
Zápis č. 3/2020 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 23.4.2020 formou videokonferencie 

 

Začiatok zasadnutia: 23.4.2020 o 9:00 

Ukončenie zasadnutia:  23.4.2020 o 16:50 

 

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

Truksa 

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

Majdeková a k bodu 3.4 Dr. Kollár 

Program:  

1. Otvorenie         - Dr. Kríž 

2. Návrh opatrení VV SSTZ v súvislosti s koronavírusom 

COVID-19       - členovia VV SSTZ 

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

4. Kontrola plnenia úloh                                                       - Mgr. Hatalová 

5. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 

6. Úprava rozpočtu SSTZ na rok 2020     - Ing. Kalužný 

7. Konferencia SSTZ 2020      - Dr. Kríž, Mgr. Hatalová 

8. Slovak Junior & Cadet Open 2020     - Mgr. Hatalová 

9. Rôzne          

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

Predseda SSTZ Dr. Kríž všetkých privítal po prvýkrát v deväťdesiatpäťročnej histórii 

stolného tenisu na Slovensku pri zasadnutí, ktoré prebieha prostredníctvom videokonferencie. 

Je pravdepodobné, že v budúcnosti budú takéto zasadnutia samozrejmosťou. Program 

zasadnutia je zjednodušený, ale aj tak je veľa vecí, ktoré je potrebné prediskutovať 

a rozhodnúť.  

K bodu 2 – Návrh opatrení VV SSTZ v súvislosti s koronavírusom COVID-19 – členovia 

VV SSTZ 

VV SSTZ prijal na zasadnutí po dlhej a konštruktívnej diskusii všetkých členov VV SSTZ 

stanoviská, ktoré budú po VV SSTZ zverejnené na všetkých dostupných webových stránkach, 

cez ktoré SSTZ komunikuje so svojimi členmi a športovou verejnosťou.  

Cieľom opatrení je to, aby sa sezóna dohrala. Pokiaľ to situácia nedovolí, tak sa sezóna 

ukončí s tým, že sa súťaže nebudú môcť anulovať. Regionálne zväzy majú v kompetencii 

súťaže ukončiť hneď, avšak s tým, že nemôžu súťaže anulovať. ŠTK predložila závery, 

o ktorých diskutoval VV SSTZ. 

Stanovisko č. 3 VV SSTZ bolo hlasovaním členov VV SSTZ schválene jednomyseľne – 8 za, 

0 proti, 0 sa zdržal. 



Stanovisko č. 3 VV SSTZ k aktuálnej situácii súvisiacej s opatreniami ohľadom 

koronavírusu COVID-19: 

Na základe diskusie s viacerými funkcionármi regionálnych zväzov, ako aj stanoviska ŠTK 

SSTZ vyplynulo, že je záujem dohrať súťaže v  ročníku 2019/2020 aj za cenu ukončenia 

sezóny v neskoršom termíne (september 2020). Otvorenie sezóny  2020/2021 by sa mohlo  

presunúť na začiatok októbra. 

1. Extraliga muži a ženy: 

a.) Súťaže sú prerušené do konca júna 2020 a podľa  vývinu situácie a opatrení vlády budú 

dohrané ak to situácia dovolí. 

b.) V prípade nedostatku termínov odohrať semifinále, finále a stretnutie o 3. miesto mužov v 

jednom termíne spolu so ženami  v hale SSTZ. 

c.) Ukončiť súťaže tak ako sú a budú postupovať a zostupovať družstvá tak ako sú  teraz 

v tabuľke. 

Pozn. VV SSTZ rozhodne v termíne do 15.6.2020 o ďalšom postupe, snahou VV SSTZ je dohrať 

súťaže. 

2.  1. liga východ, západ: 

a.) Súťaže sú prerušené do konca júna 2020 a podľa  vývinu situácie a opatrení vlády budú 

dohrané, ak to situácia dovolí.  

b.) Ukončiť súťaže tak ako sú a budú postupovať a zostupovať družstvá tak ako sú  teraz 

v tabuľke. 

Pozn. VV SSTZ rozhodne v termíne do 15.6.2020 o ďalšom postupe, snahou VV SSTZ je dohrať 

súťaže. 

3. Kvalifikácia o postup do extraligy žien: 

a.) Kvalifikáciu medzi ŠKST Ružomberok a MSK Nová Dubnica odohrať (ak to situácia 

dovolí).  

b.) Kvalifikáciu odohrať na jeden kvalifikačný zápas v hale SSTZ v neskoršom termíne (podľa 

vývinu situácie). 

4. Súťaže družstiev riadené regionálnymi, krajskými, oblastnými a okresnými zväzmi: 

a.) Súťaže sú prerušené do konca júna 2020 a podľa  vývinu situácie a opatrení vlády budú 

môcť byť dohrané  ak to situácia dovolí.  

b.)  V právomoci riadiacich zväzov je možnosť ukončiť súťaže tak ako sú a budú postupovať 

a zostupovať družstvá tak ako sú teraz v tabuľke. 

5. Extraliga dorastenci, dorastenky: 

a.) Súťaže sú prerušené do konca júna 2020 a podľa  vývinu situácie a opatrení vlády dohrať v 

termíne ak to situácia dovolí.  

      V prípade, ak by klub ktorý má právo  usporiadať záverečný turnaj nemal k dispozícii hraciu 

miestnosť, turnaj by sa odohral v hale SSTZ.  

b.) Ukončiť súťaže tak ako sú a budú postupovať a zostupovať družstvá tak ako sú teraz 

v tabuľke. Majster Slovenska by nebol vyhlásený. Bol by vyhlásený iba víťaz základnej 

časti.  

Ak by sa v extralige dorasteniek neprihlásil dostatočný počet družstiev do kvalifikácie, resp. 

priamo do extraligy, a nebolo by možné súťaž naplniť, tak by posledné družstvo nevypadávalo 

zo súťaže.   

V extralige dorastencov by v prípade ukončenia súťaže vypadávali poslední dvaja účastníci.  

Pozn. VV SSTZ rozhodne v termíne do 15.6.2020 o ďalšom postupe, snahou VV SSTZ je dohrať 

súťaže. 

6. Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov: 

a.) M SR jednotlivcov mládeže sú odložené na neskorší termín. 



Termín a miesto M SR bude upresnený podľa možností hracích miestností     usporiadateľov a 

opatrení vlády. 

Prednostne usporiadať M SR kadeti a dorast vzhľadom na nominácie na MEJ, ktorésú preložené 

na neskorší termín. 

b.) V prípade nedostatku termínov, usporiadať M SR jednotlivcov miesto prvých SPM v 

termíne september - október. 

V súťažnom ročníku 2020/2021 by sa odohrali potom iba 3 turnaje SPM. 

Pozn. VV SSTZ rozhodne v termíne do 15.6.2020 o ďalšom postupe, snahou VV SSTZ je dohrať 

súťaže. 

7. Majstrovstvá Slovenska družstiev mladšieho a staršieho žiactva: 

Majstrovstvá Slovenska družstiev mladšieho žiactva a Majstrovstvá Slovenska    družstiev 

staršieho žiactva sú zrušené. 

O možnosti usporiadania Majstrovstiev kraja družstiev rozhodnú príslušné riadiace zväzy za 

dodržania všetkých všeobecných záväzných, právnych predpisov a opatrení.  

8. Spoločné ustanovenia: 

          

1.  Stretnutia budú odohrané na platné súpisky pre súťažný ročník 2019/2020.  

2.  Právo štartu na MSR jednotlivcov mládeže majú hráči umiestnení podľa rebríčkov mládeže 

ku 1.5.2020.  

3. Pri určovaní termínov dohrávok je nutné brať do úvahy možnosti hracích miestností. 

(Uzavreté športoviská, školy, haly) 

4.  V zmysle Stanov SSTZ čl. 35 odst. f. a odst. o.  VV SSTZ doplnil čl. 4.2.1.4.1, čl. 4.3.1.4.2, 

čl. 4.3.1.5.2, čl. 4.3.1.6.2 Súťažného poriadku nasledovne: 

Príslušné riadiace zväzy: SSTZ, regionálne STZ, KSTZ, ObsTZ a OSTZ nemôžu ukončiť 

súťaže družstiev v ročníku 2019/2020 anulovaním výsledkov. 

5.  V prípade predĺženia súťažného ročníka 2019/2020 sa upraví termín prestupov v zmysle čl. 

3.2.1. Prestupového poriadku.  

9. Konferencia SSTZ: 

Konferencia SSTZ sa uskutoční v plánovanom termíne 18.6.2020 formou per rollam. VV SSTZ 

pošle inštrukcie ohľadom konania konferencie všetkým zainteresovaným subjektom.  

 

K bodu 3 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV SSTZ 

3.1    Dňa 9.4.2020 sa uskutočnil video – výkonný výbor Slovenského olympijského 

a športového výboru. Niesol sa v znamení problémov spôsobených pandémiou korona vírusu. 

Z rozhodnutia štátu boli o.i. zastavené všetky oficiálne športové súťaže a na minimum bol 

redukovaný tréningový proces väčšiny športovcov. V útlmovom režime pracuje aj sekretariát 

SOŠV a väčšina využíva „home office“. SOŠV spracoval aplikáciu pre športové subjekty na 

zadávanie otázok pre MŠVVaŠ SR ako aj odborníkov z oblasti práva a ekonómie. Prezident 

SOŠV sa už tri razy stretol s novým štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre šport Ivanom 

Husárom  (bývalý úspešný volejbalový tréner). Rokovali o spolupráci a najmä aktuálnych 

otázkach spojených s krízou, v ktorej sa nachádza aj slovenský  i svetový šport. SOŠV 

vytvoril fond na podporu najviac postihnutých športovcov. Všetci pracovníci SOŠV odovzdali 

10% zo svojho čistého mesačného príjmu na podporu tejto myšlienky. 

 

3.2   Vedenie ITTF a ETTU sú v pravidelnom úzkom kontakte so svojimi členskými 

federáciami. Postupne zverejňujú odklady,  resp. zrušenie plánovaných podujatí a tak je 

zjavné, že záver sezóny 2019/2020 zostane značne oklieštený, resp. bez niektorých tradičných 

súťaží. MS družstiev v juhokórejskom Busane boli z marca preložené na jún a neskôr na 

koniec septembra a začiatok októbra (27.9. – 4.10.2020). Hrozí však aj zrušenie  tohtoročného 

šampionátu družstiev. Kongres ITTF je naplánovaný v Busane na 28.9.2020. ME jednotlivcov 



vo Varšave zostávajú v kalendári zatiaľ v pôvodnom termíne 15. – 20.9.2020, riadny kongres 

by sa v hlavnom meste Poľska mal konať 16.9.2020. 

3.3    Po dlhých diskusiách organizátorov OH v Tokiu s MOV, ale aj svetovými 

federáciami,  národnými olympijskými výbormi i poprednými svetovými športovcami 

rozhodol MOV o posunutí OH v Tokiu o jeden rok. Mali by sa konať na rovnakom mieste 

i športoviskách v nezmenenom programe 23.7. – 8.8.2021. Otvoreným problémom zostáva 

dokončenie kvalifikačného procesu. MOV garantuje všetkým doteraz kvalifikovaným 

športovcom účasť v Tokiu v r. 2021 a jednotlivé športové federácie navrhnú spôsob 

dokončenia svojich kvalifikácií podľa špecifík športov. ITTF zatiaľ iba rokuje o spôsobe 

dokončenia zložitých kvalifikácií v stolnom tenise. SSTZ zaslal na ITTF svoje stanovisko, 

v ktorom zdôvodnil, že by sa kvalifikácie mali ukončiť tak ako boli plánované iba 

v posunutých termínoch. Naši športovci zatiaľ miestenku do Tokia nemajú istú, ale mix Ľ. 

Pištej – B. Balážová je takmer istým postupujúcim z rebríčka a podobnú šancu v dvojhrách – 

postup zo svetového redukovaného rebríčka – majú v dvojhrách aj Wang Yang a Barbora 

Balážová. 

 

3.4    Štvrté číslo časopisu Slovenský stolný tenis  (4/2019) vyšlo opäť s veľkým meškaním 

(3 mesiace). Hlavným dôvodom je malý okruh kvalitných prispievateľov a meškanie dodávky 

plánovaných rukopisov. Predseda SSTZ vzhľadom na tieto dôvody, ako aj úsporu 

prostriedkov, zvažuje návrat k pôvodnej periodicite – 2 čísla za rok v zníženom náklade 400 

ks. Navyše v r. 2020 od polovičky marca do konca sezóny a možno aj dlhšie sú zastavené 

všetky domáce i zahraničné súťaže, ktoré tvoria približne polovičný obsahu štvrťročníka. 

O periodicite vydávania časopisu a základnom obsahu časopisu rozhoduje VV SSTZ, 

redakčná rada a šéfredaktor, podľa schváleného obsahu zabezpečujú jeho realizáciu, grafické 

spracovanie a vytlačenie časopisu. 

 

K prediskutovávanému bodu bol prizvaný aj šéfredaktor časopisu Dr. T. Kollár. Šéfredaktor 

aj ďalší členovia VV prispievajúci do časopisu upozornili na pozitívny ohlas na vylepšenia 

časopisu aj zvýšenej frekvencie, očakávania nového vydania, najmä teraz v čase krízy, keď 

stolný tenis chýba všetkým, ako aj potrebu komunikácie k stolnotenisovej verejnosti 

a udržania stolného tenisu v záujme mládeže. Predseda SSTZ mal pripomienku, že v časopise 

je stále veľa chýb a každé číslo vychádza s veľkým oneskorením. Zníženie periodicity by 

nevyriešilo popisované problémy. Po dlhej diskusii sa napokon rozhodlo, že časopis zostane 

štvrťročníkom aj naďalej, musí však skvalitniť obsah a  dodržiavať plánované termíny 

vydania čísiel. 

 

Úloha:    Spracovať anketu na stránke sstz alebo na facebooku o pohľade čitateľov na 

časopis SSTZ. 

Z:  Bc. Breyerová, Dr. Kollár       T: priebežne 

 

3.5   Ani v období absencie športových podujatí v dôsledku korona krízy sa stolný tenis 

nestratil z našich médií. Stránka SOŠV www.olympic.sk  priniesla  riport ako prežíva krízové 

obdobie Ľ. Pištej, ďalej článok o členke juniorského olympijského tímu E. Labošovej, ktorý 

kompletne prevzal aj Nový čas, ďalej denník Šport uverejnil názor predsedu SSTZ na zámer  

zrušiť v budúcnosti stolnotenisové MS jednotlivcov a poskytol dvakrát rozhovor RTVS 

o aktuálnych problémoch svetového stolného tenisu. Portál sport24.sk priniesol informácie 

o postavení našich hráčov v „zmrazených“ rebríčkoch ITTF a predseda SSTZ komentoval 

situáciu okolo kvalifikácie stolných tenistov na OH aj v TA3. 

 



3.6 Na základe návrhu VV SSTZ schválil Výkonný výbor SOŠV vyznamenania pre dve 

stolnotenisové osobnosti pri príležitosti ich životných jubileí: Irena Mikócziová-Bosá (75 r.) – 

Strieborný odznak SOŠV, Renáta Maňáková-Kasalová (50 r.) – Plaketa SOŠV. 

Vyznamenania si ocenené športovkyne prevezmú na najbližšom valnom zhromaždení SOŠV 

(termín nie je zatiaľ stanovený). 

 

3.7   Dňa 20.4.2020 bolo zverejnené programové vyhlásenie novej vlády vedenej premiérom 

I. Matovičom. Obsiahly, vyše 121 stranový materiál prináša množstvo nových riešení so 

široko spektrálnym záberom života našej spoločnosti. Žiaľ, športu je venovaných iba 17 

riadkov, ktoré nemôžu obsiahnuť rôznorodosť úloh a potrieb športu v nastávajúcom 

štvorročnom období. 

 

3.8    Ing. Kalužný stručne informoval  členov VV SSTZ o „Veľkom československom 

kvíze“, ktorý prebieha na stránke SSTZ v spolupráci s ČAST každý pracovný deň počas 

mesiaca apríl. Vyjadril poďakovanie aj členom sekretariátu Bc. Breyerovej a J. Cibulovi za 

čas, ktorý venujú kvízu. Je to aj ďalší dobrý príklad spolupráce s českou asociáciou.  

 

3.9   Ing. Kalužný informoval o zrušení pripravovaných akcií – Pohoda 2020 a rovnako aj 

projekt v spolupráci s SOŠV – „Pripravení na Tokio“ – vzhľadom na opatrenia súvisiace 

s korona vírusom. Na oboch akciách bola plánovaná účasť stolného tenisu. 

 

K bodu 4 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

Úlohy splnené: 

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 

- Návrh odpovede spracoval Ing. Grigel. Mgr. Hatalová pripraví oficiálny list a pošle 

Bc. Čolovičkovej a taktiež na vedomie E. Ódorovej. 

Z: Mgr. Hatalová        T: okamžite 

 

- Odpoveď bola poslaná Bc. Čolovičkovej a rovnako aj na vedomie E. Ódorovej. 

 

2/13  Úloha: Je potrebné okamžite skompletizovať veľkosti a modely, ktoré chceme, aby 

firma Butterfly dodala pre slovenskú stolnotenisovú reprezentáciu. 

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

- Veľkosti a modely sú skompletizované 

 

Úloha: Zaslať finálnu požiadavku firme Butterfly, aby dodala druhú časť výbavy v zmysle 

platnej zmluvy. 

Z.: Mgr. Hatalová         T.: okamžite 



- Finálna požiadavka bola poslaná firme Butterfly, avšak v momentálnej situácii nie je 

vhodné prijímať balíky zo zahraničí. Generálna sekretářka komunikuje s dodávateľom 

kedy bude  druhá časť výbavy  doručená. 

 

3/13  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 

- Ponuka na pozíciu športového koordinátora bola zverejnená. V stanovenom termíne sa 

prihlásilo 9 kandidátov, 3 najviac spĺňajúci kritériá, budú pozvaní na osobný pohovor, 

ktorého sa zúčastnia členovia VV SSTZ, s ktorými bude koordinátor najviac 

spolupracovať – KŠR, KM, KR, MVK spolu s generálním sekretárom. Výberová 

komisia odporučí VV SSTZ jedného z nich.  

- Zorganizovať osobné pohovory na pozíciu športového koordinátora. Poslať všetkým 

členom VV SSTZ podklady k 3 kandidátom z užšieho výberu. 

Z.: Mgr, Hatalová         T.: okamžite 

 

- Všetky úlohy súvisiace s výberom kandidáta na pozíciu športového koordinátora boli 

splnené 

 

10/13   Zakúpenie outoodorových stolov spolu s raketami. 

Z.: Bc. Breyerová         T.: okamžite 

- Čaká sa ešte na dodanie druhého stola,  z dôvodu meškania dodávateľa 

- Úloha splnená 

11/13  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 

- Ing. Kalužný uviedol, že odmena bola vypočítaná nesprávne, vyplatená mu má byť len 

odmena vo výške 240€. (keďže to bol výsledok za štvorhru, patrí mu iba polovica) 

NT: okamžite 

 

- Upravená odmena bola vyplatená 

 

7/13  Úloha:  Skontaktovať sa s autorom publikácie R. Székely „Môj tanec s bielou 

loptičkou“ kvôli jej kúpe pre potreby SSTZ. 

Z.: Mgr. Hatalová         T: január 2020 

-  Autor bol kontaktovaný, po podpísaní zmluvy a zaplatení faktúry budú publikácie 

dodané na SSTZ. 

 

12/13 KŠR navrhuje, aby sa v hale NSTC aktualizovali bannery, aby to  skrášlilo priestory 

haly. Ide o  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 

         NT: 25.2.2020 

- Bannery boli aktualizované 

4/1  VV SSTZ pošle zistenia  D. Zelmana z výsledkov  jeho kontroly vyšetrovateľke PZ v 

Topoľčanoch a na vedomie aj Ing. Balážovi. 

- Mgr. Hatalová na jej žiadosť z dňa 22.1.2020 o nazretie do spisu dostala reakciu od 

vyšetrovateľky PZ v TO dňa 19.4.2020 s tým, že môže prísť do spisu nahliadnúť a 

taktiež boli vyšetrovateľke zaslané zistenia kontrolnej komisie SSTZ. a aj na vedomie 

Ing. Balážovi. 

 

Úloha : Zistiť, prečo podľa telefonickej krátkej informácie s PZ v TO, SSTZ nie je 

evidovaný ako poškodený, práve preto bola Mgr. Hatalová pozvaná na bližšie stretnutie, aby 

bol celý prípad vysvetlený.    

Z: Hatalová         T:28.4.2020      

 

2/2  Komisia žiadosti a tréningové plány ÚTM vyhodnotí a stanovisko predloží na 

najbližšie zasadnutie VV SSTZ. 

Z.: Ing. Grigel, Truksa        T.: 16.4.2020 

- Výpočet s prerozdelenými peniazmi pre kluby, ktoré majú priznaný ÚTM bol 

schválený hlasovaním členov VV SSTZ per rollam. Zmluvy boli klubom 

rozditribuované 

- Žiadosti klubu ŠK Prievidza a rodičov je v bode zápisu rôzne 9.1  

 

8/2  Odborná kontrola obsahu a zverejňovania zápisníc 

Mgr. Hatalová informovala členov VV SSTZ o tom, že Hlavná kontrolórka športu Ing. 

Fisterová oznámila začatie odbornej kontroly obsahu a zverejňovania zápisníc podľa §21 ods. 

2 a 3. 

Do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia listu od HKŠ poslať jej potrebné doklady, ktoré 

kontrola vyžaduje. 

Z.: Mgr. Hatalová         T.: 23.3.2020 

- Doklady boli poslané HKŠ Ing. Fisterovej v stanovenom termíne, výsledky kontroly 

zatiaľ nie sú známe. 

9/2  Poslať stanovisko o vrátení predmetnej faktúry 2019111 JUDr. Michálikovi (kópiu 

Ing. Gumanovi) s uvedenom informáciou kde si má plnenie uplatniť. 

Z.: Mgr. Hatalová         T.: okamžite 

- Stanovisko bolo zaslané.  

10/2  Náklady spojené s ITTF Junior Circuit Tunisia Junior & Cadet Open 2020 dať 

samoplatcom preplatiť (náklady na letenky). Ekonóm v spolupráci so športovou 

koordinátorkou vyčísli sumy. 

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

- Náklady boli spočítané a rozposlané samoplatcom na uhradenie. 



 

Úlohy trvajúce: 

 

14/13  Ing. Kalužný žiada zaslanie podkladov k vyhodnoteniu ekonomickej stránky Slovak 

Junior & Cadet Openu 2019 v Nitre. 

Z.: Ing. Suchý         T: okamžite 
 

- Preveriť či boli podklady dodané, v prípade ak nie, tak ich okamžite poslať. 

Z: Ing. Suchý          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 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.  

- Ing. Kalužný spolu s Ing. Šeredom pripraví podklady pre VO  

          NT: 11.3.2020 

- Stále sa čaká na spracovanie pripomienok Ing. Kalužného 

 

Z: Ing. Kalužný, Ing. Šereda, Cibula, členovia ŠTK 

NT: 15.7.2020 

6/13  Úloha: Osloviť vybrané športové zväzy s otázkou záujmu o otvorenie bakalárskeho 

štúdia v šk. roku 2021/2022. 

Z: Ing. Kutiš         T: 15.3.2020 

- Vzhľadom na situáciu vyvolanú COVIDom  sa termín úlohy posúva na koniec 

septembra 2020 a všetky potrebné kroky sa budú realizovať až k otvoreniu šk. roka 

2021/22. 

Z: Ing. Kutiš          T: 30.9.2020 

2/1  Inventúra 

Ing. Kalužný pripomenul, že je potrebné spraviť k 31.12.2019 inventarizáciu SSTZ. 

VV SSTZ určil inventarizačnú komisiu: Mgr. Hatalová, Ing. Kalužný, Ing. Suchy 

Z.: Ing. Suchý        T: 29.2.2020 

         NT: 31.5.2020 

3/1  Prípravou návrhu na uskutočnenie školenia organizátorov športových podujatí je 

poverený Dr. Vaniak        T: marec 2020 

         NT: september 2020 

Úlohy čiastočne splnené: 



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

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

           NT: 27.1. 2020 

- Ing. Grigel pripravil návrh pre aktualizácie smernice. Je potrebné, aby sa k tomu 

vyjadrila aj KŠR. 

Z: Ing. Grigel, Truksa        T: 15.2.2020 

                                                                                                                      NT 15.5.2020 

- Predseda KŠR s návrhom Ing. Grigela súhlasí. Smernica bude rozposlaná na 

schválenie per rollam VV SSTZ.                                                        

1/1  VV SSTZ hlasovaním schválil zabezpečenie materiálu (oblečenia) pre činnosť 

NSTCM, žiada pripraviť systém na rozdeľovanie poťahov pre reprezentácie SR – mužov a 

žien a mládeže a taktiež pre centrá – NSTC a NSTCM. 

Z:  Truksa, Ing. Grigel        T: 10.3. 2020 

3/2  Do najbližšieho zasadnutia KŠR predloží  systém rozdeľovania poťahov pre 

reprezentantov SR. Na najbližšom zasadnutí VV SSTZ príjme záväzné rozhodnutie. 

- Pripraviť na najbližšie zasadnutie smernicu ako komplexný materiál kde bude jasne 

definované ako sa budú rozdeľovať, tak aby dodžiavala základné princípy SSTZ. 

Z: Truksa,Ing.  Grigel                                                                                           T: 15.5.2020 

5/2  Obidve výzvy VO – nákup športových odevov a právna služba pre SSTZ dať 

skontrolovať odborníkom na VO.  

Z.: Mgr. Hatalová         T: 16.4.2020 

6/2  Poslať kandidátom vyjadrenie, že VO právnych služieb bolo z dôvodu pripomienok 

kontrolóra SSTZ pozastavené počas kontroly výzvy. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

- Všetkým kandidátom bol zaslaný mail ohľadom zastavení obidvoch výziev z dôvodu 

toho, že výzvy obsahovali nedostatky.  

1. Výzva VO na nákup športových potrieb bude po odstránení nedostatkov opätovne 

zverejnená a pôvodným záujemcom sa zašle mailom. 

2. Výzva na právne služby SSTZ : taktiež po odstránení nedostatkov a po opätovnej 

kontrole bude zverejnená na webovej stránke ako aj rozposlaná pôvodným 

záujemcom. 

Ing. Kalužný podáva oficiálny podnet pre kontrolóra SSTZ na podozrenie z manipulácie VO 

právnych služieb SSTZ. Podľa Ing. Kalužného neboli všetky ponuky, ktoré boli predložené 

v čase predkladania na uvedenej mailovej adrese, ktorá bola uvedená vo výzve.  

 

Úlohy zrušené: 

1/2   Úloha: Na žiadosť Ing. Kalužného, ktorý žiadal o predloženie dokladov o prešetrenie 

prípadného dvojitého štartu hráča TJ STO Nižná Nikhil Suresha a čas potrebný na ich 

preštudovanie, zaujme VV SSTZ stanovisko na najbližšom zasadnutí VV SSTZ. 



Ing. Čelko zašle všetky potrebné materiály členom VV SSTZ. Po diskusii VV úlohu zrušil, 

keďže prípad bol vyriešený ŠTK a klub v podnete nepokračoval.. 

Z.: Ing. Čelko, ŠTK        T: 16.4.2020 

 

7/2  Prijať stanovisko k uvedenému zisteniu k predloženému tréningovému plánu a žiadosti 

ÚTM KST Viktória Trnava a následne ho predložiť VV SSTZ. 

Z.: Ing. Grigel, Truksa       T: 16.4.2020  

- Klub KST Viktória Trnava zrušil svoju žiadosť o ÚTM. 

K bodu 5 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

Materiál je prílohou zápisu č.1/3 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

K bodu 6 – Úprava rozpočtu SSTZ na rok 2020 – Ing. Kalužný 

Podľa predbežných informácií je pravdepodobné, že vzhľadom na celospoločenskú situáciu 

v akej sa nachádzame, sa bude dotácia od MŠVVaŠ SR v roku 2020 krátiť. Predpoklad je od 

20 až po 50%. Je náročné s takouto informáciou pracovať a pripravovať sa na jednotlivé 

úsporné opatrenia. Druhá splátka pre stolný tenis zo Zmluvy o PUŠ s MŠVVaŠ SR prišla 

v stanovenom termíne na účet SSTZ. Nevieme však dnes predpokladať kedy a v akej výške 

príde ďalšia časť príspevku.  

Ing. Kalužný spracuje návrh rozpočtu, ak by bol príspevok od štátu znížený o 25%. 

T: Ing. Kalužný                                                                                         T: 15.5.2020 

 

K bodu 7 – Konferencia SSTZ 2020 – Dr. Kríž, Mgr. Hatalová 

VV SSTZ hlasovaním jednomyseľne schválil, že tohtoročná riadna konferencia SSTZ 

prebehne v stanovenom termíne 18.6.2020 elektronickou formou per rollam. SSTZ pošle  

krajským zväzom  presné pokyny, ako zvolia delegátov. Delegátov extraligových klubov 

určia kluby, podobne aj záujmové skupiny hráčov, trénerov a rozhodcov – ako vlani. 

Presný priebeh a forma akou bude prebiehať Konferencia SSTZ bude verejnosti ozrejmená 

v krátkom čase. Bude potrebné upraviť rokovací poriadok a upraviť program konferencie tak, 

aby boli prerokované len tie body, ktoré je potrebné nevyhnutne konferenciou schváliť.  

MŠVVaŠ SR rovnako ako aj HKŠ vydajú usmernenia ako majú zasadnutia najvyššieho 

orgánu zväzov prebiehať. HKŠ odporúča na základe výkladu usmernenia ÚVZ SR zasadať 

elektronickou formou. SSTZ má v tomto smere výhodu, pretože elektronickú formu má 

schválenú v platných Stanovách SSTZ. 

Sekretariát SSTZ spracuje návrh zabezpečenia Konferencie SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová                                                                                        T: 10.5.2020 

 

K bodu 8 – Slovak Junior & Cadet Open 2020 – Mgr. Hatalová 



Výzva na spoluorganizovanie Slovak Junior & Cadet Open 2020 bola zverejnená na stránke 

sstz. V čase zasadnutia VV SSTZ ešte nebola predložená žiadna ponuka záujemcu. 

Ing. Grigel na základe vlastnej iniciatívy získal cenovú ponuku X-bionic sphere v Šamoríne. 

Cenová ponuka podľa odhadov vysoko prekračuje finančné limity SSTZ. Je potrebné ju 

spracovať  do formy predpokladaného rozpočtu podujatia, či je naozaj pre zväz neprijateľná. 

VV SSTZ berie ponuku na vedomie.  

VV SSTZ sa zhodol na tom, že podujatie je potrebné organizovať aj v roku 2020, aj za cenu 

malej straty.  Ak o podujatie (termín) prídeme, opätovne sa zapojiť do okruhu turnajov ITTF 

bude veľmi zložité. 

Sekretariát SSTZ preverí aj iné haly v Bratislave a okolí, kde by sa podujatie mohlo 

organizovať. Do úvahy prichádza aj možnosť, že by SSTZ organizoval podujatie sám. 

Rovnako preverí aj možnosť organizácie v hale Transpetrolu v Senci. Vypracuje predbežný 

rozpočet podujatia v prípade ak by sa turnaj konal tam.  

ITTF poslalo SSTZ mail, v ktorom žiada, aby sme vyjadrili svoj záujem o organizáciu Slovak 

Junior & Cadet Open v roku 2020. Termín na potvrdenie organizácie je 1.5.2020.  

K bodu 9 – Rôzne 

9.1   Klub ŠK Prievidza dňa 9.4.2020 poslal v zastúpení E. Dragašovej žiadosť o ÚTM 

mailom Ing. Grigelovi a dňa 10.4.2020 mailom na sekretariát (vyše mesiaca po termíne). 

Termín na poslanie žiadosti spolu s návrhom ročného tréningového plánu bol do 6.3.2020.  

Rodičia hráčov z klubu ŠK Prievidza poslali žiadosť o prehodnotenie rozdelenia finančných 

prostriedkov pre ÚTM ŠK Prievidza dňa 22.4.2020, teda deň pred zasadnutím VV SSTZ.  

Rozdelenie finančných prostriedkov pre kluby ÚTM bolo schválené hlasovaním per rollam 

členov VV SSTZ a zmluvy boli rozposlané všetkým klubom, ktoré o ÚTM požiadali. Po dlhej 

diskusii všetkých členov VV SSTZ  dospel k záveru, že nie je možné dodatočne ich zaradiť 

medzi žiadajúce kluby o ÚTM, pretože finančné rozdelenie prostriedkov rovnako ako aj 

zmluvy sú už uzatvorené.  

V diskusii bola v hre aj možnosť, prípadne „otvoriť“, resp. upraviť smernicu o ÚTM na 2. 

polrok v roku, s tým, aby klub ŠK Prievidza mohol v tomto termíne o podporu požiadať. 

Hlasovanie VV SSTZ o možnosti úpravy smernice o ÚTM: 0 za, 8 proti, 0 sa zdržal. 

Je potrebné vysvetliť rodičom hráčov, že peňažné prostriedky, ktoré kluby vďaka ÚTM 

dostávajú, nie sú určené pre konkrétnych športovcov, ale pre klub. Žiaľ, klub ŠK Prievidza 

neposlal žiadosť v stanovenom termíne a tým poškodil  sám seba.  

Úloha:  Zaslať odpovede ŠK Prievidza rovnako aj rodičom, ktorým treba celý 

problém vysvetliť. 

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

9.2  Návrh opatrení  

generálna sekretárka spolu s predsedom KŠR predložili materiál s návrhmi ako by sa dali 

získať vlastné finančné prostriedky.  

Z 8 bodov, ktoré boli predložené VV prerokoval každý jeden: 



1. Výber 2% z daní – napríklad ako fond na podporu hráčov, ako je R. Vími, R. Kasalová 

a pod., (Ide o projekt s hlbšou sociálnou myšlienkou) Reálne od ďalšieho roku, 

pripraviť smernicu na základe, ktorej by sa prerozdeľovali takto získané prostriedky.  

- VV SSTZ sa vyjadril, že má  záujem sa prihlásiť o 2% z daní, termín na prihlásenie je 

do 15.12.2020. 

Úloha:  Komisia pre ekonomiku a marketing v spolupráci s generálnou sekretárkou 

vypracuje návrh celého projektu. 

Z.: Bc. Breyerová, Mgr. Hatalová       T: júl 2020  

 

2. Verejná zbierka – taktiež na podporu sociálne ladených projektov v čase koronavírusu, 

dopad na sociálne slabších v tomto čase. (Môže byť spustená aj počas tohto obdobia) 

- VV SSTZ neodporúča. 

 

3. Internetová dražba športových vecí našich reprezentantov – dražba tričiek, poťahov, 

oblečenia, možné využiť ako prezentáciu SSTZ. 

VV SSTZ doporučil, že sa dražba stolnotenisových prostriedkov  môže vyskúšať. 

Úloha:  Komisia pre ekonomiku a marketing spracuje návrh a zrealizuje dražbu 

prostredníctvom vybranej  dražobnej spoločnosti. 

Z: Bc. Breyerová         T: máj 2020 

4. Problém s ubytovňou do budúcnosti:  

a) prehodnotiť terajšiu zmluvu  

b) nájsť investora na pristavenie poschodí  

c) ubytovňu predať a za peniaze a za pomoci investora pristaviť izby nad garážmi 

- Problém ubytovne sa bude riešiť priebežne a jednotlivé návrhy sa budú bližšie 

rozpracovávať po skončení krízy spôsobenej korona vírusom. 

 

5. Predaj publikácie od J. Koprdu (bola zaplatená z našich zdrojov a nie zo štátnych) 

- Publikácia sa už začala predávať 

 

6. Príjem z prenájmu haly:  

a) reklama  

b) osloviť firmy a podniky – možnosť teambuildingov 

c) pritiahnúť ďalšie kluby zaujímavou cenou taktiež ďalšie športové zväzy 

s možnosťou organizovania podujatí 

Úloha:  Pracovníčka pre marketing Bc. Breyerová v spolupráci s generálnou 

sekretárkou spracujú propagačný materiál, ktorým sa pokúsia prilákať firmy rovnako aj 

kluby alebo zväzy k prenájmu, či už stolov na hranie formou teambuilding, alebo na 

organizáciu turnajov, atď. 

Z.: Bc. Breyerová         T: jún 2020 

7. Zorganizovať Slovak Junior & Cadet Open 2020 – príjem vlastných finančných 

prostriedkov. 

- Bod je bližšie v bode zápisu č. 8. 

 



8. Založenie dcérskej spoločnosti (s.r.o.), kde by bol 100% vlastník SSTZ – schvaľuje 

konferencia SSTZ. 

- VV SSTZ podporuje iniciatívu k založeniu dcérskej spoločnosti s.r.o. ale nie s 

termínom k najbližšej  konferencii SSTZ. Postupne treba rozpracovať návrh a 

inšpirovať sa vzorom od iných zväzov, ktorí už s.r.o. majú založenú. 

Úloha:    Definovať očakávania, benefity, riziká a potrebné kroky k založeniu dcérskej 

s.r.o. pre rozhodnutie o ďalších krokoch a poučiť sa od  iných zväzoch, ktoré už s.r.o majú.  

Z.: Mgr. Hatalová         T: júl 2020 

9.3  Informácia o činnosti reprezentačných trénerov mládeže a trénerov regionálnych 

centier v čase obmedzení (spôsobené koronavírusom COVID-19 a opatreniami vlády a ÚVZ 

SR) 

Predseda KM predložil materiál, v ktorom vysvetlil akú činnosť tréneri vykonávajú a ako 

s hráčmi spolupracujú. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie a súhlasí s uvedenými postupmi. 

9.4  Informácia o výzve na publikačnú činnosť SSTZ 

Dr. Fink informoval  členov VV SSTZ o  výzve, ktorá je zverejnená na stránke sstz, na 

podporu publikačnej činnosti. Záujemcovia o publikovanie sa môžu zapojiť do výzvy do 

30.4.2020. Po jej uzatvorení  VV SSTZ  posúdi jednotlivé žiadosti a rozhodne o výške 

podpory projektov.   

9.5  Hodnotenia turnajov 

Predseda KŠR predložil na zasadnutie VV SSTZ hodnotenia jednotlivých turnajov 

reprezentačnými trénermi (turnaje v Ománe, Maďarsku a Katare). 

VV SSTZ berie hodnotenia na vedomie a budú sprístupnené verejnosti na stránke sstz.  

9.6  Žiadosť o podporu R. Vímiho 

VV SSTZ prerokoval list ŠKST Junior Michal na Ostrove so žiadosťou o podporu R. Vímiho, 

ktorý je ich členom a má dlhodobo zdravotné problémy. VV SSTZ konštatoval, že vlani pri 

príležitosti jeho životného jubilea podporil R. Vímiho čiastkou 1000 € a súčasne požiadal 

Nadáciu SOŠV, resp. TIPOS ako aj Swaythling Club International a ITTF o možnosť ďalšej 

podpory.  

Úloha  Informovať ŠKST Junior Michal na Ostrove o krokoch VV SSTZ.   

Z Mgr. Hatalová                                                                                                       T 30.4.2020  

9.7  Sťažnosť na S. Becániho 

Zamestnanec sekretariátu SSTZ Ing. Šereda podal sťažnosť na správcu haly S. Becániho 

z dôvodu, že ho dňa 31.3.2020 nepustil na pracovisko. Večer predtým sa s ním Ing. Šereda 

dohodol, že na druhý deň ráno príde. Sekretariát v období koronakrízy funguje tak, že vždy 

pred príchodom na pracovisko zamestnanec zavolá správcovi a ten ho následne pustí. Ing. 

Šereda sa mu nemohol dovolať niekoľko hodín. V predchádzajúcich dňoch nemal nikto iný 

s podobnou situáciou problém a vždy ho S. Becáni na pracovisko pustil. (Hala, resp. aj 

sekretariát je vymknutý z obidvoch strán, aby sa do haly z dôvodu bezpečnosti a hygienických 

opatrení nikto nemohol dostať – nariadenie vedúcej sekretariátu, generálnej sekretárky.) 



VV SSTZ berie sťažnosť na vedomie a nariadil generálnej sekretárke, aby urobila so 

správcom  haly S. Becánim pohovor, aby sa podobné problémy už neopakovali.  

9.8  Hlasovania per rollam členov VV SSTZ v období od 12.3.2020 do 24.3.2020 

a)  Stanovisko VV SSTZ č.2 k aktuálnej situácii súvisiacej s opatreniami: 8 za, 0 proti, 0 sa 

zdržal 

b) Nový výpočet ÚTM: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

c) Publikačná činnosť SSTZ 2020 – výzva: 6 za, 0 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval 

 

Najbližšie zasadnutie VV SSTZ je naplánované na 28.5.2020 od 9:00 hod. V prípade, že sa 

VV SSTZ nebude môcť osobne stretnúť, uskutoční sa opätovne formou videokonferencie. 

V prípade možnosti situácie zasadne VV SSTZ aj skôr. 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v. r. 

Overil: Dr. Kríž, v.r. 

Bratislava, 28.4.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1/3 

Medzinárodná agenda 

(7.3.2020 – 19.4.2020) 

A:  ITTF: 

1. Future Events Structure: https://worldtabletennis.com/home  

2. Odloženie 2020 ITTF WT Japan Open (21.-26.4.2020 – bol pôvodný termín) 

3. Bid now to host World Table Tennis events from 2021:  

4. Odloženie World Junior Circuit Tunisia and Madagascar 

5. Odloženie ITTF Para Table Tennis Tournament Factor 20 – 12th Alwatani Para 

Championships (Amman, Jordan, 24-26 March) 

6. Extraordinary ITTF Executive Committee meeting – 16.3.2020 

7. 2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open – prerušenie podujatia 

8. ITTF suspends all activities provisionally until end of April – pozastavenie súťaží do 

konca apríla 

9. Emergency meeting held in view of COVID-19 

10. 2020 IU Exam & COVID-19 National Association Letter, request for information 

11. Odloženie 2020 ITTF World Tour Hong Kong and China Opens 

12. Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games presunuté 

13. World Table Tennis at Home Day 2020 

14. REMINDER - 2021 WTT Expression of Interest Submission Open 

15. ITTF Executive Committee follow-up meeting on COVID-19 – prerušenie súťaží do 

konca júna 2020 

16. 2020 ITTF WJC Slovak Junior & Cadet Open – preverenie záujmu 

17. 2020 ITTF World Championships and Annual Meetings – 27.9. – 4.10.2020 

(predpokladaný dátum) 

18. ITTF High Performance - Player Profiles 

19. ITTF Newsletter #02 - April 2020 

20. A message from our CEO – Steve Dainton  

21. ITTF Executive Committee Meeting – 15.4.2020 

22. 2020 ITTF Annual General Meeting - Notice of Business 

28.9.2020 - Busan 

 

 

B:        ETTU: 

1. Odloženie ETTU development events - ETTU Women Coaches Seminar 2020 

2. ETTU Info 2 – 2020 Election Calendar  
 

Ostatné:  

1. Head Coach -Trainer MEN Vacancy Belgium 

 

https://worldtabletennis.com/home

