
Zápis č. 9/2019 

z výjazdového zasadnutia VV SSTZ konaného v dňoch 12.-13.9.2019 

v hoteli Alibaba v Humennom 

 

Začiatok 1. časti zasadnutia: 12.9.2019 o 15:00 

Ukončenie 1. časti zasadnutia 12.9.2019 o 22:00 

Začiatok 2. časti zasadnutia: 13.9.2019 o 8:00 

Ukončenie 2. časti zasadnutia:  13.9.2019 o 12:15 

 

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

Prizvaní:  pp. Ing. Wawrek, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý. Cibula, Bc. Breyerová, predstavitelia 

VSTZ 

 

Ospravedlnení:  pp. Ing. Kalužný, Dr. Vaniak, Ódorová, Ing. Šereda 

Program:  

12.9.2019 

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, Dr. Vaniak 

5. Schválenie reprezentačného trénera SR žien   - Ódorová  

6. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 

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

8. Informácie z komisie ŠTK     - Ing.Čelko, Ing.Šereda 

9. Informácie z komisie mládeže    - Ing. Grigel 

10. Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie   - Ing. Kutiš 

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

12. Informácie z komisie športovej reprezentácie           - Truksa 

13. Poverenie zástupcu hráčov za člena VV SSTZ   - Dr. Kríž a členovia VV 

  14. Spoločné rokovanie VV SSTZ a VSTZ    - Dr. Kríž, V.Pavuk 

 

13.9.2019   

 

 15. Stav príprav Slovak Junior & Cadet Open v Nitre   - Ing. Grigel  

 16. Hodnotenie ME družstiev 2019 mužov a žien   - Truksa, Dr. Kríž 

  17. Odkúpenie pozemkov pod NSTC v Bratislave   - Dr. Kríž, Mgr. Hatalová 

 18. Obsahová náplň časopisu SST 2-3/2019    - Mgr. Hatalová 

 19. Rôzne         - členovia VV SSTZ 

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

Predseda SSTZ Dr. Kríž privítal prítomných členov VV SSTZ spolu so sekretariátom na 

výjazdovom zasadnutí VV SSTZ v Humennom. Zo zdravotných dôvodov ospravedlnil Dr. 

Vaniaka a taktiež E. Ódorovú. Ing. Kalužný sa nemohol zúčastniť zasadnutia kvôli 



pracovným povinnostiam. T. Šereda bol ospravedlnený v súvislosti s blížiacim sa koncom 

prestupového termínu. 

Dr. Kríž vyslovil poďakovanie Dr. Finkovi za precíznu prípravu a organizáciu zasadnutia. 

Členovia VV SSTZ spolu so sekretariátom zagratulovali Dr. Brúderovej k jej okrúhlym 

narodeninám a odovzdali jej malý darček. 

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

2.1 Dňa 12.8.2019, hneď po ukončení mimoriadneho VV SSTZ, sa uskutočnilo výberové 

konanie na trénerov reprezentačných družstiev mládeže SR za účasti väčšiny členov VV, ktorí 

spolu s gen. sekretárkou, členkou KM SSTZ L. Čolovičkovou  tvorili komisiu SSTZ. Písomne 

sa prihlásilo na 4 funkcie iba 6 uchádzačov. Vzhľadom na fakt, že medzi nimi boli aj 

manželia Grigelovci, člen VV SSTZ R. Grigel nebol prítomný pri výbere trénerky junioriek 

a členom komisie nebol ani pri diskusii o návrhu na trénera juniorov.  

Komisia navrhla VV SSTZ na jednotlivé trénerské posty na 2 – ročné obdobie týchto 

trénerov: kadeti -  D. Jahoda, kadetky – F. Solar, juniori – R. Grigel, juniorky – Z. Grigelová, 

Všetci navrhnutí tréneri boli hlasovaním VV SSTZ schválení na 2-ročné obdobie. 

2.2   Dňa 26.8.2019 oznámila telefonicky A. Bódiová z oddelenia nehnuteľností MV SR 

pozastavenie všetkých plánovaných odpredajov majetku MV SR, vrátane pozemkov pod 

Národným stolnotenisovým centrom v Bratislave-Krasňanoch. MV SR  túto skutočnosť 

potvrdilo následne aj mailom. Definitívne rozhodnutie o realizácii konkrétnych odpredajov by 

mala ministerka MV SR urobiť v priebehu septembra 2019. SSTZ po viacerých rokovaniach 

už podpísal dodatok k zmluve s MŠVVaŠ SR na r. 2019 o zmene 350 000 € na investície  na 

nákup pozemkov (po súhlase z MF SR), ako aj dodatok o možnosti použiť štátne prostriedky 

aj na nákup pozemkov (takáto položka pôvodne nebola medzi oprávnenými výdajmi). 

V súčasnosti sa pripravuje zápis SSTZ do registra partnerov štátu a prebiehajú rokovania 

o získaní úveru vo výške 300 000 € (v zmysle rozhodnutia júnovej konferencie SSTZ). Kvôli 

obchodovaniu so štátom je potrebné, aby SSTZ bol zapísaný do registra partnerov verejného 

sektora. Túto informáciu sme si overovali aj na MŠVVaŠ SR. Na zápis bola vybraná na 

základe viacerých cenových ponúk kancelária JUDr. Syrový.  Realizácia zápisu sa uskutoční 

v najbližších dňoch. Odhadovaná cena je 700€ s DPH. 

Úloha:  V súvislosti so získaním úveru na odkúpenie pozemkov, VV SSTZ očakáva 

aktivitu aj od  komisie pre ekonomiku a marketing. 

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

 

2.3   Dňa 27.8.2019 sa konalo na sekretariáte SSTZ výberové konanie na post trénera 

ženskej reprezentácie SR. Prihlásil sa jediný kandidát – Tibor Bednár. Komisia v zložení: 

predseda SSTZ, predseda KŠR, predseda KM a športová riaditeľka SSTZ po diskusii 

odporučila  VV SSTZ  prijať T. Bednára na tento post. Športová riaditeľka navrhla vypísať 

nové medzinárodné výberové konanie.  

2.4   V dňoch 3. – 8.9.2019 sa konali v Nantes stolnotenisové ME družstiev, ktoré boli 

vyvrcholením takmer 2 – ročnej kvalifikácie a baráže. Medzi 24 najlepšími tímami Európy 

boli aj mužské a ženské družstvá SR. Naši reprezentanti aj napriek snahe nedokázali zvíťaziť  

ani v jednom stretnutí a nepostúpili zo silných skupín. Najbližšie k víťazstvu mal celok 

mužov, ktorý vyhrával so Španielskom 2:0, ale nakoniec mu podľahol 2:3. Ženský tím mal 

zdravotné problémy (teploty a zažívacie problémy), čo poznačilo jeho výkon a na súboj 

s Rumunskom nakoniec nastúpili iba Jurková a Labošová. Celkove účasť reprezentácie na 



tomto podujatí, ktoré sa konalo vo formáte po 24 kolektívov, bola pravdepodobne najdrahšia 

v histórii SR – stála vyše 40 000 €! Suma pozostáva z nákladov na 8 kvalifikačných stretnutí 

(4 ženy x 4 muži), baráž (2 stretnutia žien doma), poplatok ETTU za kvalifikáciu a účasť na 

ME, odmeny hráčom za postup a z nákladov na záverečný turnaj ME v Nantes. Hodnotenie 

ME je samostatným bodom programu. 

2.5   Počas stolnotenisových ME v Nantes sa konal aj riadny kongres ETTU za účasti 

delegátov zo 45 krajín. Za SSTZ sa na ňom zúčastnil predseda SSTZ, člen Rady riaditeľov 

ITTF za Európu Z. Kríž a gen. sekretárka SSTZ I. Hatalová. ETTU vzhľadom na vlaňajší 

deficit v rozpočte ( - 57 600 €) prijala  úsporné opatrenia. Na r. 2020 bol schválený rozpočet 

vo výške 799 000 €, čo je ani nie polovička rozpočtu SSTZ. Delegáti schválili úpravu stanov 

ETTU, ktorá časť svojich práv presúva na ITTF, ďalej 25 úprav v doteraz  platných  

predpisoch. Päť výrazných osobností európskeho stolného tenisu ocenila ETTU svojim 

najvyšším vyznamenaním „Badge of honour“ – medzi nimi aj 9 – násobnú majsterku Európy, 

bývalú reprezentantku Sovietskeho zväzu, Spoločenstva nezávislých štátov  ako aj SR 

a trénerku reprezentácie žien i  mládežníckych družstiev Slovenska Valentinu Popovú 

2.6    V Nantes sa konal aj marketingový seminár a workshop o organizovaní významných 

stolnotenisových podujatí, ktorý pre členov ETTU pripravili odborníci z ITTF. Za SSTZ sa ho 

zúčastnili predseda zväzu a gen. sekretárka, ktorí konštatovali, že väčšinu činností úspešne 

vykonával a robí SSTZ pri organizovaní MS juniorov, ME mládeže, ME veteránov i Slovak 

open juniorov a kadetov. Slabšie výsledky dosahujeme iba pri získavaní sponzorov a nemáme 

príjmy ani z predaja lístkov. 

2.7   Počas ME v Nantes sa predseda SSTZ stretol s prezidentom Swaythling Clubu 

International  - E. Schölerom a členom jeho VV R. Bazzim. Oboznámil ich s neľahkou 

situáciou bývalého reprezentanta ČSSR, ČSFR a SR (bronzového medailistu z MS 1991 

v Čibe) R. Vímiho, ktorý trpí závažným ochorením. V r. 2019 oslávil R. Vími 50. ročné 

životné jubileum a aj v tejto súvislosti chce  SSTZ a SCI Slovakia písomne požiadať SCI 

o finančnú pomoc pre tohto športovca. 

2.8    Na Slovenskom olympijskom a športovom výbore sa konalo 10.9.2019 prvé 

zasadnutie Štábu OH Tokio 2020. Za SSTZ sa ho zúčastnili predseda zväzu a športová 

riaditeľka. V Tokiu sa bude súťažiť  v 33 športoch, v ktorých rozdelia 339 medailí. Na OH sa 

zúčastní 11 040 športovcov. SOŠV očakáva účasť cca 50 slovenských športovcov, hoci zatiaľ 

má miestenky iba 11 reprezentantov SR. Zo stolného tenisu sa  predpokladá účasť 3-4 

pretekárov a 2 trénerov. V Tokiu sa očakávajú veľmi vysoké teploty, priemerne 30,8 oC. Na 

programe budú aj prísne dopingové kontroly. SOŠV v spolupráci s ADA SR urobí testy 

všetkých slovenských účastníkov OH 2020. Každý športový zväz musí nominovať 

zodpovednú osobu za komunikáciu s ADA SR a zabezpečenie prenosu  najnovších informácií 

od športovcov do ADA SR a späť k športovcom. 

Úloha: Nominovať zodpovednú osobu za SSTZ, ktorá bude komunikovať s ADA SR 

a hráčmi /najmä tými, ktorí sú zaradení do systému ADAMS/. 

Z: Truska, Ódorová                                                                                    T: 30.9.2019 

 

2.9 Dňa 13.9.2019 prijal primátor Humenného Miloš Meričko delegáciu SSTZ /pp. Kríž, 

Čelko, Fink, Hatalová/ pri príležitosti výjazdového zasadnutia SSTZ v tomto meste. Predseda 

zväzu mu o.i. poďakoval za podporu športu, osobitne stolného tenisu. 

 



K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

 

Úlohy splnené: 

 

4/4/2019 Úloha:  Členským krajinám EÚ budú účastnícke poplatky na Slovak Junior & Cadet 

Open účtované ceny bez DPH, pretože ide o športovú činnosť. 

 

Úloha:  Do ekonomickej smernice SSTZ doplniť odstavec o účastníckych poplatkoch 

na medzinárodných turnajoch organizovaných SSTZ. 

Z:  Ing. Suchý         T.: okamžite 

 

13/4/2019  Úloha: Slovak  Junior &Cadet  Open 2019 v Nitre - návrh zmluvy je spracovaný,  

členovia VV SSTZ a športová riaditeľka ho dostanú na pripomienkovanie, hlasovať o ňom sa 

bude na septembrovom VV SSTZ. 

Z.: Mgr. Hatalová        T.: okamžite 

 

Všetky pripomienky Ing. Kalužného boli  ústne prerokované a zmluva bola dodatočne 

schválená. Zmluva o spolupráci medzi SSTZ a ZUPERO bude predložená obidvom 

partnerom na podpis. 

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, jeden člen proti a jeden sa zdržal hlasovania 

 

10/5/2019   Úloha: Spracovať návrh zmluvy s ŠK SOG Nitra vrátane finančného 

zabezpečenia činnosti Športového centra mládeže. 

Z: Ing.Kalužný, Ing.Suchý, E.Ódorová                                      T: 18.6.2019 

         NT: 30.6.2019 

- Návrh medzi SSTZ a školou, kde je zriadené NSTCM, pripomienkoval Dr. Fink. 

Pripomienky E. Ódorovej boli ústne vysvetlené. 

Hlasovanie VV SSTZ o zmluve medzi školou a NSTCM: 5 za, jeden člen nehlasoval 

 

1/8  Úloha  KŠR a KM predloží  nominácie na VT juniorov a mužov sekretariátu SSTZ  

(kvôli schvaľovaniu per rollam). 

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

- Splnené 

 

4/8  Doplniť VV SSTZ o zástupcu hráčov na obdobie do konferencie SSTZ 2020. VV 

SSTZ bude hlasovať o návrhoch, ktoré môžu predložiť členovia VV SSTZ, zástupcovia 

extraligových klubov, asociácie hráčov, komisia športovej reprezentácie . 

Z: Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Mgr. Hatalová, Truksa                             T: 10.9.2019 

 

- Bližšie v bode zápisu č.13 

 

5/8   Prerokovať s VÚB, kde má SSTZ dlhodobo účet, a aj s ďalšími bankami možnosť 

pôžičky, resp. hypotekárneho úveru,  na kúpu pozemkov pod objektami NSTC v Bratislave – 

Krasňanoch s bankárkou, ktorá má dlhodobo pod patronátom účty SSTZ (Ing. Patrnčiaková). 

Z: Ing. Suchý,  Mgr. Hatalová                                                             T: 31.7.2019 

 

- S bankami sa rokuje, VÚB oznámila, že nemá záujem o uzatvorenie pôžičky ani 

úveru. 



NT: 30.9.2019 

 

6/8  Pripraviť prostriedky SSTZ (z rozpočtu SSTZ a z pôžičky, resp. hypotekárneho úveru) 

tak, aby mohla byť realizovaná zmluva o odkúpení pozemkov pod objektami SSTZ v období 

október – november 2019 

Z: Ing. Suchý,  Mgr. Hatalová                                                             T: 30.10.2019 

 

- splnené 

 

7/8  Rokovať s MV SR o detailoch zmluvy na odkúpenie pozemkov pod objektami SSTZ 

Z: Dr. Kríž, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý                                               T: 31.8.2019 

 

- s MV SR sa rokuje, očakávame zrušenie pozastavenia odpredajov, ktoré má na r. 2019 

plánované MV SR 

 

8/8  Požiadať MŠVVaŠ SR o zmenu výšky schválených investičných prostriedkov pre 

SSTZ v r. 2019 /kvôli kúpe pozemkov/ 

Z: Dr. Kríž, Ing. Suchý, Mgr. Hatalová,                                                T: 31.7.2019 

 

- splnené 

 

9/8   Rokovať so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR J. Göncim o možnosti zmeny zmluvy 

o podpore uznanému športu na r. 2020 tak, aby z týchto prostriedkov bolo možné aj v r. 2020 

uhradiť banke časť pôžičky, resp. hypotekárneho úveru (v súčasnosti to zmluva zakazuje). 

Z: Dr. Kríž,  Mgr. Hatalová,                                                                    T: 15.8.2019 

 

- Predseda SSTZ túto požiadavku nadniesol na osobnom stretnutí so štátnym 

tajomníkom. V súčasnosti to nie je možné, ale při príprave novej zmluvy na r. 2020 

môže SSTZ sa pokúsiť túto požiadavku uplatniť. 

 

 

13/8  Vyhodnotenie ankety o najlepšieho stolného tenistu za rok 2019. Je potrebné preveriť 

rozdiely v nákladoch, organizáciu tohto podujatia  v hale SSTZ a v iných, dôstojnejších  

priestoroch. 

Z.: Bc. Breyerová         T.: 12.9.2019 

- Anketa sa uskutoční v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu v Rači, Bc. 

Breyerová pripravila podklady, je rezervovaný aj termín. 

Hlasovanie VV SSTZ o mieste vyhlásenia ankety SSTZ v Nemeckom kultúrnom dome 

v Bratislave - Rači, 6 za, 0 proti 

 

14/8    KM spolu s KSTZ Nitra navrhne iný klub v rámci kraja,  kde sa presunie  RC. 

Z.:  Komisia mládeže        T.: 1.9.2019 

- Splnené, RC v Nitrianskom kraji bude v klube ŠKST Topoľčany 



16/8  MVK predloží stanovisko, či vyslanie trénera J. Teplanského na trénerský seminár v 

Londýne podporuje, alebo má iný návrh.  

Z.: Ing. Kutiš          T.: okamžite 

- MVK podporuje vyslanie trénera J. Teplanského na tr. seminár do Londýna. 

 

17/8  Oznámiť školám (Stolný tenis do škôl) – úspešným žiadateľom, že uspeli + 

zverejnenie na „sraketoudoskoly.sk“  

Z.: Cibula, Bc. Breyerová        T.: okamžite 

 

- splnené 

 

18/8  Pripraviť kompletný návrh organizačno-materiálneho a personálneho zabezpečenia 

projektu Stolný tenis do škôl 

Z.: Cibula, Bc. Breyerová, Dr. Fink      T.: 31.7.2019 

 

- splnené 

 

20/8  Úloha: Zriadiť sociálne kontá k www.sraketoudoruky.sk, najmä facebook, youtube 

a instagram za účelom intenzívnejšej prezentácie projektu smerom k verejnosti. 

Z: Cibula, Bc. Breyerová, Dr. Fink       T: 31.8.2019 

 

- kontá sú zriadené, dôležité bude ich pravidelne aktualizovať 

 

21/8  Úloha: Pripraviť kompletný grafický návrh na propagáciu projektu Stolný tenis do 

škôl 2019 a obsah balíčka SSTZ pre deti. 

Z: Cibula, Bc. Breyerová, Dr. Fink       NT.: 31.7.2019 

22/8  Úloha: Pripraviť pútavou formou obsahový a grafický návrh brožúry pre deti, ktorá 

bude súčasťou balíčka pre  deti (prečo hrať stolný tenis, predstavenie ST, stručná história 

a obdobia ST, predstavenie najlepších hráčov SR, kvíz, omaľovánky, atď). 

Z: Cibula, Bc. Breyerová, Dr. Fink       T.:31.7.2019 

 

- úlohy 21/8 a 22/8 splnené, Bc. Breyerová pripravila obsahový aj grafický návrh 

 

 

23/8  Úloha: Zverejniť výzvu pre predajcov stolnotenisových potrieb na predloženie 

cenových ponúk na ST materiál v zmysle projektu + návrh na sponzorské benefity pre deti do 

projektu s termínom zaslania ponúk do 31.07.2019 alternatívne rokovať len s partnerom 

SSTZ . 

Z.: Cibula          T.: 31.7.2019 

 

- na základe platnej zmluvy, ktorú má SSTZ s firmou Butterfly, bol materiál dohodnutý 

s firmou Funstar, ktorý je výhradný distribútor Butterfly na Slovensku. Ceny boli 

zabezpečené nižšie ako v minulom roku. 

 

24/8  Úloha: Pripraviť návrh minimálneho bodového ohodnotenia hráčov štartujúcich iba v 

školských stolnotenisových ligách pre rebríčky SR 

Z.: Ing. Čelko, Ing. Šereda        T.: 31.8.2019 

 

- príloha zápisu č.3/9 

http://www.sraketoudoruky.sk/


26/8  Zabezpečiť ďalšiu komunikáciu s klubom TJ Geológ Rožňava a komunitným centrom 

Rožňava ohľadom podporených mladých talentov. Po dohode s klubom zabezpečiť výber a 

nákup materiálu do konca roka 2019 /nakúpi a dodá SSTZ podľa požiadaviek/. Zabezpečiť aj 

priebežné preplatenie nákladov sezóny 2019/2020 zaevidovať týchto hráčov do distribučného 

listu časopisu SSTZ a nástenného kalendára SSTZ. 

Z.: Cibula, Bc. Breyerová        T.: priebežne 

- Všetko zabezpečené 

 

 

29/8  Pripraviť návrh smernice o hlasovaní per rollam VV SSTZ. 

Z.: Mgr. Hatalová, Dr. Fink        T.: 30.9.2019 

 

- Smernica bola pripravená a VV SSTZ schválená 

Hlasovanie VV SSTZ:  6 za, 0 proti 

- Smernica č.4/2019 o hlasovaní per rollam je zverejnená na web stránke SSTZ v sekcii 

Základné dokumenty 

 

31/8  Vypísať výberové konanie na reprezentačného trénera žien a  P. Šeredovi pripraviť 

pracovnú zmluvu na novú funkciu.  

Z.: Truksa, Ódorová, Ing. Suchý      T.: 1.9.2019 

- Výberové konanie vypísané, pracovnú zmluvu pre Petra Šeredu treba ešte upraviť. 

Z.: Suchý         T.: okamžite 

32/8  Návrhy na odmeny podľa platnej smernice o odmeňovaní, KŠR navrhuje vyplatenie 

odmien za EH v Minsku:  

Úloha:  Vyplatiť schválené  odmeny. 

Z.: Ing. Suchý         T.: okamžite 

- Odmeny vyplatené 

34/8  VV SSTZ uložil spracovať Smernicu SSTZ na prípadnú finančnú výpomoc bývalým 

medailistom z MS, ME, OH, EH, ktorí sa pre vážne zdravotné problémy ocitli vo finančnej 

núdzi. 

Z: Dr. Kríž, Ing. Suchý                        T: 31.8.2019 

- Smernica schválená VV SSTZ, hlasovanie: 6 za, 0 proti. 

- Rovnaká úloha ako 6/9 

- Smernica o finančnej podpore najúspešnejších stolných tenistov SR, ktorí sa ocitli vn 

údzi bola schválená  

Hlasovanie VV SSTZ:  6 za, 0 proti 

- Smernica č.5/2019 je zverejnená na webovej stránke SSTZ v sekcii Základné 

dokumenty 

- R. Vímimu bola na návrh predsedu SSTZ schválená odmena vo výške 1.000€,  

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 1 sa zdržal 

Ing. Suchý vyplatí odmenu a R.Vímimu bude napísaný list o schválenej odmene. 

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

http://sstz.sk/subory/zakladne_dokumenty/SMERNICA%20per%20rollam.pdf
http://sstz.sk/subory/zakladne_dokumenty/Smernica%20%C4%8D.5%20VV%20SSTZ%20o%20fin.%20podpore.pdf
http://sstz.sk/subory/zakladne_dokumenty/Smernica%20%C4%8D.5%20VV%20SSTZ%20o%20fin.%20podpore.pdf


36/8  Obrátiť sa listom na prezidenta SCI  E. Schölera so žiadosťou o pomoc pre R. Vímiho, 

ktorý je od ukončenia aktívnej činnosti členom tohto prestížneho združenia bývalých 

stolnotenisových  medailistov z MS, ME, ako aj funkcionárskych, trénerských a 

rozhodcovských osobností 

Z: p. Mihočko,  Mgr. Hatalová                              T: 31.8.2019 

- Bližšie v bode zápisu 2.7         

38/8  Najbližšie zasadnutie VV SSTZ  bude výjazdové a je naplánované na 12.-13.9.2019 

v Humennom. Je potrebné nahlásiť počty do 31.7.2019  kvôli ubytovaniu a zabezpečiť 

dopravu a sprievodný program. 

Z.: Mgr. Hatalová, Dr. Fink       T.: 12.-13.9.2019 

- zabezpečené, zasadnutie sa realizovalo v plánovanom termíne 

41/8  Aktualizovať záhlavie webovej stránky SSTZ (využiť fotografie B. Balážovej, Ľ. 

Pišteja, Y. Wanga a T. Kukuľkovej). 

Z: Bc. Breyerová                                                                    T: 30.9.2019 

- Bc. Breyerová vypracovala niekoľko návrhov na aktualizáciu záhlavia webovej 

stránky a aj vrchného bannera na facebookovom profile SSTZ. 

- VV SSTZ vybral z jej predložených návrhov a tento bude okamžite zverejnený. 

1/9    V súvislosti s úverom pre SSTZ  je potrebné požiadať MV SR o kópiu znaleckého 

posudku na cenu pozemku pod NSTC, ktorý si dalo vypracovať MV SR. 

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

- MV SR bolo požiadané o kópiu znaleckého posudku. Kopia bola obratom zaslaná na 

sekretariát SSTZ.  

2/9  V súvislosti s odchodom J. Kacvinského ako trénera z RC Valaliky, je potrebné 

urýchlene doriešiť realizáciu tréningového procesu v regionálnom centre. 

Z.: Ódorová          T.: okamžite 

- Valaliky mailom oznámili, že sa rozhodli ukončiť činnosť regionálneho centra. VSTZ 

navrhne klub, v ktorom sa vytvorí na východnom Slovensku nové RC. 

Z.: Komisia mládeže         T.: 22.10.2019  

3/9  Eurominichamps - je potrebné odkomunikovať dopravu na turnaj. 

Z.: Ódorová          T.: okamžite 

- Doprava na turnaj bola zabezpečená 

4/9   Obidva návrhy na DK športová riaditeľka pošle predsedovi DK SSTZ Dr. Zoltánovi 

Gallovi. 

Z.: Ódorová          T.: okamžite 

- 33/8 – bola rovnaká úloha – 1. návrh na DK 

- 37/8 – bola rovnaká úloha – 2. návrh na DK 

- Obidva návrhy na DK boli poslané aj s doplnením požadovaných informácií. 

5/9  Výzva SOŠV na poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie 

športovej infraštruktúry 



Úloha:  Obidvom žiadateľom, členom  SSTZ zašle písomné podporné stanovisko 

k projektom. 

Z.: Mgr. Hatalová         T.: okamžite 

- Obidvom žiadateľom, ktorý poslali do 12.8.2019 svoje žiadosti boli poslané podporné 

stanoviská SSTZ. 

Úlohy čiastočne splnené: 

 

Úloha:  Dopracovať všetky materiály pre NSTC stále trvá. Zoznam dokumentov je 

uvedený v zápise 1/2019 v bode 11.3  

Dokumenty, ktoré je potrebné dopracovať: 

- a) Štatút reprezentanta SR v stolnom tenise 

- b) Zmluva medzi SSTZ a reprezentantom SR o zaradení do NSTC a vzájomnej spolupráci 

- c) Zmluva medzi SSTZ a sparingpartnerom NSTC 

- d) IS NSCT č.1/2019 - organizačný poriadok NSTC (splnené) 

- e) IS NSCT č.2/2019 - stanovení výkonnostných cieľov na štvorročný cyklus   

- f) IS NSCT č.3/2019 - o podmienkach zaradenia športovcov do NSTC 

- g) IS NSCT č.4/2019 - o podpore prípravy športovcov zaradených do NSTC 

- h) IS NSCT č.5/2019 - podrobnosti o náležitostiach výročnej správy 

 

 

2/7 Zmluva s Dr. Koprdom 

- Rokovania o zmluve ďalej pokračujú, zmluva je pred podpisom. 

3/7 Úloha:  Refundácia leteniek od SAUŠ za zrušenie účasti stolných tenistov na 

Letnej Univerziáde v Neapole 

Z.: Ódorová, Ing. Suchý       T: okamžite 

- Prebehli prvé rokovania,  ide o refundáciu vo výške 1070 €, SSTZ bude túto čiastku na 

základe zmluvy požadovať od  SAUŠ. 

12/8  Zaregistrovať SSTZ v Registri partnerov verejného sektoru v súvislosti s odkúpením 

pozemkov od štátu. 

Z: Ing. Hatalová, Ing. Suchý            T: 15.9.2019 

 

- Registrácia v RPVS prebieha, pretože proces bol trochu náročnejší. V priebehu pár dní 

registrácia bude kompletná. 

 

15/8  Úloha: Výpočet dotácií  zverejniť na stránke SSTZ  a distribuovať nové zmluvy 

klubom ÚTM. 

Z.: Cibula, Ing. Suchý       T.: okamžite 

- Výpočet bol zverejnený, zmluvy budú distribuované asap. 

          NT: okamžite 

19/8   Úloha: Určiť termíny podujatí vzhľadom na plánovaný program reprezentácie v 

období september až december vrátane návrhu personálneho obsadenia podujatí 

reprezentatmi. 



Z: Ódorová, Truksa        T:  10.8.2019 

 

Úlohy nesplnené: 

17/5/2019  Smernica na odmeňovanie hráčov za výsledky na ME a MS. Je potrebné pripraviť 

novú smernicu do konca roka 

Z: Truksa, Ing. Kalužný, Ing. Čelko, Dr. Kríž             NT.: december 2019 

4/6  Úloha: Zverejniť popis práce členov sekretariátu SSTZ na webovej stránke SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová                                                                     T: 30.6.2019      

 

- Vzhľadom na závery  Konferencie SSTZ a z nich vyplývajúce zásadné zmeny 

v štruktúre sekretariátu  popisy práce členov sekretariátu ešte nemohli byť zverejnené. 

Po prepracovaní  organizačnej štruktúry v zmysle platných  Stanov SSTZ budú popisy 

pracovných náplní  zverejnené  neskôr. 

         NT: 30.9.2019 

2/8 Prepracovať štruktúru sekretariátu  v súlade s platnými Stanovami SSTZ a spracovať 

nové náplne práce členov sekretariátu. 

Z: Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Ing. Čelko, Mgr. Hatalová                        T: 30.8.2019 

- Úloha sa postupne realizuje, návrh novej org. štruktúry bude predložený na októbrové 

zasadnutie VV SSTZ – rovnaká úloha ako 4/6  

 

7/6  Aktualizovať osnovy pre žiakov SŠ. Preveriť na MŠVVaŠ SR možnosť a spôsob 

aktualizácie. Vzhľadom na zásadné zmeny súvisiace so športovými gymnáziami  (teraz 

strednými športovými  školami), overiť potrebu aktualizovať Učebné osnovy športovej 

prípravy v stolnom tenise vydané 18.3.2003 MŠVVaŠ SR. 

Z: MVK, Ing. Kutiš        T.: 30.7.2019 

- Ing. Kutiš pripraví list na MŠVVaŠ SR a preverí učebné osnovy. 

NT: okamžite 

1/7 SSTZ vstupuje do rokovania so Stolnotenisovým centrom v Bratislave  o organizácii 

minikadetského turnaja v roku 2020 (Ódorová, Ing. Kalužný, Ing. Suchý, Mgr. Hatalová).  

Špecifikovať podmienky zodpovednosti ,  spracovať predpokladaný rozpočet podujatia. 

Z.:  Mgr. Hatalová, Ing. Suchý      

           NT: okamžite 

- rokovanie sa stále nezačalo. Iniciovať stretnutie so Stolnotenisovým centrom 

v Bratislave je poverená Mgr. Hatalová 

11/8  Požiadať Asociáciu hráčov o predloženie aktuálnych stanov a zoznamu členov 

Z: Ing. Kalužný                                                                                       T: 31.8.2019 

          NT: okamžite 

 

25/8   Úloha: Pripraviť návrh zmluvy o poskytnutí príspevku SSTZ na podporu publikácií 

Z.: Ing. Suchý, Dr. Fink       T.: 31.8.2019 

         NT: 22.10.2019 



35/8   Úloha: Obrátiť sa listom na nadáciu SOŠV so žiadosťou o finančnú pomoc pre R. 

Vímiho                                               

Z: Dr. Kríž, Mgr. Hatalová                              T: 31.8.2019 

         NT: 22.10.2019 

 

39/8   Ing. Kalužný pripraví vyhodnotenie plnenia cieľov projektového manažéra Ing. 

Gumana s návrhom na vyplatenie odmeny. 

Z.: Ing. Kalužný        T.: 12.9.2019 

         NT: 22.10.2019 

40/8   Úloha: Ing. Kalužný pripraví odpoveď na kritický list s výhradami voči SSTZ za 

neplnenie podmienok zmluvy. 

Z.: Ing. Kalužný        T.: 15.8.2019 

         NT: 22.10.2019 

 

Úlohy trvalé, resp. dlhodobé 

1/5   Úloha: Zverejniť na stránke SSTZ v septembri 2019 informáciu o možnosti 4 – ročného  

externého Bc. štúdia na FTVŠ a preveriť reálny záujem o takéto vzdelanie. 

Z: Mgr.Hatalová        T.: september 2019   

 

3/8  Vytvoriť komisiu expertov na prípravu nových Stanov SSTZ tak, aby mohli byť pred 

konferenciou SSTZ 2020 dané na diskusiu členskej základni. 

Z: Dr. Kríž, Dr. Fink, Mgr. Hatalová                                                 T: 31.10.2019 

 

 

10/8  Spracovať zoznam úloh a povinností SSTZ súvisiacich s prípravou každoročnej 

Celoslovenskej konferencie SSTZ 

Z: Mgr. Hatalová                                                                                    T: 30.9.2019 

 

 

27/8  Úloha: Pripraviť návrh rokovacieho poriadku VV SSTZ 

Z.: Dr. Fink, Mgr. Hatalová       T.: 30.9.2019 

         NT: 22.10.2019 

 

28/8   Úloha: Pripraviť návrhy štatútov jednotlivých komisií SSTZ 

Z.: Členovia VV ako predsedovia komisií, Dr. Fink    T.: 30.9.2019 

         NT: 22.10.2019 

 

30/8  Úloha: Pripraviť interný predpis týkajúci sa postupu procesov pri príprave, tvorbe 

a schvaľovaní právnych dokumentov/zmluvy, smernice, štatúty, atď./ 

Z.: Mgr. Hatalová, Dr. Fink       T.: 30.9.2019 

         NT: 22.10.2019 

 

K bodu 4 – Návrh nominácii RD a rozhodov – Truksa, Ing. Grigel, Dr. Vaniak 

Nominácie KŠR: 



4.1  Challenge Polish Open, Wladislawovo, 16.-20.10.2019: 

Muži – T. Špánik, J. Zelinka, D. Oráč – všetci aj do 21rokov na náklady SSTZ, na Entry fee 

Ženy – T. Kukuľková, N. Puchovanová, N. Grigelová – všetky aj do 21rokov, na náklady 

SSTZ na Entry fee 

E. Jurková na vlastné náklady 

Tréneri – J. Truksa, T. Bednár - na náklady SSTZ, na Entry fee  

4.2  Challenge Belarus Open, Minsk, 30.10.-3.11.2019:  

Muži – T. Špánik, J. Zelinka, D. Oráč – všetci aj do 21rokov na náklady SSTZ, na Entry fee 

Ženy – T. Kukuľková, N. Puchovanová, N. Grigelová – všetky aj do 21rokov, na náklady 

SSTZ, na Entry fee 

E. Jurková na vlastné náklady 

Tréneri – J. Truksa, T. Bednár na náklady SSTZ, na Entry fee 

4.3  WT Platinum Austrian Open, Linz, 12.-17.11.2019: 

Muži – Wang Yang, Ľ. Pištej na náklady SSTZ, na Entry fee 

A.Valuch, S. Kalužný na vlastné náklady, na Entry fee 

Ženy – B. Balážová, T. Kukuľková na náklady SSTZ, na Entry fee 

E. Jurková na vlastné náklady 

Tréneri – J. Truksa, T. Bednár na náklady SSTZ, na Entry fee 

4.4  Nominácie KŠR schvalené per rollam v období od 12.8.2019 do 12.9.2019: 

a)  WT Swedish Open 1.-6.10.2019: 

Ľ. Pištej, B. Balážová – na náklady ŠCP  

Wang Yang – na náklady SSTZ 

Tréner: J. Truksa – na náklady ŠCP 

b)   WT Platinum German Open, Bremen 8.-13.10.2019: 

Ľ. Pištej, B. Balážová  - na náklady ŠCP 

Tréner: J. Truksa – na náklady ŠCP 

Wang Yang – na náklady SSTZ 

A.Valuch, E. Jurková – na vlastné náklady,  

Nominácie KM: 

4.5  Dunajský pohár – chlapci, 28.-29.9.2019 Budapešť 

Juniori: J.Goldír, M. Ďanovský 

Kadeti: R. France, S. Arpáš 

Náhradník: I. Kulich 

Minikadeti: D. Flóro, M. Király 

Náhradník: P. Kokavec 

Tréneri: R.Grigel, D. Jahoda 

 

4.6  Dunajský pohár – dievčatá, 28.-29.9.2019, Bratislava 

Juniorky: A. Illašová, N. Divinská, D. Karkušová, L. Dzúrová 

Tréneri: Z.Grigelová, J.Bella 

Kadetky: E. Činčurová, L. Vinczeová, S. Ivančáková, E. Müllerová 

Tréneri: A. Kutiš (sobota), L. Čolovicková (nedeľa) 

Minikadetky: A. Wallenfelsová, L. Majerčíková, L. Dziewiczová. N. Darovcová 



Tréner: Ľ. Majerčík A družstvo, M. Grežo (sobota), J. Gunar (nedeľa), p. Dziewicz výpomoc 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.7  VT kadetky, ŠKST Bratislava, Stolnotenisové centrum (21.-25.10.2019) 

D. Wiltschková, E. Štüllerová, E. Činčurová, L. Vinczeová, A. Wallenfelsová, L. 

Majerčíková 

Tréner: F. Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.8  VT mini kadetky, ŠKST Topoľčany (7.-11.10.2019) 

N. Darovcová, M. Bitóová, B. Diková, V. Vanišová, P. Krajčovičová, N. Ondrušová 

Tréner: F. Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.9  VT kadetov pred Dunajským pohárom, Ružomberok (23.-29.9.2019)  

R. France, S. Arpáš, I. Kulich, A. Katona, D. Flóro, M. Király 

Tréner: D. Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.10  VT mini kadeti, Topoľčany (14.10.-18.10.2019) 

D. Flóro, M. Király, P. Kokavec, L.Sepeši, A. Madaras, J. Mitrík 

Tréner: D. Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

 

4.11   VT kadeti, Stolnotenisové centrum Bratislava (21.-25.10.2019) 

J. Goldír, K. Uherík, N. Kubala, S. Palušek, P. Bilka, S. Arpáš. 

 

4.12  VT juniorky  

Ide o prizvanie junioriek do NSTCM. Nakoľko hráčky nie sú členkami NSTCM je nutné ich 

pobyt hradiť ako sústredenie. 

23.9.-27.9.2019 – L. Dzurová, N. Divinská, A.Illášová pred Dunajským pohárom. 

7.10.-11.10.2019 – A.Illášová,  J.Dzelinská - pred turnajom  WJaC  v Nitre a v Maďarsku. 

14.10.-18.10.2019 – Z. Peková, J.Terezková - pred turnajom  WJaC v Nitre a v Maďarsku. 

18.11.-22.11.2019 – E. Labošová - pred MSJ 

 

4.13  VT juniori  

Ide o prizvanie týchto juniorov do NSTCM. Nakoľko hráči nie sú členkami NSTCM je nutné 

ich pobyt hradiť ako sústredenie. 

21. – 24.10.2019 – F.Delinčák  

9. – 12.12.2019 – F.Delinčak 

 

4.14  Nominácie schválené per rollam KM v období od 12.8.2019 do 12.9.2019: 

a)  2019 ITTF Junior Circuit Golden, Croatia Junior & Cadet Open 2019 (18.-

22.9.2019, Varaždin): 

Kadetky: S. Bilkovičová, E. Mullerova 

Kadeti: P. Bilka, J. Gašparík 

Všetci na vlastné náklady 

b)  2019 ITTF Junior Circuit, Serbia Junior & Cadet Open 2019 (24.-28.9.2019, 

Zrenjanin): 



Kadetky: E. Štullerová, D. Wiltschková, S. Bilkovičová 

Kadeti: O. Novický, S. Palušek, P. Bilka 

Juniorky: J. Terezková, R. Lacenová 

Juniori: K. Pach, F. Delinčák 

Všetci na vlastné náklady 

c)  Nominácia na kontrolný turnaj kadetov, 4.-5.9.2019 Topoľčany: 

S.Palušek, S.Šutiak, S.Arpáš, R. France, J.Gašparík, I. Kulich, A.Katona, P.Bilka 

tréner: D. Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

d)  Nominácia na kontrolný turnaj kadetiek, 4.-5.9.2019 Topoľčany: 

D. Wiltschková, E. Štullerová, E. Činčurová, L. Vinczeová, A.Wallenfelsová, S.Bilkovičová, 

L. Dziewiczová, N. Darovcová 

tréner: F. Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

e)      Nominácia na VT kadetiek, 9.-13.9.2019 Topoľčany: 

D. Wiltschková, E. Štullerová, E. Činčurová, L. Vinczeová, A.Wallenfelsová, S.Bilkovičová 

tréner: F. Solár 

Všetci náklady na SSTZ 

f)     Nominácia na Europe TOP 10 (4.-6.10.2019, Noordwiik)   

E. Labošová s trénerkou Z. Grigelovou, ktorá je trénerkou RD SR kategórie junioriek 

Na náklady SSTZ 

g)   Nominácia samoplatcov na Slovenia Junior & Cadet Open 2019 (2.-6.10.2019, 

Otočec) 

kadeti - S. Šutiak, A. Katona, I. Kulich 

kadetky - E. Činčurová, L. Vinczeová, S. Bilkovičová 

juniori - A. Klajber, D. Diko 

Všetci na vlastné náklady. 

h)  Nominácia na Europe TOP 10 (4.-6.10.2019, Noordwiik): 

J. Goldír spolu s trénerom D. Jahodom 

Na náklady SSTZ 

i) Nominácia na 2019 U18 ITTF High Performance Training Camp (10.-16.9.2019, 

Sveti Martin, Croatia) 

F. Delinčák s trénerom S. Dragašom 

Na náklady ITTF 

 

Ostatné: 

4.15  Dodatočné schválenie WT Czech Open 2019, pracovná cesta (22.8.2019, Olomouc) – 

delegácia SSTZ: 

Dr. Kríž, Mgr. Hatalová, Cibula, Mgr. Majdeková 

K bodu 5 – Schválenie reprezentačného trénera SR žien  

VV SSTZ hlasovaním schválil a menoval T. Bednára na základe vyjadrenia výberovej 

komisie za reprezentačného trénera SR žien a žien do 21 rokov do 31.8.2020. 

Výberová komisia zasadala dňa 27.8.2019 , v zložení: predseda SSTZ, predseda KŠR J. 

Truksa, predseda KM Ing. Grigel, predseda MVK A.Kutiš a E. Ódorová. Hlasovanie 

výberovej komisie 4 za, 1 proti.    

Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 0 proti 



Úloha:  Výsledok o výberovom konaní o schválení reprezentačného trénera žien 

oznámiť T. Bednárovi a pripraviť  pracovnú zmluvu na dobu určitú. 

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

Úloha:  Prepracovať zápisnicu z výberového konania na repre. trénera žien, doložiť 

prezenčnú listinu z výberového konania. Každá zápisnica z výberových konaní má byť 

podpísaná členmi výberovej komisie, čím jednotliví členovia potvrdzujú a vyjadrujú súhlas 

so zápisnicou. V zápisniciach sa nevyjadrujú subjektívne názory, ale vyjadrujú názory, 

ktoré boli schválené. Zverejniť zápisnicu na stránke SSTZ. 

Z.:  Ódorová         T.: 22.10.2019 

 

K bodu 6 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

Príloha zápisu č.1/9 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

K bodu 7 – Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Suchý 

Komisia pre ekonomiku a marketing nepredložila žiadny materiál. 

Informácie ekonóma SSTZ: 

Príloha zápisu č.2/9 

VV SSTZ jednotlivé body prerokoval a berie informácie na vedomie. 

K bodu 8 – Informácie z komisie ŠTK – Ing. Čelko 

8.1  Zmena (doplnenie) Súťažného poriadku. 

4.3.7.5.6. Odložiť stretnutie na neskorší termín nie je dovolené. Výnimku na základe 

písomnej žiadosti (kópiu zaslať súperovi) najneskôr 3 dni pred úradným stanoveným 

začiatkom môže povoliť príslušný riadiaci zväz len v týchto prípadoch : 

a) vyhlásenie karantény okresným hygienikom pre oblasť, v ktorej sa nachádza hracia 

miestnosť oddielu - klubu,  

b) plnenie reprezentačných povinností z poverenia SSTZ aspoň jedného a tento je na súpiske 

družstva v jeho základe.  V prípade účasti hráča/hračky na sérii ITTF World Tour, resp. 

ITTF Junior Circuit, treba na odloženie stretnutia písomný súhlas všetkých 

oddielov/klubov, ktorých sa zmena termínu týka. 

c) v prípade zásadnej rekonštrukcie hracej miestnosti a zodpovedajúcu náhradu nie je možné 

zabezpečiť,  

d)  iné mimoriadne okolnosti. 

VV SSTZ zmenu súťažného poriadku schválil. 

Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, nikto nebol proti 

8.2  Príloha zápisu č. 3/9 – Podmienky zaradenia školských líg do SR rebríčkov. 

VV SSTZ materiál schválil. 

Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, nikto nebol proti 

 

K bodu 9 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel 



9.1  Zloženie komisie mládeže 

členovia: Ing. Grigel, J. Adámek, F. Solár, Bc. Čolovičková, R.Blažek,  

tajomníčka: Mgr. Majdeková 

VV SSTZ schválil nové zloženie komisie mládeže SSTZ - jednomyselne. 

Úloha:  Aktualizovať zloženie KM na stránke. 

Z.:  Cibula          T.: okamžite 

9.2  Návrh na zaradenie do NSTCM 

Hráči: 

1. Adam Klajber – junior, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra 

2. Kamil Pach – junior, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra 

3. Dalibor Diko – junior, ročník 2002, študent Stredná elektrotechnická /individuálne študium 

aby mohol trénovať v NSTCM/ 

4. Jakub Goldír – st.žiak, ročník 2005, žiak ZŠ kn.Pribinu Nitra 

5. Kristián Uherík – st.žiak, ročník 2006, žiak ZŠ kn.Pribinu Nitra 

6. Danijela Karkušová - juniorka, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra 

7. Renata Lacenová – juniorka, ročník 2003, študent SŠŠ Nitra 

8. Natália Grigelová – U 21, ročník 2000, študent UKF Nitra 

 

Všetci uvedení hráči - čky sú reprezentanti SR v mládežnických kategóriach, je u nich 

predpoklad výkonnostného rastu a taktiež predpoklad, že sa stolnému tenisu budú  vrcholovo 

venovať aj v budúcnosti. Tento návrh je podporovaný reprezentačnými trénermi mládeže 

daných kategórií. 

 

VV SSTZ návrh na zaradenie do NSTCM schválil - jednomyselne. 

 

Úloha:  Zverejniť zoznam zaradených hráčov v NSTCM na stránke SSTZ. 

Z.:  Cibula          T.: okamžite 

 

9.3  NSTCM 

a)  Zmluva medzi SSTZ a školou, NSTCM 
Návrh zmluvy medzi SSTZ a Spojenou školou v Nitre bol rozposlaný v dostatočnom časovom 

predstihu na pripomienkovanie ostatným členom VV SSTZ. 

Všetky pripomienky boli prekonzultované a zmluva bola hlasovaním schválena. Ing. Grigel sa 

hlasovania nezúčastnil. 

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

 

b)  Vzťahy a podmienky medzi subjektmi/ škola, tréneri, tréningoví partneri, lekár, 

a pod./, ktoré budú zabezpečovať činnosti v NSTCM budú riešiť konkrétne zmluvy medzi 

týmito subjektmi a SSTZ ako zriaďovateľom NSTCM.  

Reprezentanti juniorských kategórií, ktorí nie sú členmi NSTCM, budú reprezentačnými 

trénermi pozývaní na tréning v NSTCM za podmienok, ktoré platia pre reprezentačné 

sústredenia. 

Predpokladané náklady na NSTCM do konca roka 2019. 

 

ubytovanie 1200   / 4 x 25 x 4 + 2 x 100 x 4 / 

strava 6419   /7 x 4,32 x 20 x 4 + 5 x 10 x 20 x 4/ 

regenerácia 800      /8 x 25 x 4 / 



športoviská 2664    /666 x 4 /   

sparing 11520   /12 x 20 x 4 x 12/ 

Tréneri kon.+ment 2160     4 x 15 x 4 + 4 x 75 x 4 

spolu 24763 

 

Okrem tohto bude treba zabezpečiť loptičky. V nasledujúcom roku je treba počítať s nákladmi 

na materiálové vybavenie hráčov, trénerov a sparingov. 

 

VV SSTZ berie predložený materiál na vedomie. 

 
K bodu 10 – Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Ing. Kutiš 

10.1  1. kv. stupeň 

Bola zverejnená výzva – otvorenie štúdia na trénera 1.kv. stupňa. – prihlášky posielať do 

20.9.2019. Školenie sa otvorí v prípade ak bude prihlásených minimálne 12 účastníkov. 

Úloha:  Na najbližšom zasadnutí informovať o tom koľko sa prihlásilo a či sa bude 

1.kv. stupeň v tomto roku otvárať. 

Z.:  Ing. Kutiš         T.: 22.10.2019 

10.2  Zmena v zložení MVK 

Kvôli pracovnému vyťaženiu bola Ing. Z. Perháčová nahradená novým členom komisie – 

Mgr. Viliam Sýkora. 

VV SSTZ  jednomyselne schválil zmenu zloženia metodicko-vzdelávacej komisie. 

K bodu 11 – Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu – Dr. Fink 

Materiál na VV SSTZ bol predložený ústne. Väčšina úloh z komisie mas. rozvoja a škol. 

športu bola prerokovaná v kontrole úloh. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

K bodu 12 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa 

12.1  Organizačný poriadok NSTC 

Organizačný poriadok NSTC bol v dostatočnom predstihu doručený všetkým členom VV 

SSTZ na pripomienkovanie.  

Organizačný poriadok NSTC bol schválený VV SSTZ 

 Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 0 proti 

Organizačný poriadok je zverejnený na stránke SSTZ medzi základnými dokumentami aj 

v sekcii NSTC. 

 

K bodu 13 – Poverenie zástupcu hráčov za člena VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV 

SSTZ 

Po krátkej diskusii o prípadnom odložení hlasovania na VV SSTZ, kedy budú prítomní všetci 

členovia výkonného výboru, došlo k dohode o dodržaní plánovaného programu. 

Návrhy na poverenie boli nasledovné: 

1. Dr. Alena Kánová – ŠKST Ružomberok, návrh klubu prevzal a predložil člen VV SSTZ – 

JUDr. Fink 

http://www.sstz.sk/zakladne_dokumenty
http://sstz.sk/NSTC


2. Mgr. Anton Hamran, ml. – ŠKST Topoľčany, návrh klubu prevzal a predložil člen VV 

SSTZ – Dr. Vaniak 

3. Ing. Andrej Ružik – Geológ Rožňava, návrh klubu prevzal a predložil člen VV SSTZ – Ing. 

Grigel 

  Na základe tajnej voľby VV SSTZ svojim hlasovaním nebol schválený ani jeden z 

predložených návrhov /nezískal potrebných 5 hlasov/. 

  Výsledky hlasovania VV SSTZ: na hlasovaní bolo prítomných 5 členov VV SSTZ 

/Dr. Fink sa ho nezúčastnil/.  Dr. Alena Kánová – 0 hlasov, Ing. Andrej Ružík – 1 hlas,  Mgr. 

Anton Hamran ml. – 4 hlasy. 

   

K bodu 14 – Spoločné rokovanie VV SSTZ a VSTZ – Dr. Kríž, Pavuk 

Predseda SSTZ srdečne privítal na spoločnom rokovaní predstaviteľov VV VSTZ – 

V.Pavuka, S.Dubeca, M.Gumana. 

Na otázku predsedu SSTZ o aktuálnej spolupráci  Prešovského a Košického kraja a či 

prevažujú v spolupráci plusy nad mínusmi. Predseda VSTZ V.Pavuk uviedol, že sa 

spolupráca ustálila a zlepšila odkedy funguje súčasný VV VSTZ.  Predseda VSTZ  vyjadril 

názor, že to čo bolo prezentované na júnovej celoslovenskej konferencii delegátom Vranova, 

nebol názor VSTZ, ale iba osobné stanovisko jednej osoby /Dr. Hajduk/.   

S. Dubec pochválil spoluprácu s Ing. Šeredom v rámci komisie ŠTK (prestupy, hosťovania, 

atď.). Fungovanie komisie rozhodcov je však podľa neho dlhodobým problémom a vyjadril 

sa, že sa mu nepozdáva,  predĺženie doby rozhodcovských licencií na 5 rokov, pretože počas 

päťročného obdobia sa menia aj predpisy. Taktiež je potrebné zorganizovať nové školenie pre 

hlavných rozhodcov. Predseda KM Ing. Grigel sa informoval, že prečo figuruje tak málo detí 

v slovenských rebríčkoch z Prešovského kraja. Funkcionári VSTZ to odôvodnili tým, že 

situácia sa zlepšila, ale ide o dlhodobý problém, pretože v niektorých častiach sa nikdy 

nepracovalo s deťmi. Naopak Dr. Fink poznamenal, že detí z Košického kraja a celkovo 

z VSTZ pribudlo a tiež vznikajú školské ligy. Veľa detí chodí na súťaže a bodovacie turnaje 

organizované len krajom, pretože na západné Slovensko to majú ďaleko. V neformálnej 

diskusii si funkcionári vymenili názory ako skvalitniť prácu SSTZ i klubov. 

Predseda SSTZ poďakoval všetkým zúčastneným za odprezentované poznatky a zdôraznil, že 

krajské zväzy sú nosnými stĺpmi SSTZ. Vyslovil presvedčenie, že dobrá spolupráca bude 

naďalej pokračovať.  

K bodu 15 – Stav príprav Slovak Junior & Cadet Open v Nitre – Ing. Grigel 

Prebehlo zasadnutie organizačného výboru pred VV SSTZ, na ktorom boli prítomní – Ing. 

Grigel, Ing. Hamran, Mgr. Hatalová, Ódorová a Bc. Breyerová. V plnom prúde je  riešenie 

organizačno-technických a športových problémov súvisiacich s podujatím. 

Uzávierka prihlášok je 30.9.2019. 

Materiál bol podaný ústne a VV SSTZ ho zobral na vedomie. 

 

K bodu 16 – Hodnotenie ME družstiev 2019 mužov a žien – Truksa, Dr. Kríž 



Dr. Kríž svoje hodnotenie uviedol v bode zápisu 2.5 

 

Reprezentačný tréner mužov J. Truksa ústne zhodnotil ME družstiev a písomný materiál 

predloží do najbližšieho zasadnutia VV SSTZ 

Z.: Truksa          T. 22.10.2019 

J. Truksa informoval o zlej atmosfére a napätých vzťahoch počas záverečného týždňa 

prípravy pred ME družstiev. Taktiež uviedol, že za prípravu je zodpovedný tréner a nie 

športová riaditeľka, ktorá niekoľkokrát zasiahla do priebehu prípravy. Žiada o vyčíslenie 

koľko stála účasť na laser game a z akých prostriedkov bola uhradená. 

Z.: Ódorová          T.: 22.10.2019 

 

K bodu 17 – Odkúpenie pozemkov pod NSTC v Bratislave – Dr. Kríž, Mgr. Hatalová 

 

Bližšie informácie o odkúpení pozemkov sú uvedené v bode zápisu 2.2 

 

K bodu 18 – Obsahová náplň časopisu SST 2-3/2019 – Mgr. Hatalová 

 

Redakčná rada sa zíde 24.9.2019, kedy  sa uzavrie obsahová náplň časopisu 2-3/2019 

a stanoví uzávierku dvojčísla i termínu vydania časopisu. Predpokladaná uzávierka časopisu 

je do polovice októbra a vydanie časopisu najneskôr do konca októbra 2019 

 

K bodu 19 - Rôzne 

 

19.1  Odporúčania kontrolóra SSTZ – výberové konanie na pozíciu športového riaditeľa 

 

Pôvodná správa kontrolóra bola dopracovaná pred zasadnutím VV SSTZ /výberové konanie 

na post športovej riaditeľky/.  

 

Na úvod kontrolór SSTZ zhrnul jednotlivé skutočnosti. Pracovná ponuka bola zverejnená na 

webovej stránke zväzu. Podľa podmienok výberového konania nemala byť uchádzačka na 

pohovor prizvaná, pretože nespĺňala podmienky v bode 1.1. vysokoškolské vzdelanie. Pri 

výberovom konaní bola 5členná výberová komisia. Kontrolór týmto napáda platnosť 

výberového konania z nasledovných dôvodov: 1. nebola prezenčná listina z výberového 

konania, 2. nebol vytvorený zápis, resp. žiadny písomný doklad z výberového konania. 

Kontrolór SSTZ týmto očakáva prijať do budúcnosti opatrenia, kde sa tieto nedostatky 

nebudú opakovať. Podľa Stanov SSTZ pozícia športového riaditeľa ani tretieho štatutára 

zväzu neexistuje.  

 

SSTZ sa obrátil na právnu kanceláriu so žiadosťou o konzultáciu k postupu pri riešení  

pracovno-právneho postu, pri riešení ďalšieho zamestnania športovej riaditeľky. 

 

Kontrolór SSTZ navrhol zrušenie výberového konania na pozíciu športového riaditeľa, 

pretože výberové konanie neprebehlo v súlade s predpismi SSTZ.  SSTZ bude so športovou 

riaditeľkou rokovať o jej ďalšom pôsobení na sekretariáte. Je potrebné navrhnúť E. Ódorovej 

nové zaradenie a taktiež vypracovanie novej organizačnej štruktúry - do ďalšieho zasadnutia 

VV SSTZ.  

 



Kontrolór ukladá kontrolovanému subjektu písomne uviesť opatrenia, ktoré v danom 

prípade urobil a to do 30.9.2019 a o splnení tiež informovať na ďalšom zasadnutí VV 

SSTZ. 

Z.:   Mgr. Hatalová, Dr. Kríž       T.: 22.10.2019 

 

Hlasovanie VV SSTZ o zrušení výberového konania na pozíciu športového riaditeľa VV 

SSTZ: 5 za, 1 sa zdržal.  

 

 

19.2   Mostex spol. s.r.o. 

Bc. Šereda predložil žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v priestoroch haly SSTZ na ďalší 

rok 2020. 

VV SSTZ jeho žiadosť jednomyselne schválil. 

 

Úloha:  Predĺžiť nájomnú zmluvu do roku 2020. 

Z.:   Ing. Suchý, Mgr. Hatalová       T.: 22.10.2019 

 

19.3  Publikácia Dr. Brúderovej  

Dr. Brúderová osobne predstavila svoj projekt s pracovným názvom „Stolnotenisová mapa 

Slovenska“ -  ide o príspevok SSTZ k 95. výročiu organizovanej formy stolného tenisu na 

území SR /2020/.  Bude to publikácia, ktorá priblíži  dejiny stolnotenisových klubov na 

Slovensku. Kniha bude mať charakter encyklopédie a v čo najkratšom čase predstaví to, čo 

bude o daných kluboch uvádzať, aby sa vedel špecifikovať rozsah. 

Dr. Brúderovej VV SSTZ schválil príspevok vo výške 300€ na prípravu publikácie. 

 

19.4  Núdzové osvetlenie v hale SSTZ 

Technik BOZP upozornil Mgr. Hatalovú na potrebu opravy núdzového osvetlenia 

v priestoroch haly SSTZ. V priebehu najbližšej doby je potrebné ho opraviť. 

 

Z.: Mgr. Hatalová, Becáni       T.: do konca roku 2019 

 

19.5  List od p. Skálu 

Mgr. Hatalovej bol doručený email od p. Skálu, v ktorom žiada finančnú podporu pre 

L.Mádela. 

VV SSTZ žiadosť zamietol. SSTZ podporuje kluby i hráčov na základe celkom iných kritérií. 

Úloha:  Poslať odpoveď p. Skálovi. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

 

19.6  Hlasovania per rollam VV SSTZ v období od 12.8.2019 do 12.9.2019 

 

- uvedené v bodoch: 4.4 a 4.14 

 

Ostatné hlasovania:  

a) Siddhesh Pande – 6 za 

b) Štatút NSTCm –  7 za 

c) Zmluva o spolupráci medzi SSTZ a ZUPERO – 5 za, 1 proti, 1 sa zdržal 

 

 

Najbližšie zasadnutie VV SSTZ je naplánované dňa 22.10.2019 v Bratislave. 

 



 

 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v. r.  

Overil: Dr. Zdenko Kríž, v. r.  

V Bratislave dňa 3.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha zápisu č. 1/9 

 

Medzinárodná agenda 

(12.8.2019 – 10.9.2019) 

 

Dátum:  9.9.2019 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová 

A:  ITTF 

 

B :    ETTU 
 

1. Info ETTU 2019/4 

2. Eurotalents Development Camp II 2019 – U–17 (26.10.-3.11.2019) 

deadline: 12.10.2019 

3. Europe Youth TOP 10, Noordwijk 4.-6.2019 – E. Labošová, J.Goldír 

 

C :      Pozvania pre reprezentačné družstvá  

 

Medzinárodné majstrovstvá a World Tour: 

1. 2019 ITTF Challenge Polish Open (16.-20.10.2019) 

Odmeny: 30.000 USD 

Pobytové náklady: 110-190 EUR 

Štartovné: 120 EUR 

Uzávierka prihlášok: 16.9.2019 

2. 2019 ITTF Challenge Belgosstrakh Belarus Open (30.10.-3.11.2019) 

Odmeny: 30.000 USD 

Pobytové náklady: 140 – 165 EUR 

Štartovné: 120 USD 

Uzávierka prihlášok: 30.9.2019 

3. 2019 ITTF World Tour Platinum Austrian Open, Linz (14.-17.11.2019) 

Odmeny: 260.000 USD 

Pobytové náklady: 145 – 200 EUR 

Štartovné: 170 EUR 

Uzávierka prihlášok: 13.10.2019 

 

Medzinárodné majstrovstvá mládeže: 

1.   2019 ITTF World Junior Circuit, Egypt Junior & Cadet Open (16.-20.10.2019) 

      Odmeny: 3.000 USD 

      Pobytové náklady: 100 – 120 EUR 

      Štartovné: 110 EUR 

      Uzávierka prihlášok: 16.9.2019 

2.   2019 ITTF World Junior Circuit, Oman Junior & Cadet Open, Muscat (24.-28.10.2019) 

      Odmeny: 8.000 USD 

        Pobytové náklady:  80 – 110 USD 

            Štartovné: 110 USD 

             Uzávierka prihlášok: 24.9.2019 

   3.   2019 ITTF World Junior Circuit, Slovak Junior & Cadet Open, Nitra (30.10-3.11.2019) 

       Odmeny: 3.000 USD 

       Pobytové náklady: 80 – 120 EUR 



       Štartovné:  100 EUR 

       Uzávierka prihlášok: 30.9.2019 

4.  2019 ITTF World Junior Circuit Hungarian Junior & Cadet Open, Szombathely (6.-

10.11.2019) 

     Odmeny: 8.000 USD 

     Pobytové náklady: 100 – 130EUR 

    Štartovné: 100 EUR 

    Uzávierka prihlášok: 7.10.2019 

 

D :  Pozvania pre rozhodcov_: 

 

 1. 2019 Europe Youth Top-10 (4.-6.10.2019, Noordwijk, NED)  

- Deadline 4.9.2019 

 

E :  Ostatné: 

 

1. Ljubljana Open Table Tennis Tournament – 28.9.2019 

-     juniori/juniorky, mini kadeti/mini kadetky 

- Deadline 24.9.2019 

2. Veterans Internetional T.T. Calendar – september 2019 

3. Danube Cup for Boys 2019 – 28.-29.9.2019 – Budapest 

Danube Cup for Girls 2019 – 28.-29.9.2019 – Bratislava 

4. Internetional Table Tennis Tournament – 2.10.2019 – Tuzla – „Joola Cup 2019“ 

- Deadline 30.9.2019 

 

 

Príloha zápisu č.2/9 

 

Informácia ekonóma 

Dátum: 10.09.2019 

Predkladá: Ing. Jakub Suchý, ekonóm SSTZ 

1. Informácia o stave neuhradených záväzkov a pohľadávok 

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

b. ku dnešnému dňu evidujeme neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti v 

celkovej výške, uvedenej nižšie. Štruktúra pohľadávok: 

1. ŠK VATEK 110,88 

2. Alexander Valuch 300,00 

 SPOLU (eur): 410,88 

O úhrade pohľadávok priebežne komunikujeme – úhrady možno očakávať v najbližšej 

dobe. 

2. Plnenie úloh VV SSTZ 

- Jednotlivé úlohy sú v zápise v bode 3. Kontrola úloh 

3. Štátny príspevok uznanému športu za rok 2019 



V súlade so zmluvou medzi MŠVVŠ SR a SSTZ sme dostali štátny príspevok na rok 2019 

v celkovej výške 1 607 371,- eur, z toho 1 549 371 eur na bežné transfery a 58 000 eur na 

kapitálové transfery. Dodatkom zmluvy s MŠVVaŠ SR nám bol navýšený príspevok 

o 120,744,- eur na 1.728.115,- eur. 

4. Formovanie rezervy na odkúpenie pozemkov 

Po ostatnom navýšení vychádza maximálny rozsah kapitálovej komponenty štátneho 

príspevku vo výške 518.434,50. Ministerstvo nám dodatkom č. 2 zmluvy odsúhlasilo 

preskupenie položiek tak, že na kapitálové výdavky bude vyčlenená suma 369.000,- eur 

v členení: 350.000,- na odkúpenie pozemkov, 15.000,- na opravy komína, odkvapov a častí 

strechy a 4.000,- na informačný systém. Tieto prostriedky budeme rezervovať na účte 

SK35... Aktuálny stav čerpania príspevku teda vyzerá takto: 

čin   strop Kategória limit plnenie % 

1 min 15% šport mládeže do 23 r. v kluboch                    259 217,00                                  -      0,00% 

2 min 20% rozvoj talentovaných športovcov                    345 623,00           200.032,53    57,88% 

3 min 25% športová reprezentácia                    432 029,00           253 659,46 58,71% 

4 max 15% správa a prevádzka                    259 217,00           112 893,45    43,55% 

5 =   kapitálové výdavky                    369 000,00   -      0,00% 

6 max   ostatná športová činnosť                    63 029,00                   44 168,12   70,08% 

                     1 728 115,00                   610 753,56 35,34% 

Nakoľko predajná suma pozemkov predstavuje 646.000,- eur, bude potrebné zabezpečiť 

úverom objem cca 300.000,- eur. V súčasnosti prebieha vyhľadávanie úverových zdrojov. 

Nakoľko VÚB nateraz odmietla poskytnúť úver, hľadáme alternatívne varianty. Objednali 

sme znalecký posudok na nehnuteľnosti. 

5. Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v sezóne 2019 

ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky nasledovne: 

1. VsSTZ Vranov n/T. 3.000,00 

2. KSTZ Nitra 3.000,00 

3. KSTZ Banská Bystrica 3.000,00 

4. KSTZ Trenčín 1.800,00 

5. KSTZ Žilina 0,00 

6. KSTZ Trnava 0,00 

7. KSTZ Bratislava 0,00 

 SPOLU (eur): 10.800,00 

 

 

6. Ďalšie informácie 

a) Pre SSTZ vznikla nová zákonná povinnosť napojiť sa od 1. júla 2019 na systém eKasa. 

Nakoľko našu stávajúcu ERP nie je možné upraviť na komunikáciu v štandarde eKasa, 



bude nutné obstarať novú kompatibilnú ERP. Po operatívnej  zmene legislatívy bola 

táto povinnosť odložená do 31.12.2019. Napriek tomu ostala povinnosť do 30.06.2019 

vyžiadať prístupové kódy ORP na portáli finančnej správy.  Toto sme aj uskutočnili 

a získali sme príslušné súbory. Zároveň sme predbežne objednali cenovo dostupný (cca 

360 eur) a veľkostne vyhovujúci model pokladne s možnosťou odstúpenia od 

objednávky, pokiaľ nebude dotiahnutá jeho certifikácia. Do jej obstarania, najneskôr 

však do konca roka budeme naďalej používať stávajúcu pokladnicu.  

b) Pripravili sme opakovane prepracovaný návrh zmluvy na regionálne centrá prípravy 

talentovanej mládeže, ktorý sme opätovne vybraným zriaďovateľom. Zároveň, tam kde 

je to potrebné, ukončujeme dohody trénerom RC za sezónu 2018/19. 

c) Úplne sme vyplatili príspevky zriaďovateľom Útvarov talentovanej mládeže za 1. 

polrok 2019. Pripravili sme zmluvy na 2. polrok 2019. 

d) Refakturovali sme náklady za účasť na Polish J+C Open 2019 (uhradené) a Morocco 

J+C Open 2019 (uhradené), Nigeria Open 2019 (uhradené), Eurominichamps 2019 

(uhradené) a Czech Open 2019 (čiastočne uhradené) samoplatcami.  

e) Boli nám schválené dotácie z verejných zdrojov na usporiadanie Slovak Junior and 

Cadet Open 2019 zo strany mesta Nitra vo výške 500,- eur a VÚC Nitra vo výške 

3.000,- eur. Prostriedky od mesta Nitra medzičasom už nabehli, očakávame podpis 

zmluvy s VÚC Nitra. 

f) Ministerstvo školstva VVaŠ SR uskutočnilo kontrolu vyúčtovania príspevku uznanému 

športu za rok 2018 pre SSTZ a obrátilo sa na nás s požiadavkou na dodanie ďalších 

dokladov. V stanovenom termíne sme poskytli požadované informácie. Po čase bola 

daná požiadavka na uskutočnenie ďalších úprav zdrojového súboru, na čom teraz 

pracujeme. 

Príloha č.3/9 

 

Podmienky zaradenia školských líg  do SR rebríčkov 

 

 

Výsledky školskej ligy sa započítajú len ak sú splnené nasledovné podmienky: 

 

a. Školská liga musí spĺňať minimálne štandardy: 
 

Minimálne štandardy školských stolnotenisových líg 

https://www.sraketoudoskoly.sk/dokumenty/minimalne-standardy-skolskych-stolnotenisovych-lig/


 

b. dodržia sa všetky náležitosti predpisu pre započítavanie takýchto turnajov do SR rebríčkov 
 

c. formát zaslaných výsledkov bude nasledovný: 
- jediná akceptovateľná forma je excel 
- všetky výsledky musia mať uvedené konečné poradie hráčov 
- štruktúra konečných výsledkov musí byť nasledovná : 

 

umiestnenie Priezvisko meno Rok narodenia klub body 

 

- priezvisko a meno musí byť napísané tak, ako je uvedené v databáze hráčov, aj 
v prípade chybnej diakritiky. Opravu mena je možné urobiť len nahlásením na 
sekretariát SSTZ 
 

d. výsledky musia byť do 48 hodín po skončení turnaja zaslané e-mailom na adresu 
(sutaze@sstz.sk).  
 

e. všetky výsledky sa započítajú do rebríčkov staršieho žiactva 
 

body podľa umiestenia: 

 

poradie body 

1. 10 

2. 8 

3.-4. 6,5 

5.-8. 4,9 

9.-16. 3,2 

17.-32. 2,1 

33.-64. 1,4 
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