
Zápis č. 12/2019 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 27.11.2019 v Bratislave 

 

Začiatok zasadnutia: 27.11.2019 o 8:30 

Ukončenie zasadnutia:  27.11.2019 o 18:45 

 

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

Prizvaní:  Ing. Šereda, Mgr. Hatalová, Ódorová, Ing. Suchý, Ing. Wawrek, Bc. Breyerová, 

Cibula, Mgr. Majdeková 

Ospravedlnený: Ing. Grigel 

Program:  

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. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 

6. Odkúpenie pozemkov pod halou SSTZ    - Dr. Kríž 

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

8. Návrh rozpočtu na rok 2020      - Ing. Kalužný, Ing.Suchý 

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

10. Informácie z komisie mládeže    - Ing. Grigel 

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

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

13. Informácie z komisie športovej reprezentácie           - Truksa 

14. Štruktúra sekretariátu SSTZ a pracovné náplne - Mgr. Hatalová 

15. Rôzne          

 

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

 

Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ spolu s členmi sekretariátu na dvanástom zasadnutí 

VV SSTZ v roku 2019. Ing. Grigel sa ospravedlnil zo zasadnutia z dôvodu účasti na 

majstrovstvách sveta juniorov v Thajsku.  

 

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

 

2.1   Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo v centrále Slovenskej sporiteľne, a.s. záverečné 

rokovanie o poskytnutí úveru pre SSTZ vo výške 296 000 € na nákup pozemkov pod 

Národným stolnotenisovým centrom v Bratislave. Zúčastnili sa ho za SSTZ pp. Kríž, 

Hatalová a Suchý. Keďže SSTZ splnil všetky podmienky na poskytnutie úveru – Slovenská 

sporiteľňa mu poskytne po podpísaní zmluvy medzi SSTZ a MV SR požadovaný úver so 

splatnosťou na 5 rokov. 



2.2  Na slávnostnom koncerte v SND pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, ktorý 

usporiadal predseda vlády SR, sa stretol 17.11.2019 predseda SSTZ s bývalým prezidentom 

SR Rudolfom Schusterom. Počas svojho pôsobenia vo funkcii hlavy štátu tri razy usporiadal 

v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave turnaj o Pohár prezidenta SR vo štvorhre. 

Napriek vysokému veku stále hrá aj stolný tenis a prejavil záujem opäť zavítať do NSTC. 

Sústavne sleduje športové dianie a želá slovenskej reprezentácii postup a úspešné vystúpenie 

na OH v Tokiu v r. 2020. 

2.3   Na MV SR podpísal predseda SSTZ dňa 25.11.2019 zmluvu o odkúpení pozemkov pod   

Národným stolnotenisovým centrom. Suma 646 000 € musí byť uhradená na účet MV SR 

najneskôr do konca r. 2019. Definitívne schválenie transakcie podlieha ešte MF SR, ktoré má 

lehotu na vybavenie 1 mesiac. 

2.4  Mgr. Hatalová informovala o aktuálnom stave rekonštrukcie komína na hale SSTZ. 

Vzhľadom na akútnu situáciu boli privolaní na obhliadku komínového telesa 2 nezávislí 

odborníci na posúdenie stavu. V správe zo 14.11.2019 sa revízny technik vyjadril: „Podľa 

vizuálnych zistení dospel k názoru, že spoločný trojkomín murovaný a opatrený puzdrom je 

nevyhovujúci a je v havarijnom stave, ktorý je treba rýchlo riešiť.“  Druhá správa 

z  15.11.2019 od ďalšieho revízneho technika komínov hovorí: „Stav komína je havarijný, 

nutné čo najskôr riešiť opravu komínového plášťa. Do realizácie opravy je zákaz pohybu osôb 

v okolí telesa komína.“  

  Rekonštrukcia komína bola okamžite po prijatí revíznych správ zadaná oficiálnou 

objednávkou firme TCHIMO s.r.o. a oprava bude vykonaná do 15.12.2019 na základe zmluvy 

o dielo, ktorá je zverejnená v centrálnom registri zmlúv. 

Pred obhliadkami revíznych technikov prebehlo hlasovanie VV SSTZ per rollam 

k obstarávaniu rekonštrukcie komína, ktoré však bolo pozastavené vzhľadom na krízový stav 

predmetu obstarávania. 

 

Vyjadrenie podpredsedu Ing. Kalužného k hlasovaniu per rollam o komíne SSTZ: 

„Stanovisko k výberovému konaniu na opravu komína, v zmysle návrhu hlasovania per-

rollam od generálnej sekretárky p. Hatalovej: 

- výberové konanie nebolo vykonané v súlade s platnou smernicou SSTZ o obstarávaní 

- ponuka č. 1 je od spoločnosti, ktorá na vlastnej internetovej stránke ani neuvádza, že 

vykonáva stavebné činnosti (s výnimkou stavby striech), ani žiadne referencie k predmetu 

zakázky neuvádza 

- ponuka č. 2 je od spoločnosti, ktorej obrat za minulý rok je podľa verejne dostupných 

zdrojov 4470 EUR, žiadne referencie k stavebnej činnosti v ponuke neuvádza (internetovú 

stránku som nenašiel)  

- obe ponuky boli predložené vo forme, z ktorej neviem presne definovať rozsah činností 

(nebol výkaz výmer, ako pri obstarávaní minulý rok) 

- tretiu ponuku sme neobdržali“ 

Názor kontrolóra SSTZ Ing. Wawreka k hlasovaniu per rollam o komíne SSTZ: 

„Samotný proces verejného obstarávania na predmet zákazky "Oprava komína na hale SSTZ" 

nebol vedený v súlade s platnou Smernicou SSTZ č.1/2019 o postupe pri zadávaní zákaziek 

malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek. 

(ďalej "Smernica č. 1) Podľa bodu 3.9.2.  musí byť Výzva a zoznam potenciálnych 

dodávateľov vopred schválené  VV SSTZ, čo sa nestalo. Výzva na predloženie cenovej ponuky 



obsahuje pracovné činnosti, ale nebola vyžiadaná cenová kalkulácia, najvhodnejšie formou 

„Výkaz výmer“. Na komunikáciu s potenciálnymi dodávateľmi mala byť vyhradená a použitá 

e-mailová adresa tender@sstz.sk a nie sstz1@sstz.sk. Na základe Výzvy na predloženie 

cenovej ponuky 22.10.2019 na web stránke SSTZ a  priameho oslovenia potenciálnych 

dodávateľov mám za to, že dodávatelia reagovali na obsahové zverejnenie a predložili ponuky 

na požiadavky, ktoré výzva obsahuje. Výzva neobsahovala predloženie referencií, ani udanie 

finančného obratu firmy, taktiež nepožadovala kalkuláciu ceny vo forme Výkaz výmer. Ak 

chcete tieto podklady získať, musíte si ich dodatočne vyžiadať, ale nemôže sa to považovať za 

nesplnenie podmienok.“ 

- Napriek uvedenému vzhľadom na kritický a havarijný stav VV SSTZ schválil krízovú 

rekonštrukciu komína firmou TCHIMO s.r.o. (hrozba odstavenia kúrenia). 

 

K bodu 3 – Kontrola úloh – Mgr. Hatalová 

Kontrola úloh bola presunutá na koniec zasadnutia VV SSTZ, pretože časť úloh bolo 

prerokovaných v rámci informácií z jednotlivých komisií. 

Úlohy splnené: 

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 najbližšie 

zasadnutie VV SSTZ – obdobná úloha ako 4/6  

- Návrh organizačnej štruktúry bol predložený, pracovné náplne nie (tie budú 

predložené na nasledujúcom riadnom zasadnutí VV SSTZ). 

              NT: 27.11.2019 

- Úloha splnená – bližšie v bode zápisu č. 14 

40/8    Ing. Kalužný pripraví odpoveď na kritický list od firmy Butterfly (výhrady voči SSTZ 

za neplnenie podmienok zmluvy). 

Z.: Ing. Kalužný        T.: 15.8.2019 

          NT: 22.10.2019

                     NT: 27.11.2019 

- Odpoveď bola poslaná 

Úloha:   Je potrebné začať rokovať s firmou Butterfly dodanie druhej časti tovaru 

vyplývajúcej so zmluvy. Komunikáciou je poverená Mgr. Hatalová. 

Z.: Mgr. Hatalová        T.: okamžite 

1/10  Na najbližšie zasadnutie VV SSTZ budú spracované 3 varianty rozpočtov na Slovak 

Mini Cadet Open 2020:  

a) 100 účastníkov (50 na entry fee, 50 na balík) 

b) 200 účastníkov (100 na entry fee, 100 na balík) 

mailto:tender@sstz.sk
mailto:sstz1@sstz.sk


c) 300 účastníkov (150 na entry fee, 150 na balík) 

Z.: Mgr. Hatalová         T: 2.11.2019 

 

  - rozpočty boli pripravené 

 

2/10  Presun kapitálových prostriedkov z informačného systému na opravu komína. 

Z.:  Mgr. Hatalová        T.: okamžite  

- MŠVVaŠ SR schválilo presun kapitálových prostriedkov 

 

3/10  V súlade so smernicou č. 1/2019 predĺžiť výberové konanie vo veci opravy komína. 

Následne vybrať kandidáta a spustiť proces opravy komína. 

Z.:  Mgr. Hatalová        T.: okamžite   

- Výberové konanie bolo zrušené 

4/10  Ing. Kalužný informoval o zmenách v zložení komisie. Ing. Juríková sa vzdala 

členstva v komisii. VV SSTZ doplnil J. Cibulu a Bc. Breyerovú do komisie. Aktualizovať 

zloženie komisie je potrebné na webe SSTZ. 

Z.: Cibula          T.: okamžite 

- aktualizované 

 

5/10  ŠTK  informovala o rozbehnutých súťažiach. Problémy vznikli iba pri organizácii 

turnaja Extraligy dorastu v Karlovej Vsi. Výsledky zostávajú v platnosti. Problémy s hlavným 

rozhodcom boli postúpené komisii rozhodcov na riešenie. 

Z.:  Dr. Vaniak           T.: 27.11.2019 

- hlavný rozhodca Ľ. Čermák má pozastavenú činnosť hlavného rozhodcu a musí sa 

zúčastniť školenia hlavných rozhodcov  

6/10   Informovať obidvoch rodičov o stanovisku VV SSTZ. Išlo o návrhy rodičov na 

preplatenie nákladov Adamovi Klajberovi za Slovinsko Open a na preplatenie nákladov 

Filipovi Delinčákovi za Macedonia Open. 

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

- obidvaja rodičia boli informovaní E. Ódorovou 

1/11  Úloha: predseda SSTZ spracuje referenčný list pre E. Ódorovú a dohodu o ukončení 

pracovného pomeru. 

Z: Dr. Kríž                                                                                      T: 28.11.2019 

- referenčný list spracovaný a odovzdaný E. Ódorovej  

2/11  Pracovné úlohy, ktoré plní E. Ódorová do 30.11.2019, prerozdelí generálna sekretárka 

medzi   ostatných členov sekretariátu SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová                                                                           T: 28.11.2019 

 



- úlohy boli prerozdelené 

3/11  Na najbližšie zasadnutie VV SSTZ bezodkladne predloží gen. sekretárka inovované 

náplne všetkých členov sekretariátu SSTZ. 

Z:Mgr.  Hatalová                                                                            T: 25.11.2019 

- pracovné náplne boli predložené, VV ich schválil 

4/11  Predložiť na NŠC zoznam kandidátov za SSTZ so zdôvodnením návrhu. 

Z: Ódorová                                                                                                         T: 10.11.2019 

- zoznam kandidátov bol predložený, VV ich odsúhlasil 

5/11   Zverejniť na stránke SSTZ rozdelenie podpory pre hráčov do 23 rokov. 

Z: p. Cibula                                                                                            T: 5.11.2019 

- zverejnené 

6/11  Spracovať zmluvy s úspešnými klubmi (uviesť ako a na čo môžu tieto prostriedky 

využiť) a zrealizovať úhradu faktúr do výšky stanovenej SSTZ. (podpora hráčov do 23 rokov) 

Z: Ing. Suchý                                                                                          T: 10.12.2019 

- spracované aj distribuované 

8/11  Spracovať novú zmluvu s Dr. Koprdom o vydaní diela, o prevzatí autorských práv a 

vyplatení autorského honoráru. 

Z: Ing. Suchý                                                                                            T: 5.11.2019 

- spracovaná a honorár vyplatený 

9/11  Vypísať hlasovanie per rollam o realizácii rekonštrukcie komína na Slovenskom 

stolnotenisovom centre. 

Z: Mgr. Hatalová                                                                                             T: 4.11.2019 

- hlasovanie bolo vypísané, neskôr vzhľadom na nedostatky aj zrušené 

11/11  Požiadať MŠVVaŠ SR o zmenu účelovosti 4000 € alokovaných na informačný systém 

SSTZ na prostriedky určené na rekonštrukciu komína na Slovenskom stolnotenisovom centre. 

Z: Mgr. Hatalová                                                                                             T:  5.11.2019 

- požiadané, MŠVVaŠ SR zmenu odsúhlasilo 

12/11  Zabezpečiť rezerváciu zasadacích priestorov pre Celoslovenskú konferenciu SSTZ v 

hoteli Nivy, resp. Bratislava – podľa cenovej výhodnosti a informovať o tomto termíne na 

webovej stránke SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová                                                                                   T: 15.11.2019 

- rezervácia zabezpečená v hoteli Nivy, bola výhodnejšia jako v hoteli Bratislava 

Úlohy čiastočne splnené 

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 

- List bol poslaný, avšak zatiaľ neprišla žiadna odpoveď. Opätovne poslať list  -priamo 

na riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu. 

- Aj napriek urgencii žiadna odpoveď zo Štátneho pedagogického ústavu neprišla. 

 

 

27/8  Pripraviť návrh rokovacieho poriadku VV SSTZ 

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

          NT: 27.11.2019 

- rokovací poriadok (pracovný návrh) bol predložený.  Je potrebné ho spracovať v inej 

podobe aby bol v súlade s  návrhom nových Stanov SSTZ. 

Úloha bude určená pre právny servis, na ktorý bude vypísané výberové konanie.  

11/10   Návrh postupu pri riešení právneho zastúpenia SSTZ 

Úloha:  Bude vypísaná výzva na predkladanie ponúk týkajúcich sa poskytovania 

právnych služieb pre SSTZ. Podmienky pre vypísanie výzvy budú špecifikované do 

najbližšieho VV. 

Z.: Mgr. Hatalová         T.: 27.11.2019 

- výzva bola predložená, chýba však návrh na výšku ceny za právne služby. 

Z: Dr. Fink                                                                                        NT.: 18.12.2019  

 

13/11  Spracovať obsah reprezentatívneho historického kalendára SSTZ a olympijského 

plagátu k 95. výročiu organizovaného stolného tenisu na území Slovenska na základe 

predloženého návrhu a doplňujúcich pripomienok VV SSTZ. 

Z: Dr. Fink, Bc. Breyerová                                                                             T: 31.12.2019 

- obsah reprezentatívneho kalendára SSTZ bol spracovaný 

- je potrebné dopracovať ešte olympijský plagát k 95. výročiu stolného tenisu na území 

Slovenska 

Z: Dr. Fink, Bc.Breyerová                                                               T: 18.12.2019 

 

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

Z: Mgr. Hatalová                                                                     T: 30.6.2019      

 

- Vzhľadom na závery z Konferencie SSTZ a z nich vyplývajúce 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 

                    NT: 27.11.2019 

- Stručné popisy práce členov budú zverejnené do najbližšieho zasadnutia VV SSTZ na 

webe 

Z: Mgr. Hatalová                                                                                         T: 18.12.2019 

11/9  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.: 31.12.2019 

- p. Becáni komunikuje s elektrikárom, ktorý overí, kde je potrebné osvetlenie opraviť. 

Následne sa vykoná oprava. 

 

15/11  Požiadať MŠVVaŠ SR o vysvetlenie nejednotného výkladu termínu „iný športový 

odborník“. 

Z: Dr. Kríž                    T: 15.11.2019 

 

Úlohy trvalé: 

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 

                     NT: 31.12.2019 

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

Celoslovenskej konferencie SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová                                                                                     T: 30.9.2019 

               NT.: 18.12.2019 

2/9  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 

 

10/11  Zabezpečiť najneskôr do 10.12.2019 rekonštrukciu komína (havarijný stav). 

Z: Mgr. Hatalová                                                                                             T: 10.12.2019 

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.: 18.12. 2019 

 

7/10  Aktualizovať Smernicu SSTZ č.1/2011. 

Z.:  KM a KŠR, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý                T.: 27.11.2019 

           NT: december 2019 

 

9/10  Štatút reprezentanta bol predkladaný VV SSTZ na pripomienkovanie. Jedinou 

pripomienkou bol štart hráča ako samoplatcu. 

Materiál sa nestihol na zasadnutí VV SSTZ prerokovať a odkladá sa na najbližšie zasadnutie. 

Z.: Truksa          T.: 27.11.2019  

 

10/10   Na ďalšom riadnom zasadnutí  VV SSTZ bude na programe hodnotenie turnaja 

Slovak Junior & Cadet Open 2019 – po športovej, organizačnej a  ekonomickej stránke. 

Z.:  Ing. Grigel, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý    T.: 27.11.2019 

- Vzhľadom na neprítomnosť Ing. Grigela a toho, že ešte nebol spracovaný finálny 

rozpočet podujatia sa úloha presúva na najbližšie zasadnutie. 

T: 18.12.2019 

 

12/10  E. Ódorová pripomenula, že nebola spracovaná odpoveď Bc. Čolovičkovej  (reakcia 

na kontrolu vykonanú v Stolnotenisovom centre). Taktiež žiada, aby odpoveď bola pred jej 

odoslaním prekonzultovaná aj s ňou a komisiou mládeže. 

Z.: Grigel, Mgr. Hatalová, Dr. Kríž , Ódorová                          T.: 27.11.2019 

- Návrh odpovede pripraví Ing. Grigel 

          T: 18.12.2019 

7/11 KŠR a KM predložia na najbližšie rokovanie návrh nominačných kritérií na MS, ME, 

MSJ, ME mládeže a olympijskú kvalifikáciu. 

Z: pp. Truksa, Ing. Grigel                                                                       T: 28.11.2019 

- Návrhy boli predložené, avšak budú prorokované až na najbližšom zasadnutí VV 

SSTZ 

      T: 18.12.2019 



14/11  Vydať meškajúce číslo časopisu Slovenský stolný tenis č. 2-3/2019 do 20.11.2019 

a distribuovať ho medzi  členov SSTZ, ako aj zverejniť na stránke SSTZ. 

Z: Dr. Kollár                                                                                                   T: 20.11.2019 

           NT: 18.12.2019 

 

 

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

 

4.1  Nominácia mužov na VT v Maďarsku (3. – 7.1.2020) 

Ľ. Pištej, Wang Yang, A. Valuch, S. Novota, S. Kalužný 

Tréner: J. Truksa 

Všetci na náklady SSTZ 

4.2   Nominácia na OH kvalifikáciu družstiev  v Gondomare (22.-26.1.2020) 

- bola schválená per rollam hlasovaním  

Ľ. Pištej, Wang Yang, A. Valuch, S. Novota, S. Kalužný 

Tréner: J. Truksa 

B. Balážová, T. Kukuľková, N. Puchovanová, E. Jurková 

Tréner: T. Bednár 

Všetci na náklady SSTZ 

4.3  Nominácia žien na VT v Maďarsku (6.-9.1.2020) 

B. Balážová, T. Kukuľková, N. Puchovanová, N. Grigelová, E. Jurková 

Tréner: T. Bednár 

Všetci na náklady SSTZ  

4.4  Nominácia na VT žien v Havířově  (9.-13.12.2019) 

E. Jurková, D. Šinkarová, N. Puchovanová, N. Grigelová 

Tréner: T. Bednár 

Všetci na náklady SSTZ 

4.5  Nominácia rozhodcu na OH kvalifikáciu družstiev, Gondomar, (22-26.1.2019) 

M. Bystričan 

Predpokladané náklady SSTZ 100 € 

4.6   Pohár ETTU  - nominácie rozhodcov:  

SK Vydrany (SVK) – CSS–SZAK Odorheiu Secuiesc (ROU), (Vydrany, 13.12.2019) 
M. Dufek, V. Kondel, V. Kmeť 

 

 

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

 

Príloha zápisu č.1/12. 

VV SSTZ berie na vedomie. 

 

Mgr. Hatalová  

 

K bodu 6 – Odkúpenie pozemkov pod halou SSTZ – Dr. Kríž 



 

Bližšie v bode zápisu 2.1. 

 

K bodu 7 – Informácia z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

 

Ing. Kalužný spolu s Bc. Breyerovou  informovali o slávnostnom večeri pri príležitosti 95. 

výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska a vyhlásenia Ankety SSTZ za r. 

2019, ktorý sa bude konať 15.1.2020 v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu v Rači. 

Predbežný čas konania bude od 18:00 do 22:00. Bc. Breyerová predstavila  návrh programu a 

návrh rozpočtu. V decembri je treba  uzavrieť návrhy na súťaž o  „najkrajšiu výmenu v hre“. 

Zoznam pozvaných spolu návrhom pozvánky a ďalšie podrobnosti budú postupne 

aktualizované. Prebieha aj hlasovanie v Ankete SSTZ. 

Z.: Ing. Kalužný, Bc. Breyerová,      T: priebežne  

 

Úloha: Do ďalšieho VV SSTZ je potrebné predložiť návrh na nominácie na zaradenie do 

Siene slávy SSTZ. 

Z: Dr. Kríž, Ing. Kalužný a členovia VV SSTZ     T: 18.12.2019 

 

Ing. Suchý predložil správu ekonóma 12/2019. Materiál je prílohou zápisu č.3/12. 

Materiál bol prerokovaný a VV SSTZ ho po diskusii berie na vedomie. 

 

K bodu 8 – Návrh rozpočtu na rok 2020 – Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

 

Ing. Kalužný predložil predbežný návrh rozpočtu na rok 2020 – príloha zápisu č.2/12. VV 

berie na vedomie východiská k rozpočtu. Predseda SSTZ  navrhol, aby mal  VV SSTZ 

finančnú rezervu najmenej vo výške 70 000 €. Taktiež Mgr. Hatalová poznamenala, že na 

informačný systém je potrebné vyčleniť vyššiu čiastku z kapitálových výdavkov na rok 2020 

ako bolo predložené pôvodne. Návrh rozpočtu sa bude opätovne prerokovávať na 

decembrovom zasadnutí VV SSTZ. 

 

K bodu 9 – Informácie z komisie ŠTK – Ing. Čelko, Ing. Šereda 

 

Ing. Čelko informoval o aktuálne prebiehajúcich súťažiach. 

Ing. Šereda predložil návrh propozícií pre M SR mužov a žien a  M SR do 21 rokov. 

Propozície  VV SSTZ schválil. 

 

Ing. Šereda informoval o potrebe zabezpečenia dvoch informačných systémov. Prvý je 

centrálny informačný systém pre SSTZ, ktorý sa mal obstarávať v tomto roku ale sa  presúva 

sa do roku 2020 (z dôvodu kúpy pozemkov sa peniaze vyčlenené na IS museli v tomto roku 

presunúť).  Podmienky vo výberovom konaní musia byť jasne a detailne popísané, aby sa 

v budúcnosti dal IS ďalej doplnkovými modulmi uploadovať nie len  firmou, ktorá vyhrá 

výberové konanie.  

 

Úloha:  Detailný popis pre potreby výberového konania verejného obstarávania 

centrálneho informačného systému pre SSTZ spracuje Ing. Šereda spolu s Ing. Kalužným. 

Využijú materiál, ktorý pred niekoľkými mesiacmi pripravil Ing. Guman. V prípade potreby  

osloviť odborníkov na danú problematiku. 



Z.: Ing. Šereda, Ing. Kalužný       T.: 15.1. 2020  

  

Druhým systémom má byť informačný systém pre turnaje a ligové súťaže, ktoré organizuje 

SSTZ. Ide o ich zefektívnenie a zjednodušenie celého procesu v zadávaní výsledkov. Mal by 

priniesť lepší prehľad pre verejnosť. 

 

Úloha:  Návrh, cenovú ponuku a bližší popis informačného systému pre turnaje 

a ligové súťaže organizované SSTZ predložiť na najbližšom VV SSTZ. 

Z.: Ing. Šereda         T.: 18.12.2019 

 

K bodu 10 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel 

 

Ing. Grigel predložil písomné materiály, ale keďže sa na zasadnutí osobne nemohol zúčastniť, 

tak budú prediskutované až na decembrovom zasadnutí VV SSTZ. Ide o zloženie 

reprezentačných tímov mládeže pre nadchádzajúci rok a taktiež nominačných kritérií 

v mládežníckych kategóriách na podujatia (ME mládeže, medzinárodné turnaje, výcvikové 

tábory a kontrolné turnaje). 

 

K bodu 11 – Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Ing. Kutiš 

 

Ing. Kutiš informoval o práve rozbehnutom 1. kv. stupni, v ktorom prebehla prvá časť 

špecializácie. Všeobecnú časť už niektorí majú absolvovanú. Približne 10 ich  absolvuje 

v nasledujúcom víkende na FTVŠ. Koniec najnižšej trénerskej kvalifikácie je naplánovaný 

spolu s obhajobou záverečných prác približne v marci 2020. 

2. a 3. kv. stupeň sa otvorí v závislosti od počtu prihlásených - s najväčšou 

pravdepodobnosťou až v septembri 2020, resp. v školskom roku 2020/21. 

 

Mgr. Hatalová informovala o predbežnom záujme o Bc. stupeň štúdia. Bližšie informácie 

predloží na najbližšom zasadnutí VV SSTZ. 

 

K bodu 12 - Informácie z komisie mas. rozvoja a škol. športu – Dr. Fink 

 

12.1  Projekt stolný tenis do škôl – stav realizácie 

Ku dňu konania VV bolo realizovaných spolu 12 podujatí /komplet Západ + Stred/, a to ZŠ 

Tbiliská Bratislava, ZŠ Rajčianska Bratislava, ZŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ Veľké Leváre, 

ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre, ZŠ v Bošanoch, ZŠ Bytča, ŽŠ Žilina, ZŠ Žiar nad Hronom, ZŠ 

Hliník nad Hronom, ZŠ Sučany. Na každom podujatí sa zúčastňujú reprezentanti SR, projekt 

sa teší veľkej popularite, zúčastňuje sa na ňom množstvo detí. Informácie sú priebežne 

zverejňované na stránke „sraketoudoskoly.sk“,  ako aj na sociálnych kontách zriadených k tejto 

stránke /insta, fb, youtube, Projekty Východ sú naplánované na december/január – 10.12. 

Zborov, 11.12. Giraltovce, 12.12. Poprad-Matejovce. Zostávajúce tri akcie začiatkom januára 

2020. Vzhľadom na zvýšený počet detí - oproti predpokladu - bude potrebná dotlač materiálov 

pre deti. 

 

12.2  Publikačná činnosť – informácia  

Ku dňu konania VV boli už dodané všetky tri podporené publikácie. V zmysle podmienok 

zmluvy publikácie dodali publikácie TTC Majcichov, Jacovce a KST Trnava. Príspevok 

v zmysle zmluvy vyplatený všetkým. 



 

12.3  Výzva klubom na čerpanie príspevku pre hráčov do 23 rokov 2019  

Jednotlivým klubom boli zaslané zmluvy na čerpanie príspevku spolu so sprievodným listom 

ako ďalej postupovať. Aktuálne sa spracováva agenda za účelom realizácie čerpania príspevku 

klubmi. Súčasne so zmluvami boli klubom distribuované aj „karty hráčov“ a to v počte na 

koľko detí kluby príspevok čerpajú. Ide výlučne o evidenčnú pomôcku pre potreby klubu 

/sumarizácia údajov o hráčoch na jednom mieste – kontakty, výdaj materiálu, iné/, kluby tieto 

karty zväzu nezasielajú späť. 

 

12.4  Nástenný kalendár SSTZ 2020  

Sumarizujú sa foto, po finálnom posúdení kvality foto a konzultácií s grafikom bude rozhodnuté 

o formáte a grafike kalendára. Následne budú vyhotovené grafické listy a zaslané členom VV 

na pripomienky. 

 

12.5  Príprava E-shopu SSTZ 

Za účelom lepšej dostupnosti jednotlivých materiálov smerom k verejnosti a kvalitnejšej 

propagácii stolného tenisu /napr. publikácie, časopis, kalendár, odznaky/, či pomôcok pre 

rozhodcov /tričká, rozhodcovské sety, odznaky, atď/ ako aj ďalších záležitostí pripravuje 

Komisia rozvoja  stolného tenisu a školského športu koncept E-shopu SSTZ. Po rokovaniach 

s príslušnými subjektmi bude koncept predložený v 1.Q 2020.  

 

K bodu 13 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa 

 

13.1  Predseda KŠR informoval o tom, že D. Oráč nevycestoval na turnaj v Bielorusku, 

Challenge Belarus Open 30.10.-3.11.2019 v Minsku, pretože si zabudol pas.  

 

VV SSTZ po diskusii schválil, že pri nominácii na najbližší turnaj,  musí si hráč zaplatiť 50% 

nákladov. V prípade, že náklady neuhradí,  nebude štartovať na ME do 21 rokov. Taktiež 

dostane o 50% poťahov menej než má nárok. 

 

Úloha:   Spracovať vyjadrenie VV SSTZ D. Oráčovi. 

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

 

13.2  Predseda KŠR sa zúčastnil prezentácie „Pripravení na Tokio“, ktorú organizoval 

SOŠV. Všetky potrebné informácie majú všetci členovia VV. Od apríla 2020 budú na 

Slovensku prebiehať akcie na regionálnych úrovniach – Olympijská štafeta a akcia Športuje 

celé Slovensko, a nakoniec Olympijský festival – počas OH v Tokiu, ktorý bude prebiehať na 

Zlatých pieskoch. 

 

SSTZ má záujem o pripravované akcie organizované SOŠV. Potrebné veci súvisiace 

s podujatiami zabezpečí Bc. Breyerová a bude o priebehu podávať bližšie informácie. 

 

13.3  Predseda disciplinárnej komisie Dr. Gallo oslovil predsedu KŠR ohľadom situácie v 

disciplinárnom konaní súvisiacim  s trojicou hráčov Špánik, Brat a Pavolka. Pýtal sa na 

podrobnosti prípadu: aké boli dohody so sparingpartnermimi a aká bola ich motivácia na 

sparingovanie a samotné plnenie dohody. Dr. Gallo sa vyjadril, že disciplinárna komisia 

SSTZ nemá potrebné informácie a ani dokumenty tipu „štatútov a zmlúv“. Je potrebné, aby 

tieto dokumenty dostávala komisia na konzultovanie a taktiež pripomienkovanie.  



 

13.4 Komisia predložila návrh na odmenu pre reprezentačného trénera mužov J. Truksu za 

dosiahnutie výsledkov – získanie striebornej medaily z ME21 v Gondomare, štvorhra Špánik, 

Brat a pre Slovensko historicky najúspešnejších MS jednotlivcov v Budapešti – Wang Yang 

9.-16. miesto v jednotlivcoch a Pištej, Balážová v mixe 5.-8. miesto. 

 

VV SSTZ po diskusii schválil hlasovaním reprezentačnému trénerovi Truksovi odmenu vo 

výške 1.000€.  Hlasovanie VV SSTZ: 5 Za, 3 neprítomní 

 

VV SSTZ taktiež schválil reprezentačnému trénerovi 14. plat vo výške 100%. 

Hlasovanie VV SSTZ: 5 Za, 3 neprítomní 

 

13.5  Tatiana Kukuľková sa nezúčastní sústredenia v Kanade, ktoré sa bude konať 9.-

15.12.2019 (kvôli klubovým povinnostiam). 

 

13.6 KŠR informuje, že  tréner Truksa sa dňa 28.11.2019 zúčastní nahrávania relácie  „Bez 

dresu“ v štúdiu televízie TA3 (vyjadrenie k činnosti J. Truksu podajú aj Z. Kríž a L. Lučanič). 

 

13.7  E. Labošová poslala žiadosť o preplatenie nákladov súvisiacich s jej rehabilitáciou. 

VV SSTZ hlasovaním schválil preplatenie nákladov súvisiacich s rehabilitáciou E.Labošovej.   

Hlasovanie VV SSTZ: 6 Za, 2 neprítomní 

Z.: Ing. Suchý         T.: okamžite 

 

K bodu 14 – Štruktúra sekretariátu SSTZ a pracovné náplne – Mgr. Hatalová 

 

Mgr. Hatalová predložila VV SSTZ spracovanú novú organizačnú štruktúru sekretariátu spolu 

aj s pracovnými náplňami jednotlivých členov sekretariátu. Organizačná štruktúra vychádza 

z platných Stanov SSTZ a taktiež z každodennej praxe. Za chod celého sekretariátu, resp. jeho 

členov je zodpovedný generálny sekretár, ktorý je aj štatutárnym orgánom zväzu. Ekonóm 

spolu so športovým koordinátorom sú v druhej línii pod generálnym sekretárom SSTZ. 

V tretej línii sú zvyšní členovia sekretariátu. Všetci sú priamo podriadení generálnemu 

sekretárovi SSTZ, ten následne predsedovi a VV SSTZ.  

 

Nová organizačná štruktúra bola schválená VV SSTZ hlasovaním: 6 Za, 2 neprítomní 

Organizačná štruktúra je prílohou zápisu č.3/12. 

 

VV SSTZ schválil aj predložené pracovné náplne pre jednotlivých členov sekretariátu, ktoré 

budú následne jednotlivými pracovníkmi podpísané. Vzhľadom na rozsah budú iba 

v skrátenej forme zverejnené aj na stránke SSTZ, aby verejnosť vedela, čo jednotliví 

pracovníci na sekretariáte SSTZ vykonávajú. 

 

Mgr. Hatalová ústne predložila pre jednotlivých členov sekretariátu vyhodnotenie cieľov pre 

druhý polrok, z ktorých vyplývala výška 14. platu a odmien na konci roka. Ku každému 

členovi sekretariátu sa pristupovalo osobitne. Odmeny, resp. 14. plat boli schválené 

hlasovaním VV SSTZ. Odmeny budú vyplatené spolu s novembrovou výplatou 

v decembrovom výplatnom termíne.  

 



Úloha:  Na pozíciu športového koordinátora bude  vypísané výberové konanie. 

Pripraviť na decembrové zasadnutie VV SSTZ návrh. 

Z.: Mgr. Hatalová         T.: 18.12.2019  

 

E. Ódorová ukončila pracovný pomer 30.11.2019 dohodou. VV SSTZ jej schválil odstupné. 

Agenda bude odovzdaná k tomu istému dátumu 30.11.2019. 

 

K bodu 15 - Rôzne 

 

15.1  Renáta Kasalová predložila žiadosť, v ktorej žiada finančnú podporu na základe 

smernice č. 5/2019 o finančnej podpore najúspešnejších stolných tenistov v ťažkej životnej 

situácií, spôsobenej zdravotnými problémami. 

VV SSTZ hlasovaním schválil podporu podľa smernice č.5/2019 R. Kasalovej, ale bude 

vyplatená  až začiatkom roka 2020. 

Hlasovanie VV SSTZ – 6 za, 2 neprítomní 

15.2  Na predchádzajúce zasadnutie VV SSTZ bol doručený list od D. Zelmana ohľadom 

zistení k vyúčtovaniam súvisiacim s klubom ŠKST Topoľčany. List bol odovzdaný 

kontrolórovi SSTZ Ing. Wawrekovi, ktorý pripraví odpoveď D. Zelmanovi a poskytne 

podklady PZ v Topoľčanoch. 

15.3  Dr. Vaniak predložil informáciu, že komisia rozhodcov plánuje zorganizovať 

medzinárodný rozhodcovský seminár, pre držiteľov rozhodcovských licencií A aj B. 

O bližších informáciách bude priebežne informovať. 

15.4  Hlasovania per rollam v období od 22.10.2019 do 27.11.2019: 

a) komín – hlasovanie neplatné, preto bolo zrušené. 

 

 

Najbližšie zasadnutie VV SSTZ je naplánované na 18.12.2019 o 8:30 v Bratislave. 

 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v. r.  

Overil: Dr. Zdenko Kríž, v. r.  

 

Bratislava 11.12.2019 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1/12  

Medzinárodná agenda 

(22.10.2019 – 27.11.2019) 

 

Dátum:  24.11.2019 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová 

A:  ITTF 

 

1. ITTF World Ranking 2019 October WR Updated 

2. 2020 World Team Table Tennis Championships – Qualified Teams  

3. November 2019 Issue of Veterans Calendar 

4. 2019 ITTF World Tour Grand Finals Invitations – prospectus and info 

5. 2019 ITTF U21 & Tokyo 2020 High Performance Training Camp – invitation Tatiana 

Kukuľková 

6. 2020 ITTF World Team Table Tennis Championships (22.-29.3.2020) Busan – 

prospectus and info 

- Deadline – preliminary entries: 13.12.2019 

7. 2020 ITTF World Junior Circuit / LOC Updates 

8. Invitation to Star Awards 2019 

 

 

B :    ETTU 

 

1. Entries for 2020-2021 ITTF European Team Championships 

2. ETTC stage 1 draws 

3. ETTC stage 1 playing schedule 

4. Europe Cup 4th round 2019-2020 
 

C :      Pozvania pre reprezentačné družstvá  

    

D :  Pozvania pre rozhodcov_: 

 

1. Invitation to Umpire 2019 ITTF World Tour Grand Finals – deadline 5.11.2019 

2. Invitation to Referee and Umpire 2020 World Cups, World Tour Platinum, World Tour 

Events – termíny prihlasovania na jednotlivé podujatia v rokoch 2020 

https://www.ittf.com/committees/umpires-referees/documents/   

3. Invitation to Umpire 2020 World Team Qualification Event – deadline 20.11.2019 

4. Invitation to Umpire 2020 ITTF World Team Table Tennis Championships – deadline 

13.1.2020 

5. Invitation for umpires Czech Junior & Cadet Open 2020, ITTF Premium Junior Circuit, 

Hodonín – deadline umpires 21.12.2019 

  

E :  Ostatné: 

 

1. Zoznam zakázaných látok – slovenská verzia, SADA  

2. Molnar János Memorial Tournament 2020 (6.-.9.2.2020, Budapešť) – deadline 19.1.2020 

3. Erasmus+ Call 2020 – SOŠV  

https://www.ittf.com/committees/umpires-referees/documents/


4. Pozvánka na prezentáciu projektu „Pripravení na Tokio“ – SOŠV 

5. Hungarian Mini Cadet Open with U15 event in 2020 

 

Príloha č.2/12 Návrh rozpočtu na rok 2020 
    

NAKLADY 
  

    Plan 
 2019 

Plan 
 2020 

    

Administrativne 602 458 373 252 

  Odkúpenie pozemkov od MV SR /splatka uveru 350 000 80 000 

  stravne listky 4 000 4 400 

  stavebne opravy investičné  5 000 45 000 

  investície okrem stavebnych 0 4 000 

  nezaradené (opravy)/drobné stavebné opravy 2 000 2 000 

  služby 11 000 11 000 

  poštovné 6 500 6 500 

  poistné 3 800 3 800 

  zasadnutia VV 5 600 5 600 

  školenia, vzdelávanie 900 900 

  účtovníctvo 10 500 10 500 

  repre fond (pohostenie+diplomacia) 1 500 1 500 

  veteráni 2 000 2 000 

  PHM 2 200 2 200 

  auto - obstaranie 0 
 

  konferencia SSTZ 3 000 3 000 

  komisie 400 400 

  IT&telecom 10 000 10 000 

  nájom pozemok 8 471 0 

  mzdy 158 000 160 000 

  kancelársky materiál 900 900 

  dane a poplatky 12 135 15 000 

  ostatné náklady administratívne 0 
 

  členské poplatky 1 552 1 552 

  bankové poplatky 3 000 3 000 

  cestovné 0 
 

  
 

0 
 

Energie   53 300 50 000 

  voda 10 000 
 

  plyn 20 500 
 

  elektrina 22 800 
 

Údržba   15 713 15 000 

  výťah 600 
 

  auta 1 800 
 

  odpad 4 313 
 

  údržba ostatná 9 000 
 

Marketing a ekonomika 18 500 45 000 

  denník Šport 4 000 4 000 



  PR publikácie, foto... 1 000 1 000 

  PR vzťahy 1 000 1 000 
  komisia MaE 1 000 1 000 

  informačný systém 0 15 000 

  sociálne siete 1 000 1 000 

  Slávnostný večer (Stolný tenista roka+95.vyrocie) 6 500 10 000 

  projekty popularizácie (sieň slávy, najlepší st. tenista) 0 
 

  Sieň slávy 0 2 000 

  Marketing projekty (vrátane 95.vyročia) 4 000 10 000 

Materiál   5 000   

  nákup stolnotenisového materiálu 0 
 

Vratka z registracii regionalnym zvazom 20 000 20 000 

Vratky kaucii klubom 1 600 1 600 

Metodicko vzdelávacie 7 320 7 320 

  lektor, kurzy 4 320 4 320 

  náklady na činnosť komisie 0 0 

  priprava metodickych materialov 1 000 1 000 

  trenerska konferencia 1 000 1 000 

  cestovné 1 000 1 000 

Mládež   434 890 587 940 

  Youth Open 39 680 62 280 

  Výcvikové tábory 88 460 95 000 

  Kontrolné turnaje 1 800 1 520 

  CTM & UTM 45 000 45 000 

  Regionálne výbery 36 000 40 000 

  Regionálne centrá 70 000 70 000 

  MSJ 5 000 4 000 

  MEJ 22 500 26 000 

  materiál 0 
 

  náklady na činnosť komisie 500 
 

  MiniChamps + Camp + turnaje 13 650 6 000 

  Dunajský pohar + Vyšehrad 2 000 3 900 

  cestovné 13 000 
 

  mzdy 72 000 84 240 

  NSTCM 25 000 135 000 

  rezerva 
 

15 000 

  Satelit 300 
 

Národné   19 500 20 000 

  odmena 1 000 
 

  poháre 2 000 
 

  extraliga 700 
 

  MSR juniori 2 000 
 

  MSR St žiaci 3 000 
 

  MSR ml žiactvo 3 000 
 

  MSR nml žiactvo 2 000 
 

  SPM 1 000 
 

  MSR dospelí 4 000 
 

  náklady na činnosť ŠTK 500 
 



  cestovné 300 
 

Reprezentácia 298 920 388 580 

  World Tour 120 000 117 670 

  TOP 16 ETTU 1 600 2 000 

  Superliga 2 500 4 000 

NSTC hráčske náklady 20 000 30 000 

  Výcvikové tábory 14 660 16 560 

  mzdy 50 000 69 200 

  materiál 10 000 35 000 

  Kontrolné turnaje 3 200 3 200 

NSTC strava + regenerácia + administrativa 15 000 18 400 

NSTC sparing 10 000 10 000 

  MS 15 860 24 000 

  ME 21 9 900 5 850 

  ME družstvá/jednotlivci 21 000 19 500 

  WT Grand Finals 2 700 3 900 

  kvalifikácia ME 2 000   

  kvalifikácia OH 
 

19 900 

  cestovné 500 
 

  lekarska starostlivost, regenerácia,... 0 9 400 

  

ubytovanie 0 
 

  

Univerziáda 0 
 

Masový a školský šport 334 606 350 217 

  projekt ST do škôl 30 000 30 000 

  príspevok klubom mládeže 260 606 259 217 

  publikačná činnosť  6 000 15 000 

  kalendár 4 000 7 000 

  drobné projekty masový šport 3 000 3 000 

  program rozvoja  0 5 000 

  činnosť komisie  1 000 1 000 

  Svet.deň stolného tenisu 20 000 20 000 

  časopis 10 000 10 000 

  
 

0 
 

Rozhodcov 10 600 13 000 

  Náklady na činnosť komisie rozhodcov 500 
 

  Náklady na činnosť a vzdelávanie rozhodcov 2 750 
 

  Seminár rozhodcov 350 
 

  Príručka 2 500 
 

  Materiál 1 000 
 

  Cestovné náklady 3 500 
 

SPOLU   1 822 
407 

1 871 
909  

odpisy, preuct dph 
  

VYDAVKY SPOLU 
  

    

    

 



   

 
VYNOSY 

  

 

  Plan Plan 
 2020  

  2019 
 

       
       
       
       
       
       
Dotácia MŠ 1 728 115 1 728 115  
  v tom dodatočná dotácia 
MŠ 

120 744   

 
Pištej + Balážová (ŠKP) 20 000 7 500  
Slovak Jun & Cad Open 0 -10 000  
       
osobitne (preplatky,...) 1 000 1 000  
dotacia (BSK, MC...)      
dotácia SOV (JOT)   4 800  
NŠC   5 000  
ITTF 5 000 5 000  
platby kurz 5 000 5 000  
najomne 80 000 80 000  
platby federácie 1 000 1 000  
pokuty a poplatky      
predaj materialu      
registracie, startov... 55 000 55 000  
reklama      
služby športové      
startovne MSR      
startovne WT      
SPOLU 1 895 115 1 882 415 

 

REZERVA EUR 72 708 10 506     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.3/12 

 

     Informácia ekonóma 

Dátum: 26.11.2019 

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. Alexander Valuch 525,00 

2. Alexander Valuch 120,00 

3. Alexander Valuch 132,00 

4. Eva Jurková 132,00 

5. ŠK ISTER 218,40 

6. ŠKST Topoľčany 70,00 

 SPOLU (eur): 1.197,40 

O úhrade pohľadávok priebežne komunikujeme – úhrady možno očakávať v najbližšej 

dobe. 

2. Plnenie úloh VV SSTZ 

a) 10/5/2019 Úloha: Spracovať návrh zmluvy s ŠK ŠOG Nitra vrátane finančného 

zabezpečenia činnosti Športového centra mládeže – dopracúvame návrh zmluvy. – 

zmluva by mala byť medzi SSTZ a ŠOG (Gymnáziom), ďalej trénermi, Akad. M. Tótha, 

koučmi, sparringami, atď. Zmluva so SŠ Nitra bola podpísaná, ostatné sú v štádiu 

finalizácie – úloha čiastočne splnená. 

b) 1/7 Úloha: SSTZ vstupuje do rokovania so Stolnotenisovým centrom v zložení – 

Ódorová, Ing. Kalužný, Ing. Suchý, Mgr. Hatalová. Je dôležité špecifikovať podmienky, 

kto bude robiť čo a spracovať predpokladaný rozpočet podujatia. Z.: Ódorová T.: 

okamžite. Proces prípravy turnaja Slovak Minicadet Open 2020 bol spustený. 

c) 2/7 Úloha: Pripraviť zmluvu s Dr. Koprdom - Návrh licenčnej zmluvy bol spracovaný. 

2 varianty: a) vydanie publikácie pod hlavičkou SSTZ – odmena autorovi 1200€ + 20 

autorských kusov, zvyšok odpredá SSTZ b) publikáciu vydá Dr. Koprda sám, dostane 

odmenu 1000€ a zväzu bezplatne poskytne 20 kusov, publikáciu bude distribuovať vo 

vlastnej réžii Preveriť u Dr. Koprdu, ktorá možnosť je pre neho prijateľnejšia. Z.: Ing. 

Suchý, Mgr. Hatalová T.: 12.9.2019. Dr. Koprda zvolil variantu a). Zmluvu sme 

dopracovali a zaslali na pripomienkovanie. Na základe pripomienok Dr. Finka sme 

prepracovali zmluvu a podpísali ju. Zásielka kníh bola doručená. Úloha splnená. 

d) 3/7 Úloha: Refundácia leteniek SAUŠ na Letnú Univerziádu v Neapole Z.: Ódorová, 

Ing. Suchý T: okamžite. Vyúčtovanie leteniek bolo  v požadovanom termíne odovzdané 

SAUŠ. Dňa 20.08. nabehli prostriedky od SAUŠ v plnej požadovanej výške 

vyúčtovania, t.j. 1.070,- eur. Od dodávateľa leteniek bolo opakovane vyžiadané vrátenie 

prostriedkov za letenky v max. možnej výške. Dodávateľ (ASIANA s.r.o. nám 

dobropisom na účet poukázal 363,26 eur. predkonzultovať so SAUŠ  so zámerom 

vrátenia SAUŠ dobropisu, očisteného o bankové výlohy. Preplatok vo výške 307,- eur 

(dobropis – naše výlohy) bol poukázaný na účet SAUŠ. Splnené. 

e) 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. Úloha 

splnená, detaily viď nižšie. 



f) 10.2 Predložený výpočet dotácií UTM navrhuje VV zverejniť na stránke SSTZ. Ak k 

nemu nebudú žiadne pripomienky, zainteresovaným klubom budú distribuované nové 

zmluvy. Úloha: Výpočet dotácií zverejniť na stránke SSTZ a distribuovať nové zmluvy 

klubom. Z.: Cibula, Ing. Suchý T.: okamžite. Výpočet dotácií bol zverejnený, zmluvy 

sú podpísané. Prebieha vyplácanie faktúr a vyúčtovaní. 

g) 12.3: Pripraviť návrh zmluvy o poskytnutí príspevku SSTZ na podporu publikácií Z.: 

Cibula, Ing. Suchý, Dr. Fink. T.: 31.8.2019. Zmluvy sú uzavreté, príspevky vyplatené. 

Úloha splnená. 

h) 13.1: 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. Nové 

trénerské zmluvy sú v štádiu finalizácie. 
i) 18.1 Predseda a podpredseda SSTZ dostali od otca Rolanda Vímiho list so žiadosťou o 

finančnú výpomoc pre jeho syna, bývalého úspešného reprezentanta ČSFR a Slovenska, 

bronzového medailistu z MS v Čibe. R. Vími je čiastočný invalid s minimálnym 

dôchodkom. Tento rok sa dožil 50 rokov. Úloha: 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. Príspevok R. Vímimu bol vyplatený na základe  rozhodnutia VV pripravíme 

podporu pre  p. Kasalovú v r. 2020.  

 

3. Formovanie rezervy na odkúpenie pozemkov 

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. 

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                    345 623,00 303 439,22 87,79% 

3 min 25% športová reprezentácia                    432 029,00           314 673,89 72,84% 

4 max 15% správa a prevádzka                    259 217,00           145 614,12 55,02% 

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

6 max   ostatná športová činnosť                    63 029,00                   49.483,80 78,51% 

                     1 728 115,00                   811.241,03 46,92% 

 

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

úverom objem 296.000,- eur. Zabezpečili sme bankou akceptovateľný znalecký posudok na 

pozemky. Uzavreli sme balík zmlúv so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na zabezpečenie úveru 

v horeuvedenej výške. Zriadili sme 3 bankové účty v Slovenskej sporiteľni, jednak  na 

obsluhu úveru, zároveň však na nepresunieme prostriedky z príslušných účtov vo VÚB, 

ktoré v 1. polroku 2020 zrušíme. 

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

ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky nasledovne: 



1. KSTZ Nitra 3.900,00 

2. KSTZ Banská Bystrica 3.000,00 

 VsSTZ  3.000,00 

4. KSTZ Trenčín 2.700,00 

5. KSTZ Bratislava 0,00 

 KSTZ Trnava 0,00 

 KSTZ Žilina 0,00 

 SPOLU (eur): 12.600,00 
 

5. 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. Pokladnicu typu LINO sme 

obstarali a zaškolenie absolvovali v zložení Mgr. Hatalová, Ing. Suchý. Starú 

pokladnicu sme odovzdali dodávateľovi na likvidáciu. 

b) 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, podpísaná bola zmluva 

s VÚC Nitra, ktorej bude vyfaktúrovaný príspevok. Pripravujeme vyúčtovanie 

prostriedkov pre mesto Nitra. 

c) 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, čo sme realizovali 

a kontrola bola zdarne ukončená. 

d) Boli objednané a dodané propagačné odznaky SSTZ v počte 1.000 ks. 

e) Vyhlásili sme výber dodávateľa zemného plynu od 1.1.2020. Po doručení ponúk 3 

uchádzačov sme prehodnotili zadanie a vyžiadali nové ponuky, ktoré budú doručené  

a predložené na posúdenie VV SSTZ.  

 

 

 

Príloha č.4/12  

 

Schválená nová organizačná štruktúra sekretariátu SSTZ, platná od 

27.11.2019: 



 

 

GS

Asistentka Informačné systémy Marketing Rozhodcovia
Hosp.techn. 

pracovník, 

upratovačka

Sekretár SSTZ

Ekonóm Športový koordinátor


