
Zápis č. 9/2018 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 29.11.2018 v Bratislave 

 

Začiatok zasadnutia: 29.11.2018 o 9:30 

Ukončenie zasadnutia: 29.11.2018 o 19:30 

 

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

Bc. Pištej 

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

 

Ospravedlnená: p.  Dr. Brúderová 

Program:  

1. Otvorenie        - Dr. Kríž 

2. Informácia predsedu a členov VV SSTZ   - Dr. Kríž, 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. Informácie z komisie ŠTK     - Ing. Čelko, Ing. Šereda 

 8. Príprava M SR mužov a žien na r. 2019   - ŠTK, Ing. Šereda 

9. Informácia o priebehu kval. na ME družstiev a stav  

    príprav domáceho dvojstretnutia 4.12.2018   - Truksa, Mgr. Hatalová 

10. Návrh na zriadenie NSTC     - Truksa, Ing. Kalužný 

11. Hodnotenie činnosti ÚTM za rok 2018    - Ing. Grigel 

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

13. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie   - Dr. Brúderová 

14. Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu - Dr. Fink 

15. Návrh predbežného rozpočtu na rok 2019  - Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

16. Hodnotenie WJC 2018 – Slovak Cadet Open v Senci - Ing. Hamran 

17. Stav prevádzkovania hosp. zariadenia a ekonomiky  - Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

      za rok 2018       

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

19. Návrh na vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 4/2018  - Mgr. Hatalová 

20. Rôzne 

 

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

 

Predseda SSTZ privítal členov VV a členov sekretariátu na 9. zasadnutí VV SSTZ v tomto 

roku. Ospravedlnil neprítomnú Dr. Brúderovú a oznámil zmenu v prerokovaní jednotlivých 

bodov programu. Ing. Hamran bol prizvaný na body súvisiace so Slovak Cadet Open v Senci 

a s turnajom „O pohár veľvyslanca ČĽR v SR“ 2018. 

 

 



K bodu 2 – Informácia predsedu a členov VV SSTZ 

 

2.1   Delegácia japonského mesta Gifu (16 členov), ktoré prebralo patronát nad slovenskou 

výpravou, ktorá bude štartovať na OH 2020 v Tokiu, zavítala 16.10.2018 do Národného 

stolnotenisového centra v Bratislave-Krasňanoch. Predmetom spoločného stretnutia, na 

ktorom sa za SSTZ zúčastnili Z. Kríž, A. Hamran, I. Hatalová a T. Šereda, bol podpis 

spoločného memoranda o spolupráci. Za japonskú stranu ho podpísal nový, 39-ročný primátor 

Gifu Masanao Shibaski, prezident stolnotenisového klubu The Juroku Bank Gifu Jukio 

Murase a za SSTZ predseda Zdenko Kríž. Na základe tohto trojstranného dokumentu sa môžu 

zúčastniť slovenskí stolní tenisti na spoločnej príprave v r. 2019 v Gifu s popredným 

japonským celkom The Juroku Bank Gifu a v r. 2020 na aklimatizačnom pobyte, resp. na 

príprave  v  Gifu pred OH v Tokiu. Primátor pozval do Gifu predsedu SSTZ a delegáciu 

športovcov podľa uváženia SSTZ a trénerov. Večer japonský veľvyslanec v SR usporiadal pri 

príležitosti podpísania memoranda o spolupráci recepciu za účasti všetkých zainteresovaných. 

Za reprezentantov SR sa na nej aktívne zúčastnil Ľubomír Pištej. 

2.2  Dňa 29.10.2018 zavítal do Národného stolnotenisového centra v Bratislave-Krasňanoch 

po prvý raz aj prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel. Na neformálnej 

návšteve si v drese SSTZ zatrénoval s Ľ. Pištejom, ako aj ďalšími účastníkmi tradičných 

pondelkových tréningov – s hercom Ivanom Tulim Vojtekom a Antonom Hamranom. 

Prezident SOV si svoje stolnotenisové zážitky z mladosti pripomenul ako divák na 

stolnotenisovom turnaji na OH mládeže v Buenos Aires (fandil T. Kukuľkovej) a prisľúbil 

častejšiu aktívnu účasť na stolnotenisových podujatiach. 

2.3  V dňoch 2. – 4.11.2018 sa uskutočnil v hale Transpetrolu v Senci Slovak Cadet Open za 

účasti reprezentantov 23 krajín. V silnej konkurencii hráčov z Európy,  Ázie a Južnej 

Ameriky dostalo príležitosť štartovať aj 20 našich  pretekárov. Zo slovenských talentov sa 

presadila iba dvojica Jakub Goldír a Nicolas Kubala, ktorá si vo štvorhre vybojovala cennú 

bronzovú medailu. Hoci tomuto podujatiu predchádzalo viacero problémov (muselo byť na 

poslednú chvíľu preložené  z Bratislavy do Senca), organizačný výbor na čele s A. Hamranom 

ho zabezpečil na vysokej úrovni k spokojnosti zúčastnených športovcov, trénerov, rozhodcov 

i funkcionárov. Turnaj kadetov sa konal samostatne posledný raz, pretože v budúcom roku na 

základe rozhodnutia ITTF už bude spoločný Slovak Junior a Cadet Open.  SSTZ aj vypíše 

výberové konanie na dejisko tohto šampionátu. 

2.4   Dňa  9.11.2018  absolvovala delegácia SSTZ (Z. Kríž a B. Kalužný) rokovanie 

u riaditeľa odboru športu MŠVVaŠ SR D. Ťažkého. Spoločne skontrolovali výpočet dotácie 

pre SSTZ na r. 2019, ktorá by mala byť takmer o 20% vyššia ako v r. 2018. V diskusii riaditeľ 

odboru potvrdil, že kluby požadujúce dotáciu na hráčov do 23 rokov ju môžu získať  iba ak 

preukážu 3 štarty na oficiálnych podujatiach SSTZ. Ak chcú dostať priamo finančné 

prostriedky, musia mať samostatný účet, ak budú iba požadovať preplatenie nákladov do 

priznanej výšky od SSTZ, nemusia si zriaďovať osobitný účet. 

2.5   Odvetný kvalifikačný zápas Ukrajina – Slovensko o postup na ME družstiev odohrali 

slovenskí stolní tenisti 20.11.2018 v Černigove  (145 km od Kyjeva) a prehrali v ňom až 

nečakane hladko 0:3, hoci neboli ani ďaleko od víťazstva 3:0! Touto prehrou si výrazne 

skomplikovali postup na ME družstiev v Nantes. Prezident Ukrajinskej stolnotenisovej 

federácie Alexander Zats ponúkol SSTZ možnosť spoločnej prípravy ukrajinských 

a slovenských hráčov (rôznej výkonnostnej úrovne) v novom športovom centre neďaleko 

Užhorodu. Konkrétnu ponuku pošle SSTZ začiatkom budúceho roka 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

 

Uznesenia splnené: 



 

Úloha:  Zabezpečiť verejné obstarávanie  na zakúpenie automobilu  (pre potreby SSTZ) 

 ( vyplýva to zo zmluvy z MŠVVaŠ)  

Z: Ing. Hamran, Ing. Suchý                    NT: 30.11.2018 

 

VV SSTZ z predložených ponúk odporučil  po diskusii zakúpiť Renault Scénic 

s automatickou prevodovkou a  schválil aj odpredaj staršieho automobilu Renault Thalia 

(ako kompenzáciu ceny nového auta).  

VV SSTZ schválil jednomyseľne. 

 

Úloha:  Doplniť úlohu pripraviť jednotnú metodiku na vypracovanie hodnotení 

reprezentačnými trénermi      

Z: Truksa, reprezentační tréneri      T:trvale 

 

Úloha: Komisia rozhodcov doplní smernice o pripomienky VV SSTZ a sekretariát zverejní 

smernice aj s ich číslami na webovej stránke zväzu (jedna už bola zverejnená) 

Z: pp. Dufek, Ing. Hamran a Cibula                                             NT: 30.10.2018 

 

Úloha: Zistiť dôvody prečo Zelinkovi prepadla letenka do Belgicka. 

Z.: Truksa, Hatalová        T.: 25.11.2018 

 

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 

 

Úloha:  Dopracovať  materiál o zriadení NSTC  podľa najnovšej legislatívy a pripomienok 

a predložený opätovne na októbrový VV SSTZ.    

Z: Ing.Kalužný,Truksa, Dr. Fink                  NT:25.11.2018 

 

Úloha: Pripraviť všetky pracovno-právne náležitosti k uvedeným skutočnostiam–odstupné,  

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

Zodp.: Suchý, Kríž        T.: 31.10.2018 

 

Úloha: ŠTK doplní bod súťažného poriadku o predĺžení prestávky. 

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

 

Uznesenia čiastočne splnené: 

 

Úloha:  Doplniť chýbajúce doklady a predložiť komisii pre ekonomiku a marketing  

inventarizáciu  stolnotenisového materiálu za roky  2016, 2017. 

Z: Ing. Kalužný, sekretariát SSTZ,                             NT: trvá 

              

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

3.11.2019) 

Z.: gen. sekretár, sekretariát                 NT: 15.1.2018 

 

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 



 

Uznesenia trvajúce : 

 

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     

                               

Úloha: Zmapovať, kde by sa mohol v budúcnosti  konať v Bratislave  medzinárodný turnaj 

Slovak Open (juniori a kadeti) s dostatočným počtom stolov a s vyhovujúcimi podmienkami 

pre možnosť ubytovania potrebného množstva ľudí.  

Z.: gen. sekretár         NT: 15.1.2018 

 

Úloha: Tréneri musia predložiť výpis z registra trestov, pokiaľ výpis nepredložia, tak  

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

Z..: Ing.  Grigel, sekretariát      Termín: trvale 

 

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 pre 

čerpanie príspevku klubov pre hráčov do 23 rokov.   

Z.: Dr. Fink         T.: 25.10.2018 

 

Úloha: Dopracovať niektoré  náležitosti Karty hráča SSTZ, najmä s poukazom na úpravu 

GDPR. Náklad 2.500 ks. 

Z.: Dr. Fink         T.: 25.11.2018 

 

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 

 

Úloha: Prerokovať absenciu tréningových plánov. Doplniť o U21. 

Z.: Truksa, Šereda        NT.:18.12.2018

  

Ing. Ján Buczacki poslal list na SSTZ k  Doplneniu výzvy prihlášky na príspevok hráčov do 

23 rokov so žiadosťou o zrušenie ďalšieho účtu v klube. Vzhľadom na dikciu Zákona o športe 

to nie je možné.  

Odpoveď pripraví kontrolór SSTZ. 

Z.: kontrolór SSTZ, sekretariát      NT.: ihneď 

 

Návrhy na zaradenie nových členov do Siene slávy budú predložené začiatkom r. 2019 

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

 

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

 

4.1  Superliga U23 muži 5.-6.12.2018 

 Kalužný Samuel, Oráč Daniel, Truska Martin, a ako rezerva Valuch Alexander, tréner Truksa 

 

4.2 WT Hungarian  Open, 15.-20.1.2019 

Pištej, Wang, Balážová, Kukuľková, Ódorová na náklady SSTZ- entry fee 

Valuch, Špánik – na vlastné náklady  (sponzor) 



Tréneri – Truksa, Šereda – na náklady SSTZ 

 

4.3  Kvalifikácia na ME družstiev, 4.12.2018 

Muži: Slovensko – Bielorusko, Pištej, Šereda P., Valuch, Novota, Kalužný, tréner -  Truksa 

Ženy: Slovensko – Bosna a Hercegovina, Puchovanová, Horváthová, Uríková, tréner – Šereda 

P./Valuch R./Popova V. 

 

4.4 Olympijské nádeje Česko, 7.- 9.12.2018 Vlašim 

Ide o spoločné podujatie s Čechmi /hledáme budoucí olympioniky/ v rámci recipročnej 

výmeny v kategórii mini mladších žiakov. 

Nominované hráčky/či: Korf Carolína, Vanišová Vanda 

Nominovani hraci: Floro, Kokavec 

Tréner: Š. Eštok 

Doprava a poistenie na náklady SSTZ 

 

4.5  Joola Hungarian open Budapešť, 4.-6. január 2019 

Nominované hráčky/či: mini mini 2008 Korf Carolína, Vanišová Vanda 

mini 2006 Wallenfelsová Aneta, Majerčíková Linda, 

Tréner: F. Solár  

Nominovaní hráči: mini mini 2008 Floro, Kokavec 

mini 2006 Uherik  Kristian, Arpas Samuel 

Tréner: Zuzana Grigelova. 

Štart na náklady SSTZ 

 

 

4.6 Výcvikový tábor mini kadetky/ti, Prievidza 3.-7.12.2018 
Nominované hráčky: Némethová Nina, Korf Carolína, Vanišová Vanda, Kubjatková Alica, 

Nagyová Veronika, Darovcová Nina 

Nominovaní hráči: Madaras Adam, Király Matúš, Lesňák Dominik, Flóro Damián, Kokavec 

Pavol,  Sepeši  Luca 

Tréneri: Solár, Dragaš, všetci na náklady SSTZ 

 

4.7  Výcvikový tábor kadetky/ti, Prievidza 17.-21.12.2018 

Nominované hráčky: Adriana Illášová, Laura Vinczeová, Sára Bilkovičová, Eliška Štüllerová, 

Monika Šinkarová, Ema Činčurová 

Nominovaní hráči: Jakub Goldir, Kristián Uherik, Samuel Palušek, Samuel Arpáš, Ivan 

Kulich, Radoslav Šramo 

Tréneri : Solár, Dragaš, všetci na náklady SSTZ 

 

4.8  Eurotalents  development camp IV U-13, Buzau, Rumunsko, 13.-21.12.2018 

Nominovaný hráč: Jakub Goldír 

Tréner: Juraj Bella, na náklady SSTZ 

 

4.9  Európske hry, Minsk, 22.-29. jún 2019 
Navrhnutí:  Marián Bystričan, Boris Račko 
Komisia rozhodcov ETTU  vybrala:  Boris Račko 

 

4.10  Kvalifikácia na ME družstiev, 4.12.2018 

KR ETTU delegovala za hlavného rozhodcu: 

Česká republika – Španielsko, ženy, Litomyšl  -  Boris Račko 



Rakúsko – Maďarsko, muži, Horn (AUT) – Matej Hamran 

SVK – BLR, muži a SVK – BIH, ženy – Werner Thury (AUT) 

KR SSTZ ako rozhodcov ku stolu delegovala: 

SVK – BLR, muži : Milan Dufek, Stanislav Sládkovič, Jaroslav Zliechovec 

SVK -  BIH, ženy: Iveta Ivaničová, Jana Krajčovičová, Lucia Vožďárová 

 

4.11  Na návrh Českej asociácie stolného tenisu KR ETTU delegovala : 

Mateja Hamrana za zástupcu hlavného rozhodcu na:  

1. 2019 ITTF  Czech Junior & Cadet Open, Hodonín, 13.- 17.2. 2019 

2. World  Tour 2019 ITTF Czech Open, Olomouc, 20.- 25.8 2019. 

 

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

 

Písomný materiál – VV SSTZ  berie bez pripomienok na vedomie 

 

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

Ing. Suchý predložil materiál s nasledovným obsahom: 

1. Informácie o stave neuhradených  záväzkov a pohľadávok 

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

3. Informácie o stave obstarávania  kapitálového majetku zo štátneho príspevku 

uznanému športu 

4. Prešetrovanie prípadu ŠKST Topoľčany 

5. Stav na účtoch SSTZ 

6. Postup integrácie účtovníctva 

7. Údržba stolnotenisovej haly 

8. Ďalšie informácie: 

a) Ukončili sme pracovný pomer s GS Ing. Antonom Hamranom a vyplatili sme všetky 

zákonné náležitostí v súlade so závermi predchádzajúceho zasadnutia VV. 

b) Vyúčtovali sme dotácie SOV pre T. Kukuľkovú na kvalifikáciu a prípravu na OHM 

2018 v Buenos Aires. Doplatok  zo strany SOV očakávame v najbližších týždňoch. 

c) SSTZ vznikla nová zákonná povinnosť vykonať zápis do Registra mimovládnych 

neziskových organizácií (MVNO). Zapisujú sa tam údaje o konečných užívateľoch 

výhod, zriaďovateľovi, štatutárnom orgáne a jeho členoch, termín je do 30.6.2019. 

Riešime v spolupráci s našou audítorskou firmou. 

 

 

K bodu 7 – Informácie z ŠTK – Ing. Čelko, Ing. Šereda 

 

7.1 VV SSTZ prijal rozhodnutie, že zmeny termínov stretnutí oproti pôvodnému termínu 

z dôvodu účasti reprezentantov a trénerov na WORLD TOUR bude možné len na základe 

vzájomnej dohody zainteresovaných oddielov.  

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 

 

 

K bodu 8 – Príprava M SR mužov a žien na r. 2019 

 



Ing. Šereda predložil návrh propozícií M SR jednotlivcov a M SR jednotlivcov do 21 rokov 

na rok 2019, ktoré sa budú konať 1.-3.3.2019. Vzhľadom na personálne zmeny na sekretariáte 

SSTZ sa oproti minulým ročníkom zmenil organizačný výbor M SR – predseda org. výboru 

a aj hlavný rozhodca. Loptičky v tomto ročníku budú Butterfly A40+. 

Navýšili sa odmeny pre víťazov nasledovne: 

Dvojhra mužov a žien:  1. miesto  350,-€ 

     2. miesto  200,-€ 

     3. miesto  100,-€ 

Štvorhra a aj miešaná štvorhra: 1. miesto 200,-€ 

     2. miesto  100,-€ 

Taktiež bol predložený časový plán celých M SR.  

 

Všetky návrhy VV SSTZ jednomyseľne schválil. 

 

Úloha: Zverejniť propozície na stránke SSTZ. 

Z.: Ing. Šereda        T.: 18.12.2018 

 

 

 

K bodu 9 – Informácia o priebehu kval. na ME družstiev a stav príprav domáceho 

dvojstretnutia 4.12.2018 – Truksa, Mgr. Hatalová 

 

Hráčske a rozhodcovské nominácie na stretnutia sú zverejnené medzi nomináciami v bodoch 

4.3 a 4.10. Hráči budú  ubytovaní v Penzióne Maxim vo Svätom Jure (pretože Hotel Baronka 

bol v tomto termíne plne obsadený). Po zápasoch je prichystaná spoločná večera pre všetkých 

hráčov, rozhodcov ako aj organizačných pracovníkov (sekretariát). 

Livestreaming bude zverejnený počas zápasu na stránke sstz ako aj na facebookovej stránke 

sstz -  zabezpečí Anton Hamran ml.  

 

K bodu 10 – Návrh na zriadenie NSTC – Národného stolnotenisového centra a kritérií 

na zaraďovanie hráčov do tohto centra – Truksa, Ing. Kalužný 

 

10.1 Predložený materiál bol dopracovaný o niektoré body a po malých úpravách ho VV 

SSTZ schválil. Zakomponovať zmluvy s hráčmi, sparingom a trénermi. Organizačne spadá 

pod generálneho sekretára (športového riaditeľa).  

Štatút schválený s pripomienkami a po zapracovaní zverejniť na stránke sstz s účinnosťou od 

1.1.2019. 

 

Z.: Truksa, Cibula        T.: 31.12.2018 

 

10.2 Zmluva s reprezentantmi sa odkladá na najbližší VV SSTZ. 

 

K bodu 11 – Hodnotenie činnosti ÚTM za rok 2018 – Ing. Grigel 

 

11.1 Komisia mládeže predložila hodnotiaci materiál k jednotlivým ÚTM – KST 

VIKTÓRIA Trnava, ŠKST Topoľčany, STK Košice, ŠK ŠOG Nitra, STO Valaliky, ŠKST 

Ružomberok. 

Vo všeobecnosti je práca ÚTM hodnotená ako dobrá. Oproti minulosti prišlo k nárastu 

objemu tréningu. Výsledok sa prejaví po určitej dobe. Je možné očakávať zlepšenú situáciu 

v kvalite našich mládežníckych kategórií, avšak ide o beh na dlhé trate. 



11.2 Návrh ÚTM pre rok 2019 – kde vzniknú ÚTM sa ukáže na základe dosiahnutých 

výsledkov a rozloženia hráčov v kluboch. Podpora by mala byť zachovaná ako v roku 2018. 

Mala by smerovať k zlepšeniu tréningového procesu. 

 

K bodu 12 – Návrh na prípravu RD mládeže SR na ME mládeže 2019 – Ing. Grigel 

 

Bod bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí VV SSTZ. 

 

K bodu 13 – Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Dr. Brúderová 

 

13.1 MVK predložila žiadosť Mgr. Henriety Horníkovej, v ktorej žiada o udelenie 

trénerskej licencie II. kvalifikačného stupňa, nakoľko je absolventkou FTVŠ v odbore 

trénerstvo a je študentkou III. stupňa vysokoškolského štúdia. MVK jej odporúča v zmysle 

platnej smernice udeliť trénerskú licenciu C. 

 

VV jednomyseľne návrh schválil 

 

K bodu 14 – Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu – Dr. Fink 

 

14.1 Príspevok pre kluby pre hráčov do 23 rokov 2018 - doplnenie 

V súvislosti s čerpaním príspevku klubom pre hráčov do 23 rokov na rok 2018 po zohľadnení 

stanoviska hlavnej kontrolórky športu prijalo SSTZ nasledujúce usmernenie. V prípade, že sa 

klub rozhodne využiť možnosť čerpania príspevku formou refundácie, môžu byť finančné 

prostriedky zo strany SSTZ poskytnuté v zmysle zákona o športe len na samostatný účet pre 

tento účel zriadený. Z uvedeného dôvodu preto vyzývame kluby, aby v takomto prípade 

doplnili do Zmluvy o poskytnutí príspevku číslo samostatného účtu a súčasne so Zmluvou o 

poskytnutí príspevku zaslali na SSTZ aj kópiu zmluvy o zriadení tohto samostatného účtu 

alebo potvrdenie o jeho vedení. 

 

14.2 Projekt „stolný tenis do škôl“ 

Dr. Fink podal  informáciu o stave realizovaných aktivít projektu „stolný tenis do škôl“. V 

súčasnosti prebiehajú podujatia na strednom Slovensku, v priebehu decembra pokračujú na 

východnom Slovensku. Podujatia sa tešia veľkej popularite ako aj mediálnemu záujmu 

celoslovenských ako aj miestnych médií. Jednotlivé podujatia podporujú primátori miest, 

reálne sa do aktivít každé podujatie zapojí od 100 do 150 detí. 

 

14.3 Reprezentatívny nástenný kalendár SSTZ 2019 

Dr. Fink podal  návrh na schválenie obsahu kalendára. VV po prerokovaní a po zohľadnení 

úspechov na slovenskej a medzinárodnej scéne schválil jednotlivé osobnosti, s tým, že 

priradenie hráčov k jednotlivým mesiacom je možné meniť. Náklad 600 ks. 

 

K bodu 15 – Návrh predbežného rozpočtu na rok 2019 – Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

Podľa predbežnej informácie z ministerstva školstva očakávame nárast štátneho príspevku o 

viac ako 400 tis. EUR. Výkonný výbor prerokoval priority pre tvorbu rozpočtu pre rok 2019. 

Nárast rozpočtu bude použitý hlavne na : 

- príspevok klubom na prípravu mládeže (15% v zmysle zákona o športe) 

- investície (potrebné nahlásiť na ministerstvo do 15.12.) 

- zriadenie mládežníckeho centra 

- podpora trénerov na rôznych úrovniach a postupná profesionalizácia reprezentačných 

trénerov 



- zvyšovanie kvality prípravy reprezentačných tímov 

 

Úlohy : Pripraviť návrhy investičných akcií na odsúhlasenie a nahlásiť na MŠVVaŠ SR    

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

 

K bodu 16 – Hodnotenie WJC 2018 – Slovak Cadet Open v Senci – Ing. Hamran 

 

Ing. Hamran ústne zhodnotil priebeh turnaja, vzhľadom na krátkosť termínu na zmenu miesta 

turnaja sa podarilo úspešne zabezpečiť stravu aj ubytovanie. Zo strany športovcov nevznikli 

žiadne pripomienky ani sťažnosti. V tomto roku bol rekordný počet účastníkov. 

Z ekonomického hľadiska turnaj skončil s kladným výsledkom, cca 3 000,-€ plus navyše celá 

slovenská výprava v počte 20 hráčov a 6 trénerov sa zúčastnila bezplatne. 

 

K bodu 17 – Stav prevádzkovania hosp. zariadenia a ekonomiky za rok 2018 – Ing. 

Kalužný, Ing. Suchý,  

 

Výkonný výbor prediskutoval stav čerpania rozpočtu v roku 2018. Konštatoval, že reporting 

naďalej nie je v poriadku - nákladové strediská nie sú v súlade so smernicou, výdavky sú 

vykazované na nesprávnych nákladových strediskách, resp. bez stredísk. Výnosy stále nie sú 

reportované. 

 

Úlohy :  Pripraviť aktuálny stav čerpania štátneho príspevku podľa jednotlivých kapitol      

Zodpovedný : Ing. Suchý         Termín: 3.12.2018 

Upraviť do reporting súladu so smernicou a pripraviť pravidelný reporting nákladov a 

výdavkov   

Zodpovedný : Ing. Suchý          Termín : 5.1.2019 

 

K bodu 18 – Návrh zasadnutí na 1. polrok 2019 – Mgr. Hatalová 

 

Bod bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí VV SSTZ. 

 

K bodu 19 – Návrh na vydanie časopisu Slovenský stolný tenis 4/2018 – Mgr. Hatalová 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že až deň pred zasadnutím VV sa uskutočnilo rokovanie RR 

časopisu SSTZ,  bol predložený návrh na schválenie obsahu tohto čísla až pred rokovaním 

VV. Zároveň boli oznámené viaceré zmeny v súvislosti so snahou zlepšovať kvalitu a 

atraktívnosť časopisu pre čitateľov ako aj v súvislosti s potrebou rozšírenia RR o jedného 

redaktora. Na stránke SSTZ bude uverejnená ponuka, resp. výberové konanie na redaktora 

časopisu (na čiastočný úväzok). 

 

 

K bodu 20 – Rôzne 

 

20.1 KŠR predložila metodiku na vypracovanie hodnotení reprezentačných trénerov. 

Materiál je potrebné doplniť do jednotného tabuľkového formuláru a zapracovať taktiež veci, 

ktoré na minulom VV predložila MVK. 

 

Z.: Truksa, KŠR        T.: 18.12.2018 

 



20.2 KŠR predložila odôvodnenie prepadnutej letenky Jakuba Zelinku do Bruselu (Belgium 

Open 2018). Reprezentačný tréner sa dozvedel o termíne Jakubovho ligového zápasu až po 

kúpe leteniek (kupovali sa s časovým odstupom vzhľadom na cenu leteniek). Keďže sa 

štartovalo na entry fee a ušetrilo sa väčšie množstvo peňazí či už na lacnejších letenkách a aj 

na ubytovaní, tak sa v konečnej fáze peniaze napokon aj tak ušetrili. 

20.3 Návrh na vyplatenie finančnej čiastky – odmeny  pre trénera Dragaša za obdobie 

august 2017 – máj 2018. Ide o obdobie, v ktorom za pôsobenie pri kadetskej reprezentácii 

nedostával žiadny  honorár. Komisia mládeže navrhuje vyplatiť odmenu vo výške 4.450,-€ 

VV SSTZ návrh schválil. 

 

20.4 Vypísanie nového výberového konania na reprezentačného trénera junioriek za 

zmenených podmienok: 200 mesačný fix + 50€ na deň  s požiadavkou na 15-20 dní v mesiaci 

(resp. plný úväzok). S nástupom od januára 2019. 

 

Úloha: Opätovne zverejniť výberové konanie na reprezentačného trénera junioriek. 

Z.: sekretariát         T.: okamžite 

 

20.5 Komisia mládeže predložila návrh vytvoriť na sústredeniach RD mládeže priestor na 

jednodňový pobyt trénerom za účelom zlepšenia spolupráce a kvality prípravy v kluboch. 

Taktiež túto trénerskú spoluprácu zarátať ako praktickú časť pri školení trénerov a aj ako 

dôvod predĺženia trénerskej licencie. 

VV SSTZ návrh Komisie mládeže schválil. 

 

20.6  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 žiadatelia poslať na sekretariát najneskôr do 15.1.2019 

Z.: sekretariát        T.: okamžite 

 

V prípade, že sa neprihlási nikto,  musí sekretariát SSTZ zmapovať možnosti, kde by sa daný 

turnaj mohol v r. 2019 konať.  

Z.: sekretariát        T.: 15.1.2019 

 

20.7  Kontrolór SSTZ predložil všetkým členom VV SSTZ formulár na hlasovanie per 

rollam  formou elektronickej pošty. Kde ku každému hlasovaniu sa budú presne všetky 

náležitosti zapisovať a výsledok bude rozposlaný všetkým členom VV. V období od jedného 

do nasledujúceho zasadnutia VV SSTZ budú všetky hlasovania Per Rollam zverejnené 

v nasledujúcej zápisnici zo zasadnutia VV SSTZ. 

Z.: gen. sekretár       T.: trvale 

 

20.8 Na návrh predsedu SSTZ každý člen VV SSTZ a kontrolór  dostanú za celoročnú  

bezplatnú prácu pre SSTZ  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.: koniec roka 2018 

   

20.9  Predseda SSTZ navrhol  stretnutie s mamou Tatiany Kukuľkovej, na prediskutovanie 

 smerovania stolnotenisovej kariéry jej dcéry.  

Z.: Dr.Kríž, Truksa,  Bc. Šereda P.     T.: január 2019 

 



20.10 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 osobných dôvodov.  

Z.: kontrolór, sekretariát      T.: 15.12.2018 

 

20.11 Komisia rozhodcov informovala, že v priebehu  roku 2019 plánuje  vypracovať 

a vydať príručku pre rozhodcov.  

 

20.12  Organizačná štruktúra sekretariátu SSTZ 

Stav na sekretariáte nie je krízový, avšak aj tak je potrebné urýchlene prijať dve osoby: 

1. Brigádnik na výpomoc Ing. Suchému na oddelenie ekonomiky, do konca roka. 

Z.: Ing. Suchý       T.: okamžite 

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

dobu určitú (pol roka s možnosťou predĺženia) 

 Z.: Mgr. Hatalová      T.: okamžite 

 

Funkcia povereného generálneho sekretára bude aktuálna dovtedy,  kým nebude vybraný 

nový generálny sekretár SSTZ, na ktorého bude opätovne vypísané výberové konanie. Pôjde 

o funkciu na polovičný pracovný úväzok. Taktiež v organizačnej štruktúre dôjde k zmene 

a vytvoria sa pozície dvoch riaditeľov -  športový a výkonný riaditeľ.  Náplne  práce 

pracovníkov  sekretariátu budú v r. 2019 upravené.  

 

Úloha: Zverejniť výzvu na výberové konanie na pozíciu generálneho sekretára SSTZ. 

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

 

20.13 Ocenenia SSTZ a vyhlasovanie výsledkov ankety 

Vyhlasované kategórie v ankete sú: Hráč(ka) roka, mládežnícky hráč roka (do 21 rokov), 

Objav roka, Tréner roka, Rozhodca roka, Čin roka (stolnotenisové srdce), Veterán roka 

Vyhlasovanie výsledkov sa bude konať počas slávnostnej večere, kde budú pozvaní prví traja 

z každej kategórie, čestní členovia, členovia Swaythling  Clubu, členovia Siene slávy, 

reprezentační tréneri, predsedovia krajov a členovia sekretariátu. 

Návrhy do jednotlivých kategórií vypracujú jednotlivé komisie a zašlú podpredsedovi SSTZ 

Ing. Kalužnému do 15.1.2018. Hlasovať v jednotlivých kategóriách budú členovia VV SSTZ, 

reprezentační tréneri, extraligové kluby, športový riaditeľ a výkonný riaditeľ SSTZ 

a predsedovia regionálnych zväzov. 

 

Úloha:  Navrhnúť termín a miesto na slávnostnú večeru. 

Z.: VV, sekretariát       T.: 18.12.2018 

 

20.14 VV SSTZ schválil odmenu 3000,-€ družstvu mužov v prípade postupu na ME 2019 

družstiev. Odmeny prerozdelí na základe návrhu reprezentačného trénera. 

 

20.15  Termín najbližšieho zasadnutia VV SSTZ je 18.12.2018 o 8,30 hod.  Budú 

prizvaní aj všetci predsedovia krajských stolnotenisových zväzov na 14:00hod. a od 

16:00hod. sa bude podávať „vianočná kapustnica“. 

 

 

Bratislava, 11.12.2018 

 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová 



Overil: Dr. Zdenko Kríž 


