrebné upraviť aj Súťažný poriadok SSTZ /Ing.Čelko/ a 

predložiť ho na schválenie na najbližší VV. Treba ešte dopracovať vzorový rozpis súťaží. 

Štandardy sú účinné dňom schválenia VV. 

Z: Ing. Čelko, ŠTK        T.: 23.1.2019 

 

Schválené minimálne štandardy pre dlhodobé školské ligy: 

- určenie organizátora súťaže v konkrétnom regióne 

- určenie zodpovednej osoby súťaže zodpovednej za riadenie súťaže a komunikáciu so SSTZ 

- vydanie propozícii súťaže, alebo súťažného poriadku či Bulletinu s určením pravidiel súťaže 

- súťaž prebehne podľa pravidiel stolného tenisu 

- súťažné disciplíny a systém určí organizátor v závislosti od miestnych pomerov 

- hráč, na ktorého má klub záujem čerpať príspevok musí byť registrovaný SSTZ a mať min.      

  3 štarty 

- non stop dostupný výsledkový servis školskej ligy /bude prelinkovaný na nový web/ 

- výsledky súťaže bude organizátor priebežne zasielať SSTZ podľa formátu určeného SSTZ 

- uvádzanie loga SSTZ a loga školskej ligy vo všetkých materiáloch /web, výsl. servis, 

tlačoviny, atď./ 

- uvedenie minimálnych štandardov školských líg aj v Bulletine ŠTK SSTZ na sezónu 

2019/2020 



- v prípade už existujúceho splnenia štandardov sa štarty počítajú už pre čerpanie 2019 /od 

schválenia VV/ 

- v dlhodobej školskej lige upraviť súťažný poriadok, že môžu byť aj deti bez registrácie /aj 

úprava SP SSTZ/ 

- vydané vzorové propozície 

 

11.3 Dr. Fink informoval o realizovaných podujatiach projektu stolný tenis do škôl. 

V súčasnosti sú ukončené všetky plánované projekty na rok 2018. Začalo sa už  pracovať aj 

na pomenovaní a definovaní silných a slabších stránok projektu.  Projekt na rok 2019 bude 

predložený VV na schválenie v prvom kvartáli 2019. 

 

11.4 Dr. Fink informoval, že v súlade s predošlým schválením „Osobnej karty hráča“ a 

zapracovaní pripomienok bude táto zadaná do tlače. Ide o pomôcku pre kluby, do ktorej si 

môžu zaznamenávať informácie v súvislosti s hráčmi klubu. Klubom, ktoré čerpali príspevok 

do 23 rokov bude táto karta distribuovaná zo SSTZ bezplatne v počtoch v akom čerpali 

príspevok na hráčov. V prípade záujmu bude k dispozícii na sekretariáte na zakúpenie aj pre 

ďalších záujemcov. 
 

K bodu 12 – Rôzne 

 

12.1 Návrh na rozdelenie výnimočnej odmeny pre zmiešaný pár Balážová-Pištej 

VV SSTZ jednomyseľne schválil návrh KŠR odmenu pre pár Pištej – Balážová za dosiahnuté 

výsledky počas celého kalendárneho roku 2018, za vzornú reprezentáciu SR a najmä za účasť 

na turnaji Grand final v Kórei spolu 2.000,-€.  

Rozdelené nasledovne: Pištej a Balážová 750,-€ a tréner Truksa 500,-€ 

Hlasovanie VV SSTZ: za 9, proti 0  

 

12.2 Návrh na rozdelenie výnimočnej odmeny pre družstvo mužov za postup na ME 2019 

VV schválil návrh reprezentačného trénera na rozdelenie celkovej sumy 3.000,-€ nasledovne: 

Pištej – 1.300,-€; Valuch 600,-€; Šereda P.  300,-€; Novota 100,-€; Kalužný S. 100,-€; Truksa 

600,-€ 

Hlasovanie VV SSTZ: za 7, proti 1, zdržal sa 1 

 

Návrh na rozdelenie mimoriadnej odmeny pre sekretariát SSTZ – VV rozhodol o udelení 

odmeny vo výške 6000 EUR pre pracovníkov sekretariátu, ako odmenu za vykonanú prácu 

v roku 2018. Rozdelenie jednotlivým pracovníkom navrhne Mgr. Hatalová.  

 

VV SSTZ schválil jednorazovú odmenu pre reprezentantov SR za umiestnenie vo svetovom 

rebríčku dospelých v zmysle návrhu zmlúv s reprezentantmi, ktoré boli v roku 2018 

pripravované, avšak neboli uzavreté. Na základe toho boli schválené domeny vo výške 

12x420 EUR hráčom B.Balážová, Ľ.Pištej, Y.Wang a 12x210 EUR hráčke T.Kukuľkovej. 

Čiastka bola súčasťou plánu na rok 2018. 

 

12.3  Hodnotenie MSJ – Bendigo, Austrália 

Reprezentačný tréner juniorov Ing. Grigel predložil písomný materiál, v ktorom hodnotí 

decembrové vystúpenie našich juniorov a junioriek v Bendigu. Všetci, okrem Natálie 

Grigelovej, skončili medzi jednotlivcami svoje vystúpenie už v kvalifikačných skupinách, 

kým Natália sa dostala medzi najlepších 32 junioriek sveta. Za zmienku  stojí ešte miešaná 



štvorhra Labošovej so Zelinkom - zdolali po výbornom výkone pár Pavlovič- Bentancor 3:0, 

ale potom nešťastne prehrali s rumunským párom. Hráči sa počas celých majstrovstiev 

správali vzorne a robili dobré meno slovenskému stolnému tenisu. 

 

VV jednohlasne schválil na základe dosiahnutých výsledkov vrátenie nákladov N. Grigelovej 

na MSJ v Bendigu. Najvhodnejšiu formu vrátenia preverí ekonóm SSTZ v spolupráci s p. 

Grigelom  

Z: Ing.Suchý         T.:31.12.2018 

 

12.4 Návrh Komisie mládeže na zriadenie celoštátneho centra prípravy mládeže 

VV jednomyseľne schválil projekt predložený komisiou. Projekty je potrebné predkladať do 

10.3.2019. Výzva s bližšími informáciami na zriadenie centra bude zverejnená na webovej 

stránke SSTZ do konca roku 2018. 

Úloha: Zverejniť výzvu na zriadenie celoštátneho centra mládeže na stránke SSTZ. 

Z.: Ing.Grigel, sekretariát SSTZ                 T.:31.12.2018 

 

12.5 Úprava smernice ÚTM č. 1/2018 

Na návrh komisie mládeže VV schválil úpravu smernice č.1/2018 v bode 3.3 Čerpanie 

rozpočtu tak, aby nebolo možné čerpať finančné prostriedky na súťaže. 

Hlasovanie VV: za 5, proti 2, zdržal sa 2 

Úloha: Zverejniť zmenenú smernicu ÚTM na stránke SSTZ 

Zodp.: Ing.Grigel, sekretariát                 T.: 31.12.2018 

 

12.6  Hodnotenie reprezentačných trénerov 

KŠR vypracovala metodiku na hodnotenie podujatí reprezentačných trénerov. Po doplnení 

odporúčaní do budúcnosti bude formulár zverejnený na stránke SSTZ, v sekcii reprezentácia. 

Z.: Truksa, Cibula        T.: 31.12.2018 

 

12.7 Odpoveď na otvorený list p. Kmeťovi 

Truksa predložil návrh odpovede VV a ten ho schválil. Jediná pripomienka k zneniu listu bola 

vznesená od predsedu SSTZ, podľa názoru ktorého bol list naformulovaný príliš 

diplomaticky. Odpoveď bude poslaná poštou a mailom p. Kmeťovi. 

Z.: Truksa, Mgr.Hatalová       T.: okamžite  

 

Reakciou na otvorený list od p. Kmeťa bol list od Mariána Bytričana. VV SSTZ vzal jeho 

reakciu na vedomie a ďakuje za podnetné názory. 

 

12.8 VV SSTZ rozhodol, že Mgr. Ivan Peko vzhľadom na to, že reprezentoval SVK len na 

jednej akcii,  reprezentačnú výbavu, ktorú si zapožičal pred odchodom do Austrálie, musí 

vrátiť. (Zostáva mu jedno tričko.) 

Hlasovanie VV: za 9, proti 0 

 

12.9 Mgr. Ivici Hatalovej sa predlžuje o 2 mesiace poverenie na vedenie sekretariátu SSTZ 

-  do 28.2.2019 

Hlasovanie VV: za 9, proti 0 

12.10 Dňa 26.11.2018 bola poslaná p. Slašťanom ponuka na odkúpenie stolnotenisových 

medailí a trofejí z rokov 1940-1960. 



Úloha: Skontaktovať sa s p. Slašťanom a vhodné medaily a trofeje odkúpiť. 

Z.: Dr.Kríž, sekretariát        T.:31.1.2019 

 

12.11 Dodatok k minulému zápisu 9/2018! Sekretariátu SSTZ boli schválené 14. platy na 

základe splnených cieľov, ktoré im VV odsúhlasil. Vyplatenie 14. platov musí prebehnúť 

okamžite. 

Hlasovanie: za 8, proti 0 

Z: Ing.Suchý         T.: okamžite 

 

12.12 MVK informovala o novej publikácii „Môj tanec s bielou loptičkou“, ktorá hovorí 

o histórii stolného tenisu z okolia Levíc. SSTZ publikáciu od autora zakúpi a bude dostupná aj 

na zväze. 

 

12.13 VV odporúča, aby v publikácii od Dr. Koprdu bola dopracovaná grafická stránka. 

Osloviť Dr. Blaška, či by nebol ochotný sa spolupodieľať na grafickej úprave. Prípadne 

navrhnúť iné varianty. Pripomienky trénera J. Truksu autor do publikácie zapracoval. 

Z: MVK         T.:23.1.2019 

 

12.14  Návrh dotácií na M SR mládeže jednotlivcov a družstiev 2019 

VV SSTZ schválil jednotlivé dotácie: 

M SR družstiev – 680,-€ 

M SR jednotlivcov – 2.150,-€ 

SSTZ dodá všetkým usporiadateľom medaily, poháre, diplomy a loptičky (pre M SR 

jednotlivcov 72 ks a pre M SR družstiev 36 ks loptičiek). 

 

12.15 List Ing. Baláža  

Mgr. Hatalová preverila s bývalým generálnym sekretárom p. Hamranom stav listu 

odovzdaného p. Balážom osobne na zasadnutí VV, ktorého sa zúčastnil. List mal byť 

zaevidovaný do došlej pošty. List sa na sekretariáte nenachádza. 

Úloha : Poslať ospravedlnenie p. Balážovi a vyžiadať kópiu listu. 

Z: Mgr. Hatalová        T: 10.1.2019  

 

12.16 Hlasovania Per rollam  od 28.11.2018 – 18.12.2018 

1.  Investície na schválenie – nový informačný systém, za 9, proti 0 

2. Investície na schválenie – rekonštrukcie oddychových priestorov, za 9, proti 0 

3.  Investície na schválenie – vnútorné opravy a rekonštrukcie a vybudovanie Siene slávy, za 

9, proti 0 

4.  Investície na schválenie – vonkajšie opravy/rekonštrukcie stoln. haly SSTZ, za 9, proti 0 

5.  Investície na schválenie – rekonštrukcie rehabilitácie v hale SSTZ, za 9, proti 0 

6. Investície na schválenie – veľká obrazovka do haly, za 8, proti 1 

 

2. časť: 

 

K bodu 13 - Spoločné zasadnutie VV SSTZ s predsedami KSTZ 

VV SSTZ privítal na svojom koncoročnom zasadnutí zastupiteľov krajských zväzov. Zo 7 

prizvaných sa zúčastnili predstavitelia BSTZ – Martin Rehák a VSTZ – Vincent Pavuk. 



Ostatní pozvaní svoju účasť ospravedlnili kvôli iným povinnostiam. Zúčastnené kraje 

predniesli krátky sumár o svojej činnosti a spoločne s VV SSTZ viedli konštruktívny 

rozhovor o ďalšej spolupráci a námetoch na nové projekty do budúcnosti. 

 

K bodu 14 – Záver -  posedenie pri kapustnici 

Podpredseda VV SSTZ Ing. Kalužný sa zúčastneným v príhovore poďakoval za celoročnú 

spoluprácu všetkým členom VV SSTZ,  celému sekretariátu SSTZ a aj predsedom krajských 

zväzov. Pozitívne zhodnotil uplynulý rok a poprial všetkým veľa energie a pracovnej sily do 

nadchádzajúceho roku 2019.  

 

 

 

Bratislava, 2.1.2019 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová 

Overil: Dr. Zdenko Kríž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1/10             

Vec:  Medzinárodná agenda  od  28.11.2018  do 18.12.2018 

A :    ETTU 

1. 2019 ITTF Europe Top 16, 2.-3.2.2019 Montreux, Švajčiarsko 

2. 2019 European Under 21 Championships, Gondomar (POR) 7.-10.3.2019 

  Pozvaní hráči: Špánik, Brat, Oráč, Kukuľková, Puchovanová 

B :      Pozvania pre reprezentačné družstvá  

  Medzinárodné majstrovstvá a WORLD TOUR :  

1. ITTF Challenge Plus Portugalsko, Lisabon 13.-17.2.2019 

       Odmeny : 60.000 USD 

       Pobytové náklady : 160-200 € 

       Štartovné:  120 € -  bez oficiálneho ubytovania 

       Uzávierka prihlášok:   konečná 14.1.2019 

2. 2019 ITTF U21 First  Training Camp, Portugalsko, Via Nova de Gaia, 5.-11.2.2019 

Pozvaná hráčka: Tatiana Kukuľková 

Uzávierka pre potvrdenie: 21.12.2018 

3. 2019 World Table Tennis  Championships, Maďarsko, Budapešť 21.-28.4.2019 

 Uzávierka predbežných prihlášok: 10.1.2019 

 Uzávierka pre konečné prihlášky: 20.2.2019  

  C :     Pozvania pre rozhodcov  a funkcionárov 

  D :       Rôzne  

1.  Priebežná agenda  Superligy: 

13.12.2018 sa konala porada Superligy vo Veľkých Pavloviciach, kde sa 

vyžrebovala 2. časť súťaže a určili sa aj nadchádzajúce termíny. Za SSTZ sa na nej 

zúčastnili Mgr. Hatalová a Ing. Hamran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2/10: 

1. Informácia o stave neuhradených záväzkov a pohľadávok 

a. ku dnešnému dňu neevidujeme neuhradené záväzky po lehote splatnosti; 

b. k 20.09.2018 evidujeme neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti v 

celkovej výške, uvedenej nižšie. Štruktúra pohľadávok: 

1. ŠK Prievidza 100,00 

2. ProfiTTsport 144,00 

3. ŠKST Lokomotíva Košice 721,14 

 SPOLU (eur): 965,14 

Ad 1, 2 a 3: Platby boli urgované. 

2. Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v sezóne 2017/18 

ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky nasledovne: 

1. VsSTZ Vranov n/T. 7.570,00 

2. KSTZ Bratislava 4.000,00 

3. KSTZ Banská Bystrica 3.900,00 

4. KSTZ Žilina 400,00 

5. KSTZ Trnava 800,00 

 SPOLU (eur): 16.670,00 

Týmto môžeme považovať čerpanie v sezóne 2017/2018 za uzavreté. 

3. Informácia o stave obstarávania kapitálového majetku zo štátneho príspevku 

uznanému športu 

Zo zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu s MŠVVaŠ SR nám vyplýva 

povinnosť obstarať kapitálové položky (osobné motorové vozidlo a opravu vedení TÚV a 

ÚK do ubytovne Top) v celkovej výške 35.000,- v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní. Oprava potrubí je realizovaná priamo zväzom, motorové vozidlo 

obstarávame prostredníctvom obstarávateľskej agentúry MARBU z Košíc. 

Obstarali sme motorové vozidlo Peugeot 3008 od fy FINAL-CD prostredníctvom 

elektronického kontraktačného systému v hodnote 24.046,80 vr. DPH, z čoho bola netto 

suma 20.039,- hradená zo štátneho príspevku, zvyšok, tj. DPH z prostriedkov zväzu. 

Automobil sme komplexne poistili a prihlásili. Taktiež sme zakúpili sadu zimných kolies. 

Uvedené náklady sme uplatnili zo štátneho príspevku.  

Realizovali sme výmenu teplovodnej a vodovodnej prípojky do ubytovne TOP. Dodávku 

uskutočnila fy Miteco vo vysokej kvalite v hodnote 19.921,92 eur (bez DPH). Z tejto 

sumy sme čiastku 13.500,- uhradili zo štátneho príspevku, zvyšných 6.421,92 

z prostriedkov zväzu. Prenesenú daňovú povinnosť, zníženú o daňový odpočet uhradíme 

v stanovenom termíne taktiež z prostriedkov zväzu. Vedľajšie náklady obstarávania 

uplatníme zo štátneho príspevku. Presné sumy dodám dodatočne. 

4. 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. V uplynulom období nenastali žiadne relevantné skutočnosti. 

5. Postup integrácie účtovníctva 

Od konca roku 2017 sme spustili proces integrácie účtovníctva a uzavreli zmluvu s fy 

E.M.Consulting s.r.o. V roku 2018 teda vedieme jednotné účtovníctvo, vedené na 

vlastnom zväzovom serveri v účtovnom SW Kros Omega. V súčasnosti uskutočňujeme 



porovnanie našej evidencie s p. Grossovou. Nateraz sme implementovali funkčnosti 

kontrollingu a  reportingu.  

6. Údržba stolnotenisovej haly 

Priebežne realizujeme drobnú údržbu STH. Okrem plánovanej výmeny potrubných vedení 

(viď bod 3), sme realizovali alebo plánujeme realizovať tieto akcie: 

• Prebehla rekonštrukcia ubytovacích priestorov izby č. 14 a 16. V súčasnosti prebiehajú 

záverečné úpravy, očakávame dodávku vešiakových dosiek. Po dodaní všetkých 

podkladov budeme informovať o výsledku. 

• Zmapovali sme (o. i. na základe zistení kontrolných orgánov) potrebu ďalších opráv, 

ktoré bude potrebné uskutočniť v najbližšom časovom horizonte na STH, s ohľadom 

na návrh na vyčlenenie kapitálových nákladov zo štátneho príspevku uznanému 

športu: 

• náter strešných plechov a oprava strechy 

• oprava komína 

Okrem toho navrhujem v budúcom roku zvážiť realizáciu energeticko – úsporných 

opatrení. 

7. Ďalšie informácie 

• Vyúčtovali sme dotácie SOV pre T. Kukuľkovú na kvalifikáciu a prípravu na OHJ 

2018 v Buenos Aires. Doplatok zo strany SOV nabehol na náš účet. 

• Vznikla nám nová zákonná povinnosť vykonať zápis do Registra mimovládnych 

neziskových organizácií (MVNO). Riešime v spolupráci s našou audítorskou firmou. 

• Realizovali sme turnaj „O pohár J.E. Veľvyslanca ČĽR v SR“ dňa 30.11.2018. 

• Obdržali sme vysporiadanie pohľadávky voči skrachovanej Dopravnej poisťovni vo 

výške 215,44 eur. 

• Uzavreli sme dohodu o zastupovaní v colnom konaní s fy TNT a bol nám pridelený 

kód EIOR. 

• Zriadili sme účet organizácie v Centrálnom registri zmlúv. 

• Poukázali sme príspevok vo výške 2.400,- eur na prípravu na OHJ 2018 členke 

Juniorského olympijského tímu T. Kukuľkovej a vyúčtovali ho SOV. 

• Obdržali sme dodávku kravát pre rozhodcov od ITTF. 

• Uzavreli sme Dohodu o vykonaní prác s p. A. Vidovou na ekonomickú výpomoc 

v decembri 2018. 

 


