
Zápis č. 13/2019 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 18.12.2019 v Bratislave 

 

Začiatok zasadnutia: 18.12.2019 o 8:30 

Ukončenie zasadnutia:  18.12.2019 o 19:00 

 

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

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

Majdeková, Ing. Hamran (k hodnoteniu Slovak Junior & Cadet Open v Nitre), Ing. Filan (k 

bodu č.1). 

Ospravedlnený: Ing. Kalužný 

 

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, Ing. Grigel, 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. Rozpočet SSTZ na rok 2020      - Ing. Kalužný 

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 rozvoja st. tenisu a škol. športu      - Dr.Fink 

13. Informácie z komisie športovej reprezentácie           - Truksa 

14. Informácie z komisie rozhodcov     - Dr. Vaniak 

15. Smernica na odmeňovanie hráčov a trénerov za výsledky  

  na vrcholných podujatiach     - Truksa 

16. Rôzne          

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

 

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

v roku 2019. V stručnosti zhodnotil rok a úlohy, s ktorými sa zväz musel vysporiadať. Taktiež 

privítal hosťa Ing. Juraja Filana, gen. sekretára UNITOPu, ktorý prišiel na úvod zasadnutia 

osobne poďakovať zväzu za pomoc pri organizovaní ME polície. Pri tejto príležitosti 

odovzdal predsedovi Z. Krížovi a gen. sekretárke I. Hatalovej plakety ako poďakovanie za 

úspešnú spoluprácu pri organizovaní ME polície. 

Na návrh J. Vaniaka pridal VV SSTZ do rokovania bod – Informácie z komisie rozhodcov.  

 

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

 

2.1    Prezident ČAST Zbynek Špaček v mene Českej asociácie stolného tenisu zaželal 



všetkým členom SSTZ šťastné a spokojné Vianoce a veľa úspechov do r. 2020. Poďakoval za 

pozvanie na januárovú oslavu 95. výročia organizovaného stolného tenisu na území 

Slovenska a vyhlásenie ankety SSTZ. Potvrdil účasť českej delegácie a informoval, že ČAST 

plánuje oslavu 95. výročia na 6.6.2020, miesto určia dodatočne. 

2.2   Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, jeho excelencia Lin Lin usporiadal dňa 

5.12.2019 v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave opäť turnaj o Pohár veľvyslanca 

ČĽR. Zúčastnilo sa ho vyše 50 hráčov – osobností z diplomatického, športového, 

podnikateľského, umeleckého, politického i mediálneho prostredia. Predseda SSTZ Z. Kríž 

odovzdal veľvyslancovi pri príležitosti ukončenia jeho misie na Slovensku „Čestnú plaketu 

SSTZ“ za spoluprácu v oblasti športu. Prezident SPV Ján Riapoš odovzdal predstaviteľovi 

ČĽR exkluzívnu stolnotenisovú raketu. 

2.3    Významný úspech zaznamenal slovenský stolný tenis v decembri v podobe účasti 

troch slovenských hráčov na prestížnom turnaji Grand final v Číne. Medzi najlepšiu osmičku 

sveta v mixe sa opäť prebojoval pár Ľ. Pištej – B. Balážová a v štvorhre B. Balážová s Češkou 

H. Matelovou. Aj keď sa našim zástupcom nepodarilo prebojovať do semifinále, už samotná 

účasť na Grand final má veľkú športovú hodnotu. Škoda, že sa Pištejovi s Balážovou 

nepodarilo vyhrať jeden zápas, čo by znamenalo priamu účasť na OH V Tokiu. 

2.4     Družobné japonské mesto Gifu ponúklo aj v r. 2020 svoju pohostinnosť pre našich 

športovcov pred OH v Tokiu (príprava a aklimatizácia). Po konzultácii s trénerom J. Truksom 

bola predbežne rezervovaná účasť 3-5 osôb. 

2.5   Zmluva medzi SSTZ a MV SR o odkúpení pozemkov pod Národným stolnotenisovým 

centrom v Bratislave- Krasňanoch je na odsúhlasení na MF SR. Až po tomto akte a zverejnení 

na portáli zmlúv nadobudne platnosť. SSTZ muselo podniknúť viacero neštandardných 

krokov, aby bola zmluva realizovaná do konca roka 2019, pretože po tomto termíne by musel 

SSTZ vrátiť 350 000 eur do rozpočtu MŠVVaŠ SR ako nevyužité prostriedky (nedala by sa 

už zmeniť ich účelovosť, ani predĺžiť termín čerpania). 

2.6  Predseda SSTZ stručne informoval o pozitívnej prezentácií stolného tenisu – TA3 

relácia Bez dresu, ktorá bola venovaná J. Truksovi a jeho kariére.  

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

 

Úlohy splnené: 

 

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 

- bližšie v bode 12.7 



 

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 

- Popisy práce sú zverejnené na stránke sstz v sekcii kontakty. 

 

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

odborník“. 

Z: Dr. Kríž                    T: 15.11.2019 

MŠ VVaŠ SR doteraz neposkytlo napriek žiadostiam predsedu ani kontrolóra záväzný výklad 

k tejto problematike. 

VV SSTZ schvaľuje tréningového partnera ako iného športového odborníka pre zápis do IS 

športu. 

Hlasovanie VV SSTZ: 6 Za, 2 neprítomní 

VV SSTZ berie na vedomie výkon činnosti zahraničného tréningového partnera, ktorý má 

na to osvedčenie a má právo podnikať. 

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 

- Bližšie v samostatnom bode č.14  

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 

- Hodnotenie turnaja – samostatný bod zápisu č. 16.1 

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 

      NT: 18.12.2019 

- Nominačné kritériá sú samostatne v bodoch zápisu:  

10.2 – pre mládežnícke kategórie 

13.3 – pre kategóriu dospelých a do 21 rokov, taktiež v Prílohe zápisu č. 3/13 

 

 

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 

- Časopis 2-3/2019 je vydaný, okamžite je potrebné začať pracovať na čísle 4/2019, aby 

mohlo výjsť začiatkom roka.   

 

Úloha: Zvolanie redakčnej rady, najneskôr do 10.1.2020. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

 

1/12  Je potrebné začať rokovať s firmou Butterfly dodanie druhej časti tovaru vyplývajúcej 

zo zmluvy. Komunikáciou je poverená Mgr. Hatalová. 

Z.: Mgr. Hatalová        T.: okamžite 

- Rokovanie začalo. Dodanie tovaru má byť do marcových MS družstiev v Busane. 

Úloha: Je potrebné okamžite skompletizovať veľkosti a modely, ktoré chceme, aby dodali. 

Z: Truksa, Ing. Grigel, Mgr. Hatalová      T: január 2020 

2/12  Slávnostná večera SSTZ- 15.1.2020 

V decembri je potrebné  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  

  - všetko prebieha podľa časového a obsahového plánu 

 

3/12  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 

 

- Dr. Kríž predložil návrhy na zaradenie do Siene slávy: R. Vími a T. Jančí. 

VV SSTZ hlasovaním schválil predložené návrhy. 6 za, 2 sa nezúčastnili hlasovania. 

 

5/12  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 

 

-  Návrh aj cenová ponuka boli predložené- VV SSTZ berie na vedomie. 

 

6/12  Úloha:  Spracovať vyjadrenie VV SSTZ D. Oráčovi. 



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

 

- Vyjadrenie spracované a odoslané. 

 

7/12  E. Labošová poslala žiadosť o preplatenie nákladov súvisiacich s jej rehabilitáciou. 

VV SSTZ hlasovaním jednomyseľne schválil preplatenie nákladov súvisiacich s 

rehabilitáciou E.Labošovej.   

Z.: Ing. Suchý         T.: okamžite 

 

- Preplatené 

 

8/12  Úloha: Na pozíciu športového koordinátora bude  vypísané výberové konanie. 

Pripraviť na decembrové zasadnutie VV SSTZ návrh. 

Z.: Mgr. Hatalová         T.: 18.12.2019 

 

- Návrh predložený, po spracovaní pripomienok okamžite zverejniť na stránke sstz a 

aj na portáli profesia.sk  

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

 

Úlohy čiastočne splnené: 

 

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: Mgr. Hatalová                                                                               NT.: 18.12.2019  

Úloha: Výzva bude dopracovaná podľa pokynov členov VV SSTZ - dôležitosť kritérií, 

taktiež splniť podmienky vyplývajúce z internej smernice o VO. 

Z: Mgr. Hatalová        T: okamžite 

 

4/12  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  

 

- Ing. Šereda spracoval popis a skontaktoval sa s p. Dr. Letkom, ktorý pracuje pre SFZ. 

Informačný systém je možné odkúpiť iba ako službu.  

Je potrebné spísať krátky zápis z rokovania. Doplniť požadavky Ing. Kalužného a Dr. 

Finka a následne poslať celému VV SSTZ.  

 

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 sfunkčniť. 

Z.: Mgr. Hatalová, Becáni       T.: 31.12.2019 



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

Následne sa vykoná oprava. 

 

Úloha: Spraviť prieskum trhu a zistiť predpokladanú cenu zákazky. 

Z: Mgr. Hatalová        T: január 2020 

 

 

Úlohy nesplnené: 

 

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

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

           NT: 27.1. 2020 

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  

- úloha bude presunutá pod právny servis 

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 

          NT: január 2020 

 

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

 

4.1  Nominácia na World Tour Platinum German Open (28.1.-2.2.2020, Magdeburg) 

Muži: Ľ. Pištej, W. Yang, Ženy: B. Balážová, T. Kukuľková 

Tréner: J. Truksa – všetci na „balík” a na náklady SSTZ 

E. Jurková – na vlastné náklady 

4.2  Nominácia na Challenge Spanish Open (4.-8.2.2020, Granada) 

Muži: A. Valuch, S. Novota, S. Kalužný T. Špánik, J. Zelinka – aj do 21rokov  

Ženy: E. Jurková, T. Kukuľková, N. Puchovanová, N. Grigelová, E. Labošová – aj do 

21rokov   

Tréneri: R. Valuch, R. Grigel 

Všetci na náklady SSTZ 

4.3  Nominácia na Europe TOP 16 vo Švajčiarsku (8.-9.2.2020, Montreux) 

B. Balážová, Wang Yang – pobyt na náklady organizátora, letenky na náklady SSTZ 

Tréneri: J. Truksa, T. Bednár – na náklady SSTZ 

4.4   Nominácia na Challenge plus v Portugalsku (12.-16.2.2020, Lisabon) 

Muži: Ľ. Pištej, W. Yang, S. Novota, A. Valuch, S. Kalužný, T. Špánik – aj 21rokov  

Ženy: B. Balážová, E. Jurková, T. Kukuľková, N. Puchovanová, N. Grigelová, E. Labošová – 

aj 21rokov  

Tréner: J. Truksa, T. Bednár na náklady SSTZ 



4.5 Nominácia na MS družstiev v Busane (KOR) 22.-29.3.2020 

Muži: Wang Yang, Ľ. Pištej, A. Valuch, plus víťaz nominačného KT – na náklady SSTZ 

Ženy: B. Balážová, T. Kukuľková, E. Jurková, plus víťazka nominačného KT - na náklady 

SSTZ 

Tréneri: J. Truksa, T. Bednár, plus masér (ešte neznámy) – všetci na náklady SSTZ   

ITTF Kongres – Z. Kríž, I. Hatalová – na náklady SSTZ 

4.6   Nominácia na Kontrolný turnaj v NSTC v Rači 14.-15.1.202 

Nominačný KT mužov – S. Novota, S. Kalužný, T. Špánik, I. Péter, J. Zelinka, D. Oráč, A. 

Klajber, F. Delinčák,  

Nominačný KT žien – N. Puchovanová, N. Grigelová, L. Truksová, D. Holoková, S. 

Horváthová, M. Uríková  

KT žien (kontrola výkonnosti) – D. Šinkárová, M. Marousková, N. Divinská, J. Terezková, 

K. Belopotočanová, A. Klučárová  

 

4.7  VT Juniorky (7.-10.1.2020, NSTCM Nitra) 

prizvanie na VT hráčky do NSTCM v Nitre - A. Illášová, L. Vinczeová 

 

4.8  VT Juniori ( 20.-24.1.2020, NSTCM Nitra) 

prizvanie na VT hráča do NSTCM v Nitre – F. Delinčák 

 

4.9  VT Kadeti (13.-17.1.2020, NSTCM Nitra) 

nominácia: J. Goldír, K. Uherík, S. Arpáš, P.Bilka 

tréner: D. Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

4.10  VT Kadeti (20.-24.1.2020, Ružomberok) 

nominácia: S. Palušek, O. Novický, R. France, N.Kubala, I. Kulich, S. Šutiak 

tréner: D. Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

4.11  VT Mini kadeti (27.-31.1.2020, Ružomberok) 

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

tréner: D. Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

4.12  VT kadeti (3.-7.2.2020, Hluk) 

nominácia: J. Goldír, K. Uherík, S. Palušek, S. Arpáš 

Tréner : D. Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

4.13  VT mini kadetky (6.-10.1.2020, Topoľčany) 

Nominácia: A. Kubjatková, B. Diková, E. Molnárová, L. Guasardo, P. Krajčovičová, N. 

Ondrušová 

Tréner: F. Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

4.14  VT kadetky (13.-17.1.2020, Topoľčany) 

Nominácia: A. Wallenfelsová, S. Bilkovičová, M. Šinkárová, L. Majerčíková, M. Bitóová, N. 

Darovcová  



Tréner: F. Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

4.15  VT kadetky (27.-31.1.2020, Topoľčany) 

Nominácia 4+2: D. Wiltschková, E. Štullerová, L. Vinczeová, E. Činčurová a dvaja sparing 

partneri 

Tréner: F. Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

 

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

Príloha zápisu č. 1/13 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

 

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

Predseda podal ústnu informáciu o aktuálnej finálnej fáze okolo kúpy pozemkov- bod č.2.5.  

VV SSTZ berie na vedomie. 

 

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

Vzhľadom na neprítomnosť Ing. Kalužného správu podal len Ing. Suchý a Bc. Breyerová  

v stručnosti informovala o priebehoch príprav Slávnostnej večere a odovzdávania cien.  

 

Správa Ing. Suchého je prílohou zápisu č.2/13 

VV SSTZ berie správu ekonóma na vedomie. 

 

K bodu 8 – Rozpočet SSTZ na rok 2020 – Ing. Kalužný 

 

Vzhľadom na neprítomnosť podpredsedu SSTZ Ing. Kalužného sa návrh rozpočtu na rok 

2020 presúva na najbližšie januárové zasadnutie, rozpočet je zatiaľ iba predbežný. 

 

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

Predseda ŠTK Ing. Čelko informoval o prebiehajúcich súťažiach a o vyžrebovaní 2. časti ligy. 

Ing. Šereda doplnil, že SPM, ktoré nemal kto zorganizovať, už majú organizátorov. Na výzvu, 

ktorá bola zverejnená sa prihlásili kluby, ktoré majú záujem o organizáciu. 

 

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

10.1  Zloženie mládežníckych reprezentačných tímov na rok 2020: 

Juniori: A. Klajber, F. Delinčák, D. Diko, K. Pach, F. Ivančo, J. Petrlík, J. Goldír, K. Uherík 

Juniorky: A. Illašová, J. Terezková, N. Divinská, D. Karkušová, L. Dzurová, R. Lacenová, 

Kadeti: J. Goldír, K. Uherík, S. Palušek, N. Kubala, R. France, S. Arpáš, O. Novický, P. Bilka 

Kadetky: E. Činčurová, L. Vinczeová, D. Wiltschková, E. Štüllerová, S. Bilkovičová, A. 

Wallenfelsová 

Minikadeti: S. Arpáš, D. Flóro, M. Király, P. Kokavec, L. Sepeši, J. Mitrík, A. Madaras, D. 

Kopečný 



Minikadetky: M. Bitoová, N. Darovcová, N. Némethová, B. Diková, A. Kubjatková, L. 

Guassardo, P. Krajčovičová, N. Ondrušová. 

VV SSTZ po diskusii hlasovaním zloženie reprezentačných družstiev schválil. 7 Za, 1 sa 

nezúčastnil 

10.2   Nominačné kritériá: 

a) ME mládeže: 

 1. 50% umiestnenie v rebríčku ETTU do 64. miesta 

 2. 30% umiestnenie v rebríčku SR vrátane M SR. 

 3. 20% poradie určené  reprezentačným trénerom (objemy a kvalita tréningového 

procesu, účasť na sústredeniach a kontrolných turnajoch,výsledky na domácich a 

hlavne medzinárodných turnajoch, momentálna forma, ochota, chuť hráča 

reprezentovať a plniť si reprezentačné povinnosti, disciplína...) 

b) medzinárodné akcie: 

Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner danej kategórie, po schválení komisiou mládeže je 

predložená na konečné rozhodnutie na VV. 

c) Nominácie na reprezentačné akcie v SR. /sústredenia , KT a pod./: 

Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner danej kategórie väčšinou v súlade so schváleným 

ročným plánom. Na VV ju predkladá predseda KM a VV rozhodne.  

VV SSTZ hlasovaním schválil nominačné kritériá hlasovaním: 7 za, 1 sa nezúčastnil. 

10.3  Vyradenie z reprezentačného kádra junioriek 

Reprezentačná trénerka junioriek Z. Grigelová dostala e-mail od otca Z. Pekovej Š. Peka, 

v ktorom ju žiada, aby Z. Pekovú nenominovala na medzinárodné akcie ako súčasť 

reprezentačného družstva, z dôvodu, že Zuzka má študijné povinnosti a stratila motiváciu 

hrať. 

 

VV SSTZ berie s poľutovaním informáciu na vedomie. 

10.4   Odmena pre Jozefa Kacvinského 

Na základe smernice č.3/2016 Smernica o odmeňovaní trénerov mládeže za medzinárodné 

výsledky KM navrhuje odmenu pre trénera Jozefa Kacvinského vo výške 3.090 Eur. 

Odôvodnenie: Tréner J. Kacvinský bol reprezentačný a zároveň klubový tréner hráčky E. 

Labošovej, ktorá na základe dosiahnutých medzinárodných výsledkov a umiestnenia 

v svetovom rebríčku dosiahla 309 bodov, čo pri hodnote 10 Euro za bod predstavuje  celkovú 

hodnotu 3090 Eur.  

VV SSTZ hlasovaním schválil odmenu J. Kacvinskému podľa návrhu. 7 Za, 1 sa nezúčastnil. 

 

Úloha:  Vyplatiť J. Kacvinskému odmenu. 

Z: Ing. Suchý          T: okamžite 

 

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

11.1  Bc. štúdium 



Mgr. Hatalová informovala o stave a záujem o Bc. štúdium na FTVŠ v Bratislave. Vzhľadom 

na nízky záujem a najmä odpoveď od dekana FTVŠ prof. Vanderku je potrebné, aby bolo viac 

záujemcov o toto štúdium. 

VV SSTZ navrhuje, aby metodicko- vzdelávacia komisia sa oslovila viac zväzov s návrhom 

na otvorenie štúdia v školskom roku 2021/22. 

 

Úloha:  Poslať vyjadrenie všetkým záujemcom o Bc. štúdium, že v tomto školskom 

roku Bc. stupeň trénerstvo stolný tenis nebude otvorené. 

Z.: Mgr. Hatalová                                                                T: okamžite 

 

Úloha: Osloviť vybrané športové zväzy s otázkou záujmu o otvorenie bakalárskeho štúdia 

v šk. roku 2020/2021. 

Z: Ing. Kutiš       T: 15.3.2020 

11.2  MVK predložila na schválenie žiadosť o uznanie D trénerskej licencie – Igorovi 

Zavadskemu. 

VV SSTZ hlasovaním schválil vydanie D licencie. 7 Za, 1  sa nezúčastnil. 

11.3  Ing. Kutiš informoval o prebiehajúcom školení 1. kvalifikačného stupňa. 

 

K bodu 12 – Informácie z komisie rozvoja st. tenisu a škol. športu – Dr, Fink 

 

12.1  Projekt stolný tenis do škôl – stav realizácie 

Dr. Fink informoval, že ku dňu konania VV bolo realizovaných spolu 15 podujatí /kompet 

Západ 6x + Stred 6x + 3 akcie Východ - ZŠ Zborov, ZŠ Giraltovce, ZŠ Poprad-Matejovce/. 

Zostávajúce tri akcie východ /Strážske, Kráľovský Chlmec, Rožňava budú zrealizované v 

januári 2020. Všetky informácie v súvislosti s projektom a mediálne výstupy na 

www.sraketoudoskoly.sk 

12.2   Publikačná činnosť  

Bol prerokovaný návrh na dodatočné priznanie príspevku na publikačnú činnosť v prospech 

STK Levice. Odôvodnenie: SSTZ vypísal výzvu, na základe ktorej boli poskytnuté príspevky 

vo výške 1.000 EUR pre TTC Majcichov, Jacovce a KST Trnava. V čase pred realizáciou 

Výzvy bola vydaná publikácia „Môj tanec s bielou loptičkou“ mapujúca 100 ročnú históriu 

levického stolného tenisu. Ide o mimoriadne hodnotnú a obsiahlu publikáciu. VV po 

prerokovaní tejto záležitosti schválil, že odkúpi 20 ks tejto publikácie pre potreby SSTZ v 

hodnote 30 EUR/ks. 

Úloha:  Skontaktovať sa s autorom publikácie kvôli kúpe publikácie. 

Z.: Mgr. Hatalová         T: január 2020 

12.3  Čerpanie príspevku pre hráčov do 23 rokov 2019 – informácia 

SSTZ sú zo strany klubov priebežne doručované podklady k preplácaniu príspevkov. SSTZ 

vykonáva priebežnú kontrolu dokladov a sporné záležitosti sú kontrolované aj s kontrolórom 

SSTZ. Vzhľadom na viacero sporných dokladov pri refundácii sa navrhuje, aby v budúcom 

roku bolo súčasťou Výzvy n a čerpanie aj stanovisko kontrolóra SSTZ.  

http://www.sraketoudoskoly.sk/


12.4  Nástenný kalendár SSTZ 2020 – informácia 

VV prerokoval stav realizácie nástenného kalendára /95. rokov slovenského stolného tenisu/. 

Bolo dohodnuté, že archívne fotografie čo najskôr zabezpečí sekretariát a zašle ich na ďalšie 

spracovanie predsedovi komisie RSTaŠŠ. Kalendár by mal byť k dispozícii na na vyhlásenie 

Ankety SSTZ 15.1.2020. 

 

Úloha:  Zabezpečiť archívne fotografie na nástenný kalendár 

Z.: Mgr. Hatalová         T.: okamžite 

12.5  Zapojenie sa do výzvy 

VV prerokoval návrh predsedu komisie Dr. Finka o možnom zapojení sa SSTZ do Výzvy 

MŠVVaŠ č. F-2020-DOT01 z hľadiska možného dopadu na rozvoj stolného tenisu a masový 

šport v oblasti podprogramu 05 Podpora pohybových aktivít detí, mládeže, seniorov a športu 

pre všetkých.  

Úloha:  VV SSTZ rozhodol, že SSTZ sa zapojí do projektu v podoblasti 05 so 

zameraním spracovania projektu na seniorov. Podklady pre prípravu tejto žiadosti pripraví 

Dr. Fink. 

Z.: Dr. Fink         T.: január 2020 

12.6  Pripravení na TOKIO 

VV SSTZ prerokoval otázky spojené s podujatím „Pripravení na TOKYO“, ktoré organizuje 

SOŠV pre viacero športov v súvislosti s uskutočnením OH 2020.  

VV SSTZ v rámci popularizácie stolného tenisu, jeho rozvoja a masovosti schválil zakúpenie 

2x outdoorových stolov, vrátane rakiet, ktoré budú využité pri tomto podujatí a následne 

slúžiť aj pre ďalšie potreby SSTZ. 

 

Úloha:  Zakúpenie outoodorových stolov spolu s raketami. 

Z.: Bc. Breyerová         T.: okamžite 

12.7   Plagát Olympionikov SSTZ 

VV SSTZ prerokoval vyhotovenie plagátu SSTZ, na ktorom budú všetci slovenskí 

olympionici – stolní tenisti, doterajšej histórie, plagát bude k dispozícii na propagačné účely 

pred OH 2020. 

 

K bodu 13 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa  

13.1   Zloženie reprezentačných družstiev: 

Muži: Wang Yang, Ľ. Pištej, A. Valuch, S. Novota, S. Kalužný, T. Špánik 

Muži do 21rokov: T. Špánik, J. Zelinka, D. Oráč, S. Fečo, A. Klajber, F. Delinčák, D. Diko 

Ženy: B. Balážová, T. Kukuľková, N. Puchovanová, E. Jurková, N. Grigelová, E. Labošová, 

L. Truksová 

Ženy do 21rokov: T. Kukuľková, N. Puchovanová, Grigelová, E. Labošová, D. Šinkárová, M. 

Uríková, M. Marousková 

VV SSTZ hlasovaním zloženie reprezentačných družstiev schválil. 

13.2  Návrh na zaradenie do NSTC: 

Členovia: Ľ. Pištej, S. Novota, S. Kalužný,T. Špánik, A. Valuch, F. Ivančo(juniorský 



reprezentant), T. Kukuľková, N. Puchovanová, L. Truksová 

Sparingovia: M. Gumáň, A. Brat, M. Pavolka   

Tréneri: J. Truksa – hlavný tréner, T. Bednár – tréner, P. Šereda – tréner, sparingpartner   

13.3  Kritéria nominácií na MS a ME na rok 2020  

- zostávajú také isté ako pre rok 2019 a v tejto podobe platia pre mužov. Pre ženy sú podobné, 

ale s malými úpravami – viď príloha zápisu č. 3/13. Zverejnené budú na stránke sstz v komisii 

športovej reprezentácie. 

13.4   Hlavný tréner potrestal členov NSTC za opätovné porušenie organizačného poriadku:  

Michal Pavolka – zákaz bývania v hale SSTZ a nemožnosť využívať všetky výhody člena 

NSTC (strava, regenerácia, poťahy) 

Adam Brat – zákaz bývania v hale SSTZ a nemožnosť využívať všetky výhody člena NSTC 

(strava, regenerácia, poťahy) 

Tibor Špánik - nemožnosť využívať všetky výhody člena NSTC (strava, regenerácia, poťahy) 

Opatrenie je platné od 18.12.2019 do 31.3.2020. Všetci hráči sa môžu zúčastňovať 

tréningového procesu, podriadiť sa organizačnému poriadku NSTC a v prípade nápravy 

životosprávy a prístupu k tréningu, budú znovu navrhnutí, hlavným trénerom centra, na člena 

NSTC.  

13.5  S. Kalužný sa v roku 2018 na ME do 21 rokov umiestnil spolu s T, Kotowskim (POL) 

vo štvorhre v štvrťfinále. Avšak do dnešného dňa mu nebola vyplatená odmena, ktorá podľa 

smernice o odmeňovaní vyplýva. Platí Smernica SSTZ č.1/2017.  

VV SSTZ schválil dodatočné vyplatenie odmeny. 

 

Úloha:  Vyplatenie odmeny podľa Smernice SSTZ č.1/2017 S. Kalužnému za 5.-8. miesto 

vo štvorhre. 800,-€ x 0,6koeficient = 480,-€. 

Z.: Ing. Suchý         T.: okamžite 

  

13.6   KŠR navrhuje, aby sa v hale NSTC aktualizovali bannery, aby to trošku skrášlilo 

priestory haly. Bannery SSTZ, MŠVVaŠ SR a našich partnerov. 

VV SSTZ posunul túto úlohu na komisiu pre ekonomiku a marketing, ktorá predloží 

konkrétne návrhy. 

Z:    Bc. Breyerová a komisia pre ekonomiku a marketing   T: január 2020 

 

K bodu 14  - Informácie z komisie rozhodcov – Dr. Vaniak 

 

Dr. Vaniak informoval o zasadnutí komisie rozhodcov a v stručnosti predniesol nasledovné 

závery zo zasadnutia: 

1. 20.10.2019 sa koná v Žiari nad Hronom seminár na predĺženie rozhodcovských licencií 

2. 24.-25.1.2020 sa uskutoční školenie pre všetky typy rozhodcovských licencií 

3. 26.1.2020 sa uskutoční školenie hlavných rozhodcov na Technickej univerzite vo Zvolene 

4. KR sa rozhodla v roku 2020 vydať príručku pre rozhodcov 

5. KR schválila nákup rozhodcovských tričiek – 200ks.  

VV SSTZ berie informácie na vedomie. 

 



K bodu 15 – Smernica na odmeňovanie hráčov a trénerov za výsledky na vrcholných 

podujatiach – Truksa  

Na vytvorenie smernice pre odmeňovanie hráčov a trénerov za výsledky na vrcholných 

podujatiach bola vytvorená pracovná skupina v zložení – Dr. Kríž, Ing. Čelko, Ing. Kalužný, 

J.Truksa. Po spoločnom stretnutí dospeli k návrhu smernice, ktorý bol predložený na 

zasadnutie VV SSTZ. 

Po niekoľkých pripomienkach Smernicu č.1/2020 VV SSTZ s malými zmenami schválil 

hlasovaním – 6 za, 2 neprítomní. 

Úloha: Smernica č.1/2020 pre odmeňovanie hráčov a trénerov za výsledky na vrcholných 

podujatiach bude okamžite po doplnení zverejnená na stránke a taktiež je prílohou zápisu č. 

4/13.  

Z.:  Mgr. Hatalová         T.: okamžite 

K bodu 16 – Rôzne   

16.1  Hodnotenie Slovak Junior & Cadet Open 2019 

Vzhľadom na neprítomnosť Ing. Grigela na poslednom zasadnutí sa hodnotenie turnaja 

presunulo.  

Ing. Grigel – Nevylučuje organizáciu podujatia aj do budúcna, avšak ako prvé je potrebné si 

uvedomiť aký turnaj chceme (počet hráčov, atď.). Vyzdvihol prístup Ing. Hamrana k príprave 

a organizácii podujatia. Bez neho by sa podujatie organizovalo s veľkými problémami. Turnaj 

prebehol bez väčších problémov. 

Ing. Hamarn – bol prizvaný k tomuto bodu rokovania ako hosť. Všetko prebehlo v poriadku, 

či už po športovej stránke aj organizačnej. Jediná pripomienka bola strava v prvých dňoch 

turnaja. Nemecká výprava sa sťažovala na stravu a ubytovanie. 

Dr. Vaniak – zopakoval pripomienky – na stravu a sťažnosti na ubytovanie nemeckej 

výpravy. 

Finančné zhodnotenie turnaja – podľa predbežných výpočtov je strata na podujatí 33.002,05€. 

Dôvody vysokej straty: nepricestovanie veľkého množstva krajín – z ázijských krajín 

nepricestoval nikto, taktiež napríklad ani z Maďarska. V predpokladanom rozpočte bolo 

v pláne 250 hráčov na plný balík. V skutočnosti ich bolo len 160. 

Úloha:  Vypočítať aké boli náklady na slovenskú reprezentáciu. Od celkovej straty je 

potrebné odpočítať náklady na našu reprezentáciu. Polovičku z celkovej straty hradí 

ZUPERO podľa zmluvy o spolupráci. 

Z.:  Ing. Suchý          T: január 2020 

 

16.2  Nesúlad medzi uznesením celoslovenskej konferencie so Stanovami SSTZ 

Ing. Wawrek predložil na zasadnutie materiál, v ktorom konštatuje nesúlad medzi uznesením 

z Celoslovenskej konferencie SSTZ zo dňa 16.6.2017 v článku IV bod h) uložené úlohy pre 

SSTZ, kde je uvedené, citujem: „Zápisnice zo zasadnutí VV zverejniť na webovej stránke 

SSTZ do 10 dní od zasadania" a platnými Stanovami SSTZ s dodatkom č. 1 k Stanovám 

SSTZ, vzatým na vedomie dňa 6.7. 2016, kde sa v článku 36 Rozhodnutia VV SSTZ, bod č. 7 

uvádza, že citujem: „Zápisnica zo zasadnutia VV SSTZ vrátane prijatých rozhodnutí a 



výsledkov hlasovania sa zasiela všetkým osobám, oprávneným zúčastniť sa zasadnutia 

príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia a súčasne sa zverejňuje 

obvyklým spôsobom na webovom sídle a v informačnom systéme športu". 

 Stanovisko kontrolóra SSTZ: Stanovy SSTZ, vydané v roku 2016 a schválené v tom 

istom roku Konferenciou, ako aj Dodatok č.1 k Stanovám považujem za najvyšší platný 

dokument pre činnosť SSTZ.  

  VV SSTZ berie na vedomie stanovisko kontrolóra SSTZ a má za to, že Stanovy SSTZ 

sú najvyšší platný dokument pre činnosť SSTZ. 

 

16.3  ŠKST Topoľčany 

Klub ŠKST Topoľčany poslali VV SSTZ žiadosť o zmier. 

VV SSTZ berie na vedomie list so žiadosťou o zmier. 

Generálna sekretárka sa obráti na vyšetrovateľku so žiadosťou o nahliadnutie do spisu. 

K žiadosti o zmier sa  SSTZ vyjadrí až po preštudovaní spisu. VV SSTZ taktiež prijal list od 

D. Zelmana. Aj k nemu prijme VV SSTZ záver až po preštudovaní spisu. 

Úloha:  Generálna sekretárka, ako štatutár SSTZ, prípadne právny zástupca SSTZ, požiada 

vyšetrovateľku PZ v Topoľčanoch o nahliadnutie do spisu. 

Z.:  Mgr. Hatalová         T.: január 2020 

16.4   Preplatenie faktúry za právne služby  

Ing. Guman predložil faktúru za právne služby. VV SSTZ má za to, že SSTZ si neobjednal 

takúto službu. VV SSTZprijal rozhodnutie, podľa ktorého objednávka, ktorá bola zadaná na 

objednanie právnych služieb, nebola oficiálnou objednávkou SSTZ. VV SSTZ sa zhodol v 

názore, že objednávka, ktorá bola predložená, nebola podaná právoplatne, ale išlo len o 

osobnú komunikáciu. Ing. Guman v tom čase nebol štatutárom zväzu a nebol oprávnenou 

osobou na zadanie oficiálnej a ani neoficiálnej objednávky.  

16.5  Dr. Fink sa dotazoval, prečo doposiaľ nebola vyplatená na účet VsSTZ /možno aj 

ďalších krajských zväzov/ druhá tretina vratiek z registrácii. Ing. Suchý odpovedal, že tieto 

finančné prostriedky budú poukázané v najbližšej dobe. 

 

16.6  Poloprofesionalizácia krajských zväzov 

Z poverenia VV VsSTZ predložil Dr. Fink na rokovanie VV otázku možnej podpory SSTZ vo 

vzťahu ku krajským zväzom. V rámci riešenia zámeru budúcej poloprofesionalizácie 

niektorých činností VsSTZ, ako aj ďalších krajských zväzov, sa VV VsSTZ uzniesol, že 

požiada SSTZ o možnosť priamej podpory na činnosť SSTZ tak, aby boli zabezpečené stále 

zvyšujúce sa vecné a časové požiadavky na činnosti VsSTZ, ktorý riadi 108 družstiev v 

deviatich súťažiach dospelých + komplet mládež. VsSTZ je jediným zväzom, ktorý 

kompletne riadi dva kraje vo všetkých súťažiach s počtom cca 2.500 členov.  

VV SSTZ sa uzniesol, že má záujem podporiť krajské zväzy, je však potrebné pripraviť do 

ďalšieho VV návrhy alternatív podpory /finančná, vecná, atď,/ spolu s vyčíslením nákladov 

tak, aby táto požiadavka mohla byť zakomponovaná do rozpočtu SSTZ 2020. Úlohou bol 



poverený Dr. Fink. 

Z.: Dr. Fink          T.: január 2020 

16.7  Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v 

roku 2020 

SSTZ sa zapojí do 3 výziev: 

a) 02 Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 

2020 

- SSTZ požiada o dotáciu na organizáciu Slovak Junior & Cadet Open 2020 

b) 04 Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019 a trénerom 

mládeže za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2019 a za celoživotnú prácu 

s mládežou 

- predseda spolu s generálnou sekretárkou preverí kto môže finančné odmeny získať 

c) 05 Podpora pohybových aktivít detí, mládeže, seniorov a športu pre všetkých 

- návrh spracuje Dr. Fink 

Dátum predkladania žiadostí je do 22.1.2020. Sekretariát SSTZ postupne sumarizuje doklady 

potrebné k žiadostiam. 

Z.: Mgr. Hatalová, Dr. Fink      T.: 22.1.2020 

16.8  Pripomienkovanie zápisov z VV SSTZ 

Mgr. Hatalová prečítala pripomienky Ing. Kalužného k zápisu VV SSTZ č.12/2019 s tým či 

uvedené pripomienky majú byť zaradené do zápisu.  

VV SSTZ sa zhodol na názore, že ide o zápisnicu z VV SSTZ a nejde o vyjadrenie ex post. 

V prípade, keď bude člen VV SSTZ trvať na názore, ktorý má byť zapísaný v zápisnici zo 

zasadnutia, tak to musí exaktne povedať. VV SSTZ schválil na lepšie zapisovanie vyjadrení 

kúpu diktafónu.  

Hlasovanie VV SSTZ: 5 Za, 2 sa nezúčastnili, 1 sa zdržal 

Úloha:  Zakúpenie diktafónu z dôvodu lepšieho písania zápisníc. 

Z.: Cibula         T: okamžite 

 

16.9  SMCO 2020 

Mgr. Hatalová v stručnosti informovala o prípravách Slovak Mini Cadet Open 2020, ktorý sa 

bude konať 6.-8.3.2020 v spolupráci so Stolnotenisovým centrom v NSTC v Rači a na Starej 

Vajnorskej v Bratislave.  

16.10  Dr. Fink položil otázku ako to je so sponzorom po vypršaní zmluvy s firmou Butterfly. 

VV SSTZ požiadal marketingovú komisiu SSTZ o prípravu návrhu riešenia. 

 

Najbližšie zasadnutie VV SSTZ je naplánované na 27.1.2020 v Bratislave. 

 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v. r. 

Overil: Dr. Zdenko Kríž, v. r.  

Bratislava 3.1.2020 



Príloha zápisu č. 1/13 

Medzinárodná agenda 

(27.11.2019 – 18.12.2019) 

 

Dátum:  17.12.2019 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová 

A:  ITTF 

 

1. 2020 ITTF Events – information: 

- WT – directives 

- 2020 ITTF Challenge – directives 

- 2020 World Junior Circuit 

 

B :    ETTU 

 

1. 2020 European Under 21 Championships, Varaždin, Chorvátsko, 4.-8.3.2020 

Pozvaní hráči na základe rebríčka: 

Muži: 19. T. Špánik, 32. J. Zelinka, náhradníci: R09 D. Oráč 

Ženy: 7. T. Kukuľková, 18. N. Puchovanová, 22. N. Grigelová, 50. E. Labošová, 

náhradníčka: R12 M. Uríková 

deadline singles: 10.1.2020 

deadline doubles: 7.2.2020 

Štartovné: 50 € 

Pobytové náklady: 160-190 € 

Loptičky: Tibhar 40+ SYNTT NG*** 

 

C :      Pozvania pre reprezentačné družstvá: 

 

1. 2020 ITTF WT Platinum German Open, Magdeburg (GER), 28.1.2020 – 2.2.2020 

Odmeny: 175.000 USD 

Pobytové náklady: 180-230 € 

Štartovné: 170 € 

Uzávierka prihlášok: 29.12.2019 

2. 2020 ITTF Challenge Spanish Open, Granada (ESP), 4.-8.2.2020 

Odmeny: 40.000 USD 

Pobytové náklady: 130-175 € 

Štartovné: 140 € 

Uzávierka prihlášok: 5.1.2020 

3. 2020 ITTF Challenge Plus Portugal Open, Lisbon (POR), 12.-16.2.2020 

Odmeny: 70.000 USD 

Pobytové náklady: 160-200 € 

Štartovné: 140 € 

Uzávierka prihlášok: 13.1.2020 

 

Mládež: 

 



1. 2020 ITTF WJC Czech Junior & Cadet Open, Premium Series, Hodonín (CZE) 12.-16.2.2020 

Odmeny: 8.000 USD 

Pobytové náklady: 100 – 115 € 

Štartovné: 110 € 

Uzávierka prihlášok: 13.1.2020  

 

    

D :  Pozvania pre rozhodcov_: 

 

1. 2020 Italian Junior & Cadet Open, 11.-15.3.2020 – Umpires Invitation 

2. 2020 PTT Lignano Master Open, 18.-21.3.2020 – Umpires Invitation 

 

E :  Ostatné: 

1. CES Meeting – 19.12.2019 o 10:00 v Bratislave 

 

 

Príloha zápisu č. 2/13 

 

       Informácia ekonóma 

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 neevidujeme neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti. 

 

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 

riešenia – 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) 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, faktúry a vyúčtovania boli vyplatené, okrem STO Valaliky, ktoré sa ÚTM 

vzdali. Týmto vznikla úspora 2.425,- eur. Je predpoklad navýšenia dodatkom, podobne 

ako v minulom roku, parametre ozrejmíme začiatkom januára 2020. 

d) 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 podpísané. 
e) 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 vo 

výške 1 000 eur R. Vímimu bol vyplatený. Pripravujeme preplatenie príspevku R. 

Kasalovej začiatkom roku 2020. 
a) 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. Finančné vyhodnotenie akcie prikladám. 

f) 7/12 E. Labošová poslala žiadosť o preplatenie nákladov súvisiacich s jej rehabilitáciou. 

VV SSTZ hlasovaním schválil preplatenie nákladov súvisiacich s rehabilitáciou E. 

Labošovej. Z.: Ing. Suchý. Náklady vo výške 240,- boli preplatené. 

 

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               72 947,50    28,00% 

2 min 20% rozvoj talentovaných športovcov                    345 623,00           401 866,08    116,27% 

3 min 25% športová reprezentácia                    432 029,00           340 775,67    78,88% 

4 max 15% správa a prevádzka                    259 217,00           174 207,45    67,21% 

5 =   kapitálové výdavky                    369 000,00              369 000,00     100,00% 

6 max   ostatná športová činnosť                      63 029,00               62 062,60    98,47% 

                     1 728 115,00  

               

1 361 889,30  78,81% 

Nakoľko predajná suma pozemkov predstavuje 646.000,- eur, zabezpečili sme úverom 

objem 296.000,- eur. Uzavreli sme balík zmlúv so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na 

zabezpečenie úveru v horeuvedenej výške. Zriadili sme 4 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. K dnešnému dňu sme 

presunuli čiastku 350.000,- eur zo štátneho príspevkového účtu na vedľajší účet v SLSP. 

Ihneď po podpísaní zmluvy zo strany MV SR spustíme čerpanie úveru na tento účet a potom 

z neho prevedieme kúpnu cenu v plnej výške 646.000,- Ministerstvu vnútra. Splácanie 

úveru začne mesiacom apríl 2020, dokedy by sa mal realizovať prepis vlastníctva na 

katastri. Mesačná splátka predstavuje 4.934,- eur. Úver bude splácaný do 31.03.2025. 

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 
3.600,00 

 KSTZ Trenčín 
3.600,00 

4. VsSTZ 
3.000,00 

 KSTZ Bratislava 
3.000,00 

- KSTZ Trnava 
0,00 

- KSTZ Žilina 
0,00 

 SPOLU (eur): 
17.100,00 

 

5. Ďalšie informácie 

a) 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, a VÚC Nitra bol 

vyfakturovaný príspevok. Vyúčtovali sme príspevok Mestu Nitra. 

b) Sprevádzkovali sme e-kasu zn. LINO. 

c) 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 

dnes a predložené na posúdenie VV prílohou tohto dokumentu. Po vyhodnotení 3 

ponúk, bol ako víťazný uchádzač určený MFGK Slovensko, s.r.o. Uchádzač bol 

vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy. 

d) V súlade s rozhodnutím VV sme preplatili cestovné na Polish Open N. Grigelovej. 

 

 

Príloha zápisu č.3/13 

Nominačné kritériá pre mužov na MS jednotlivcov a ME družstiev v roku 2020: 

1. Dvaja hráči podľa svetového rebríčka v prípade, že VV SSTZ nominuje na ME, alebo 

MS, 4 hráčov. V prípade nominácie 5 a viac hráčov, podľa umiestnení vo svetovom 

rebríčku budú nominovaní traja hráči   

2. Jeden hráč - podľa najviac nazbieraných bodov vo svetovom rebríčku za posledných 

12 mesiacov (osem najlepších výsledkov) a platí posledný platný svetový rebríček 

v dobe nominácie. Body sa rátajú bez MS, ME a OH – iba z turnajov ITTF Seamaster 

World Tour, Challenger Series a Other 

3. Jeden hráč -  v prípade, ak bude nominačný kontrolný turnaj a bude schválený VV 

SSTZ– víťaz tohto KT  

4. Jeden hráč – v prípade, ak nominačný kontrolný turnaj nebude, bude hráč 

nominovaný na základe subjektívneho pohľadu trénera podľa perspektívy hráča (vek, 

technika, vhodný do družstiev -  do štvorhry, charakter, prístup k tréningovému 

procesu)  

 

Nominačné kritériá pre ženy na MS a ME jednotlivcov v roku 2020:  



1. Dve hráčky podľa svetového rebríčka v prípade, že VV SSTZ nominuje na ME, alebo 

MS, 4(štyri) hráčky. V prípade nominácie 5(piatich) a viac hráčok, podľa umiestnení 

vo svetovom rebríčku, budú nominované tri hráčky. 

2. Jedna hráčka -  v prípade, ak bude nominačný kontrolný turnaj a bude schválený 

VV SSTZ– bude nominovaná víťazka tohto KT. 

3. Jedna hráčka – bude nominovaná na základe subjektívneho pohľadu trénera, podľa 

dosiahnutých výsledkov, prístupu k reprezentácii a tréningom, a podľa perspektívy 

hráčky (vek, technika, vhodná do družstiev -  do štvorhry, charakter)  

Vypracoval: Jaromír Truksa  

(na základe návrhu Tibora Bednára, trénera reprezentácie žien) 

Z dôvodu časovej tiesne sa nemôžu tieto kritéria použiť v prípade nominácií na MS 

jednotlivcov 2020.   

 

 

Príloha zápisu č. 4/13 

 

Smernica SSTZ č. 1/2020 o odmeňovaní hráčov a trénerov za výsledky na 

vrcholných podujatiach, schválená VV SSTZ dňa 18.12.2019 s 

účinnosťou od 1.1.2020 

Tabuľka č. 1        Odmeny za výsledky jednotlivcov na ME a MS 

  
ME/MS ME/MS ME/MS 

Umiestnenie 
Dvojhra v 

eurách 

Štvorhra v 

eurách 
Mix v eurách 

1. miesto 5000/10000 3000/6000 3000/6000 

2. miesto 3000/8000 2000/4000 2000/4000 

3.-4. miesto 2000/3000 1500/3000 1500/3000 

5.-8. miesto 1200/2500 1000/2000 1000/2000 



9.-16. miesto 700/1500 0/0 0/0 

17.-32. miesto 0/0 0/0 0/0 

Tabuľka č. 2            Odmeny za výsledky na ME a MS družstiev 

  
ME/MS   ME/MS 

Umiestnenie 
Družstvo v 

eurách 
Umiestnenie 

Družstvo v 

eurách 

1. miesto 12000/20000 9.miesto 2500/4500 

2. miesto 10000/15000 10. miesto 2500/4500 

3. miesto 8000/12000 11. miesto 2200/4000 

4. miesto 6000/10000 12. miesto 2200/4000 

5. miesto 5000/8000 13. miesto 1600/3200 

6. miesto 5000/8000 14. miesto 1600/3200 

7. miesto 3000/6000 15. miesto 1400/2500 

8. miesto 3000/6000 16. miesto 1400/2500 

Odmeny platia pre kategóriu žien a mužov.                                                                 

Odmeny pre EH a TOP 16 Európy plati ako pre ME.                                 

Odmeny pre Svetový pohár, Grand Finals platia ako pre MS.                                                               

Pre ME do 21rokov platia odmeny podľa dospelých s koeficientom 0,35.           



Pre trénera dospelých pripadá odmena 30% zo súťaží jednotlivcov, 

štvorhier a zmiešaných štvorhier (Odmeny klubovému a 

reprezentačnému trénerovi schváli VV SSTZ). V súťaži družstiev je 

odmena vrátane trénera, ktorý navrhne jej rozdelenie a VV SSTZ tento 

návrh schvaľuje.                                                           Odmeny za OH sa 

riadia podľa platných predpisov SOŠV. Odmeny sú súčtom ocenenia 

MŠVVaŠ SR a SSTZ.                                                                                                                    

Na delenom mieste sa počíta aritmetický priemer.    

        
 *vysvetlivky skratiek v smernici č.1/2020                                                                                                      

ME = Majstrovsvá Európy, MS = Majstrovstvá sveta, EH = Európske 

hry, OH = Olympijské hry 

 

 


