
Zápis č. 5/2020 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 24.6.2020 v Bratislave 

 

Začiatok zasadnutia: 24.6.2020 o 8:30 

Ukončenie zasadnutia:  24.6.2020 o 14:00 

 

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

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

Majdeková 

(p. Zelman – druhá časť rokovania VV SSTZ) 

Neprítomní: pp. Dr. Vaniak 

Program: 

1. Otvorenie         - Dr. Kríž 

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

3. Kontrola plnenia úloh                                                       - Mgr. Hatalová 

4. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 

5. Príprava Celoslovenskej konferencie per rollam   - Dr. Kríž, Mgr. Hatalová 

6. Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing   - Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

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

8. Informácie z komisie mládeže    - Ing. Grigel 

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

10. Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu 

a školský šport              - Dr.Fink 

11. Informácie z komisie športovej reprezentácie           - Truksa 

12. Informácie z komisie rozhodcov    - Dr. Vaniak 

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

14. Rôzne          
 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ a sekretariát na zasadnutí, ktoré sa po dlhej dobe 

konalo za osobnej účasti zainteresovaných v Bratislave. Poďakoval všetkým, ktorí prišli. Zo 

zdravotných dôvodov sa zasadnutia nemohol zúčastniť Dr. Vaniak.  

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

2.1   Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru na svojom zasadnutí 

dňa 4.6.2020 prijal sériu opatrení súvisiacich s presunom OH v Tokiu o jeden celý rok kvôli 

pandémii COVID-19. Vyzval svoje olympijské športové zväzy, aby maximálne využili 

najbližších 12 mesiacov na zabezpečenie kvalitnej prípravy svojich športovcov, ktorí bojujú 

o miestenky na OH 2021. Vzhľadom na doterajší vývoj kvalifikačného procesu sa črtá 

historicky najnižšia účasť slovenských športovcov na OH (do 40 pretekárov). VV SOŠV tiež 

skonštatoval, že v zmysle Charty MOV i platných Stanov SOŠV sa predlžuje mandát 

súčasného VV SOŠV a ďalších volených funkcionárov o jeden rok – do novembra 2021 



(voľby do národných olympijských výborov sa musia uskutočniť do 6 mesiacov od ukončenia 

ostatných letných OH). 

2.2  Dňa 10.6.2020 sa konala v bratislavskom, hoteli Gate One porada športových zväzov 

SOŠV zameraná na elimináciu dopadov krízy spôsobenej COVID-19 na slovenský šport. Ako 

informoval štátny tajomník pre šport I. Husár, malá novela Zákona o športe umožňuje zväzom 

čerpať rozpočet na r. 2020 bez vymedzeného percentuálneho členenia, jediným pevne 

stanoveným ukazovateľom je maximum 20% na potreby chodu sekretariátov zväzov. 

MŠVVaŠ SR vypíše do konca júna 2020 novú výzvu na podporu významných športových 

podujatí v r. 2020. Na r. 2021 plánuje prijať zásadnú novelu Zákona o športe, ktorá by 

výrazne obmedzila doteraz povinnú administratívu a „zoštíhlila“ Zákon o športe najmenej 

o polovičku. Nový predseda Fondu na podporu športu  D. Guláš (vystriedal J. Gönciho) 

informoval o zámere fondu podporovať už od tohto roku iba rozvoj športovej infraštruktúry 

pri transparentnom financovaní s podmienkou minimálne 30% spoluúčasti žiadateľov 

o podporu. Prezident SOŠV A. Siekel uviedol, že strešná organizácia slovenského športu sa 

obrátila na predsedu vlády SR a ministra financií, aby napriek problémom v ekonomike štátu 

nekrátili rozpočet na šport, pretože je dôležité, aby populácia ďalej športovala a bola 

zabezpečená aj dôstojná reprezentácia SR. 

 2.3 Tradičný Dunajský pohár (jeho súčasťou je aj stolný tenis) sa kvôli pandémiu korona 

vírusu v r. 2020 po prvý raz za 30 rokov jeho existencie neuskutočnil. Čelný predstaviteľ 

rakúskeho športu C. Farnberger zvoláva na september 2020 do Viedne poradu zástupcov 

strešných organizácií športu z Maďarska, Slovenska a Rakúska na diskusiu o novej  podobe 

tohto populárneho a užitočného podujatia. SOŠV nominoval za SR svojho viceprezidenta Z. 

Kríža. 

2.4   Veľká časť stolnotenisových turnajov svetovej série juniorských a kadetských podujatí 

v r. 2020 bola zrušená a sú ohrozené aj turnaje plánované na IV. Q, medzi nimi aj Slovak 

Junior a Cadet Open v Senci.  Je pravdepodobné, že v Európe sa turnaje budú môcť hrať, ale 

bez  reprezentantov z niektorých krajín Ázie a Severnej i Južnej Ameriky. V takom prípade 

ich ITTF bude považovať iba za regionálne podujatia a nebudú za ne prideľované body do 

svetových rebríčkov. ITTF požiadala SSTZ, aby sa vyjadril či plánuje toto podujatie aj tak 

zorganizovať. Po konzultácii s Maďarským stolnotenisovým zväzom, ktorý organizuje 

podobnú súťaž v Szombathelyi o týždeň skôr, by bolo vhodné usporiadať takéto podujatie ako 

súčasť prípravy na MS juniorov v Portugalsku – za predpokladu, že tieto nebudú zrušené. 

Predchádza im totiž ešte aj Portugal Junior a Cadet Open a pre hráčov štartujúcich na 

svetovom juniorskom šampionáte by mohlo byť zaujímavé absolvovať pred MS v týždňových 

intervaloch kvalitnú súťaž postupne v Maďarsku, na Slovensku  i Portugalsku. Čakáme na 

definitívne vyjadrenie o MSJ 2020. 

2.5   Generálna sekretárka SSTZ Mgr. I. Hatalová 17.6.2020 úspešne obhájila záverečnú 

prácu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe z oblasti športovej diplomacie na tému: 

Slovenský a český stolný tenis ako súčasť medzinárodných stolnotenisových štruktúr. 

Vedúcim seminárnej práce bol predseda SSTZ Z. Kríž, ktorý je aj dlhoročným 

vysokoškolským pedagógom. Štúdium už v 2. sérii organizuje SOŠV v spolupráci s ČOV pre 

vrcholových športovcov a funkcionárov. 

2.6  Na základe požiadavky z Redakčnej rady časopisu Slovenský stolný tenis a VV SSTZ 

spracovali dvaja renomovaní športoví novinári P. Pašúth a L. Bodgányi analýzu obsahu 



a formy nášho zväzového časopisu, ako aj návrhy na jeho skvalitnenie. V najbližšom období 

SSTZ zorganizuje seminár pre RR, sekretariát  a ďalších tvorcov časopisu s autormi 

odborných analýz. 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

Úlohy splnené: 

 

3/3  Úloha:    Spracovať anketu na stránke sstz alebo na facebooku o pohľade čitateľov na 

časopis SSTZ. 

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

 

- Anketa je spracovená, bude predložená na najbližšie zasadnutie VV SSTZ 

Z: Bc. Breyerová         T: 24.6.2020 

- Anketa spracovaná, bude zverejnená v termíne od 1.-8.7.2020 na 7 dní. 

 

Úlohy vyplývajúce z konania per rollam Konferencie SSTZ:  

 

6/3  Sekretariát SSTZ spracuje návrh zabezpečenia Konferencie SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová                                                                                        T: 10.5.2020 

- Bližšie v bode zápisu 5.  

  

1/4  Zverejniť program per rollam Konferencie SSTZ 2020.  

Z.: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

- Program zverejnený na stránke sstz 

 

2/4 Skompletizovať a zverejniť mená delegátov 

Z: Mgr. Hatalová         T: 15.6.2020 

- Zoznam zverejnený na stránke sstz 

 

3/4 Upraviť rokovací poriadok a pripraviť všetky materiály pre delegátov tak, aby boli 

najneskôr 23.6.2020. (7 dní pred konaním konferencie rozposlané a zverejnené na webovom 

sídle sstz) 

Z: Mgr. Hatalová         T: 23.6.2020 

- Materiály boli všetkým delegátom poslané v stanovenom termíne. 

 

5/4  Poslať návrh na disciplinárne konanie – Disciplinárnej komisii SSTZ. 

Z: Mgr. Majdeková         T: okamžite 

- Návrh bol poslaný 

6/4 Zakúpenie drégera pre potreby SSTZ. 

Z: Cibula          T: okamžite 

- Dréger pre potreby vykonania dychovej skúšky hráčov, resp. rozhodcov bol zakúpený. 

Bola na ňom vykonaná aj kalibrácia.  

7/4  Osloviť FTVŠ, či im vyhovuje v termíne 31.7.-1.8.2020 napísať test zo všeobecnej 

časti 1. kv. stupňa. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 



- Vybavené, test zo všeobecnej časti bude napísaný dňa 31.7.2020 o 9:00 hod. 

elektronickou formou 

9/4  Dr. Vaniak informoval o aktuálnej situácii pri nomináciách rozhodcov na turnaje, 

ktoré sa prekladajú, resp. rušia. Na finále extraligy komisia rozhodcov dodatočne nominuje 

rozhodcov. 

Z: Dr. Vaniak         T: do konca júna 

- Rozhodcovia sú nominovaní 

12/4  Poslať odpoveď Ing. Balážovi na žiadosť o sprístupnenie dokumentov. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

 

- Odpoveď poslaná 

13/4  Poslať odpoveď Ing. Balážovi na mail k otázke o pozastavení členstva M. Grmana 

v SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

- Odpoveď poslaná 

14/4  Poslať odpoveď so zamietavým stanoviskom VV SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

L.V. Slovak s.r.o. v zastúpení Lamom Hoangom Minhom poslal SSTZ list so žiadosťou 

o zníženie nájomného z ubytovacích priestorov o 20%.VV SSTZ sa zhodol, že nesúhlasí 

s takouto požiadavkou a trvá na tom, aby bola výška nájomného rovnaká. (cenu nezníži). 

- Poslaná odpoveď 

Úlohy trvalé: 

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 členom 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 môžu 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. Suchý. 

Z.: Ing. Suchý        T: 29.2.2020 

Inventúra je pripravená. je potrebné, aby bola administratívne uzavretá. 

         NT: 30.6.2020 

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

poverený Dr. Vaniak        T: marec 2020 

         NT: september 2020 

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

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

         NT: júl 2020 

 

1/3  Výzva VO na nákup športových potrieb bude po odstránení nedostatkov opätovne 

zverejnená a pôvodným záujemcom sa zašle mailom. 

- Výzva bola spracovaná externou odborníčkou a poslaná na kontrolu, následne bude 

zverejnená. 

Z: Mgr. Hatalová         T: 30.6.2020 

 

2/3  Výzva na právne služby SSTZ : taktiež po odstránení nedostatkov a po opätovnej 

kontrole bude zverejnená na webovej stránke ako aj rozposlaná pôvodným záujemcom. 

 

- Oslovený špecialista na obstarávanie pre vypracovanie výzvy 

 

Z: Mgr. Hatalová         T: 30.6.2020 

 

 

8/3  Komisia pre ekonomiku a marketing v spolupráci s generálnou sekretárkou vypracuje 

návrh celého projektu – 2% z daní pre SSTZ. 

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

11/3  Definovať očakávania, benefity, riziká a potrebné kroky k založeniu dcérskej s.r.o. pre 

rozhodnutie o ďalších krokoch a získať skúsenosti od iných zväzoch, ktoré už s.r.o majú.  

Z.: Mgr. Hatalová         T: júl 2020 

4/4  Niekoľko dní pred konaním konferencie urobiť skúšku hlasovania s delegátmi formu per 

rollam. 

Z: Mgr. Hatalová, Cibula        T: do 28.6.2020 



8/4  Bc. Breyerová spracuje výzvu pre extraligové kluby ohľadom odznakov s tým, aby 

dodali grafiku a zabezpečí všetko spojené s ich vyhotovením. 

Z: Bc. Breyerová        T: leto 2020 

 

10/4   Postupne dopracovať rozpočet Slovak Junior & Open po rokovaniach s hotelmi. 

Z: Mgr. Hatalová          T: júl 2020 

                                         

Úlohy čiastočne splnené: 

 

11/4  Poslať ETTU prihlášky za všetkých 4 kandidátov do jednotlivých komisií ETTU. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite  

- Chýbajú podpisy na prihláškach, hneď po podpísaní budú poslané. 

NT: okamžite 

K bodu 4 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

Materiál je prílohou zápisu č. 1/5. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

K bodu 5 – Príprava Celoslovenskej konferencie per rollam – Dr. Kríž, Mgr. Hatalová 

Všetky potrebné materiály podľa programu konferencie boli zaslané v požadovanom termíne 

7 dní pred Celoslovenskou konferenciu 55 delegátom e-mailom.  

Deň pred oficiálnym hlasovaním formou per rollam bude hlasovanie odskúšané. Delegátom 

bude na mail poslané hlasovanie s otázkami, na ktorých si budú môcť hlasovanie vyskúšať. 

Dňa 30.6.2020 o 9:00 bude všetkým delegátom mailom poslané hlasovanie, na ktoré budú 

môcť zahlasovať do 20:00 v deň konferencie. Výsledky budú okamžite spracované 

a v priebehu nasledujúcich dní bude zverejnený zápis. 

Členovia VV SSTZ dostali deň pred zasadnutím návrh hlasovania, ku ktorému uviedli 

niekoľko pripomienok, ktoré je potrebné zapracovať. Každý z delegátov dostane vlastný 

identifikátor, aby mohol hlasovať iba oprávnený delegát. Taktiež bolo navrhnutých niekoľko 

technických a obsahových pripomienok, ktoré boli zapracované. 

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

Ing. Kalužný ako materiál na konferenciu SSTZ pripravil materiál o hospodárení SSTZ za rok 

2019 spolu s návrhom rozpočtu na rok 2020, ktorý bol upravený na poslednom zasadnutí VV 

SSTZ o náklady spojené s účasťou na MS družstiev (v tomto roku sa nebudú konať).  

Ing. Suchý predložil materiál informácie ekonóma SSTZ, ktorý je prílohou zápisu č. 2/5. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

 

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

7.1  Rozpis súťaží 

Komisia ŠTK predložila na zasadnutie VV SSTZ nový Rozpis súťaže Slovenského pohára 



mládeže a Rozpis majstrovských súťaží družstiev v Slovenskej republike pre súťažný ročník 

2020/2021. Obidva rozpisy boli hlasovaním schválené. 

Hlasovanie VV SSTZ – 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

7.2  Zmena Súťažného poriadku 

ŠTK predložil doplnenie návrh na nový bod  v Súťažnom poriadku: 

4.1.5.2.1.1 V prípade nepredvídateľnej situácie (pandémia, živelná pohroma a pod.) je 

príslušný riadiaci zväz oprávnený zmeniť rozpis súťaže. 

VV SSTZ hlasovaním schválil nový bod SP: 7 za, 0 sa zdržal, 0 proti. 

7.3  MSR najmladšieho a mladšieho žiactva  

Na základe zverejnenej výzvy SSTZ na organizáciu MSR najmladšieho a mladšieho žiactva 

bolo ako organizátor vybraté STC ŠKST Bratislava. Na výzvu sa nikto iný neprihlásil. 

 

Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 0 sa zdržal, 0 proti, 1 sa nezúčastnil hlasovania 

7.4  Informácie k rebríčkom mládeže a k MSR 

Na M SR mládeže sa budú môcť zúčastniť aj hráči a hráčky, ktorým skončila platnosť 

registrácie k 30.6.2020. Zároveň na M SR budú mať uvedený klub v ktorom mali registráciu 

resp. hosťovanie do 30.6.2020. 

Do koncosezónnych rebríčkov mládeže sa budú započítavať výsledky M SR mládeže, tak ako 

keby sa hrali v období od 1.5 do 30.6. Jednotlivé rebríčky mládeže sa budú vydávať vždy po 

odohratí M SR príslušnej vekovej kategórie. 

Rebríčky mládeže nezostarli v období od 1.3.2020 do 1.5.2020 (okrem rebríčkov U21). 

 

K bodu 8 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel 

8.1  Návrh na úpravu rozpisu súťaží SPM mládeže  

Na základe skúseností z SPM turnajmi v minulom roku navrhuje KM zmeniť povinnosť hrať 

SPM turnaje v prvej fáze minimálne štvorčlennými skupinami na: 

„V prípade vysokej účasti hráčov na turnaji, ktorá zapríčiní predlženie turnaja do 

večerných hodín, umožniť hlavnému rozhodcovi zmeniť prvú fázu turnaja na trojčlenné 

skupiny. Druhá fáza prebehne v nezmenenej podobe. Hlavný rozhodca na základe 

výpočtu jednoduchého časového plánu má právo rozhodnúť o zmene za predpokladu, že 

sa prvá fáza neodohrá do 13.00 hod.“    

VV SSTZ návrh schválil: 6 za, 0 proti, 1 sa zdržal. 

K bodu 9 – Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Ing. Kutiš 

Ing. Kutiš informoval o pokračovaní v príprave ukončenia školenia 1. kvalifikačného stupňa, 

ktoré prebehne počas víkendu 31.7.-2.8.2020. 

Test zo všeobecnej časti bude online 31.7.2020 o 9:00 hod. 

K bodu 10 – Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu a školský šport – Dr. Fink 

10.1  Projekt „Stolný tenis do škôl 2020“ 



Predseda komisie predložil na prerokovanie projekt „Stolný tenis do škôl 2020“. Uvedený 

projekt má za sebou už dva úspešné ročníky. Záujmom je ho realizovať aj v roku 2020. 

Propagácia a medializácia projektu bude zabezpečovaná aj vďaka promo videu, ktoré bude 

pre projekt vytvorené. 

 

Hlasovanie VV SSTZ o projekte „Stolný tenis do škôl 2020“ – 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

 

Úloha:  Spracovať cenové ponuky na vytvorenie promo videa pre projekt Stolný tenis 

do škôl a pracovať na jeho realizácii. 

Z: Bc. Breyerová         T: august 2020 

 

10.2   Publikačná činnosť – príprava zmluvy 

V súlade s rozhodnutím VV SSTZ o schválení finančnej podpory pre tri publikácie v roku 

2020 je potrebné pripraviť príslušné zmluvné vzťahy na ich realizáciu. Keďže dve z 

podporovaných aktivít idú priamo na náklady SSTZ /Stolný tenis je môj život – Truksa, 

Stolnotenisová mapa Slovenska – Brúderová/, zmluvný vzťah bude realizovaný len s VSTK 

Vranov nad Topľou /História stolného tenisu vo Vranove n/T/.  

 

Úloha:  Predseda komisie pripraví návrh zmluvy, ktorý zašle predsedovi SSTZ 

a generálnej sekretárke. 

Z: JUDr. Fink         T: 15.7.2020 

 

10.3 Odznaky extraligových klubov – priebežná informácia 

Aktuálny stav o príprave realizácie kovových odznakov klubov v stručnosti ústne podala na 

VV SSTZ K. Breyerová poverená ďalšou realizáciou projektu v rámci marketingových aktivít 

SSTZ. 

VV SSTZ berie informáciu na vedomie.  

 

K bodu 11 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa 

11.1  Návrh na posunutie termínu výberového konania na pozície reprezentačných 

trénerov mužov a žien. 

Z dôvodu preloženia OH v Tokiu o jeden rok KŠR navrhuje posunúť termín výberového 

konania na pozície reprezentačných trénerov mužov a žien (aj pre kategórie do 21 rokov)  až 

na rok 2021 po skončení OH – koniec augusta 2021. Reprezentační tréneri – Jaromír Truksa 

a Tibor Bednár budú pokračovať na svojich pozíciách a trénerská zmluva im bude predĺžená 

do konca augusta 2021. 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti 

11.2    Návrh na predĺženie zmluvy s Petrom Šeredom 

Predseda KŠR predložil návrh na predĺženie zmluvy o jeden rok s asistentom trénera 

a tréningovým partnerom P. Šeredom.  Odôvodnil to jeho pracovitosťou, skúsenosťami a jeho 

prístupom k hráčom ako aj potrebou ďalšej kvalitnej prípravy. 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti 

11.3   Návrh na zaradenie hráčov do NSTC v Bratislave 

Po vzájomnej dohode s reprezentačným trénerom juniorov a hlavným trénerom NSTCM 

v Nitre navrhli aby bol hráč D. Diko, reprezentant SR do 21 rokov, zaradený do NSTC, ako 

riadny člen – s okamžitou platnosťou po schválení VV SSTZ. 



Hlasovaním VV SSTZ neschválil predložený návrh na zaradenie D. Dika do NSTC (výhradfy 

k prístupu k jeho príprave). V prípade, že hráč bude mať záujem prísť na tréning do NSTC, je 

to možné (iba po schválení trénerom). Nebude mať žiadne výhody ako člen NSTC 

(ubytovanie, strava, atď). Hlasovanie VV SSTZ 0 za, 1 sa zdržal, 6 proti 

J. Truksa podal návrh na zaradenie juniora K. Doubeka do NSTC. Mal by nárok za tréningovú 

jednotku na stravu a absolvoval by regeneráciu. Tento hráč síce nie je členom reprezentácie 

juniorov SR, ale vzhľadom na svoj vek (17 rokov), má potenciál a môže byť perspektívnym 

hráčom do budúcnosti. Je skromný, snaživý, vnímavý, má šancu sa zlepšovať a tým sa dostať 

do užšieho kádru reprezentácie.   

VV SSTZ predložený návrh neschválil, 0 za, 1 sa zdržal, 6 proti. 

11.4  Nominácie na VT mužov s českou reprezentáciou, Havířov 27.-31.7.2020 

Ľ. Pištej, S. Kalužný, A. Valuch, S. Novota, T. Špánik 

Tréner – J. Truksa 

Na náklady SSTZ  

VV SSTZ nomináciu schválil. 

11.5  Návrh na zakúpenie náradia na cvičenie – univerzálna kladková sústava s činkami, 

expandery, medicinbaly. Predpokladaná hodnota zákazky: cca 1000,- €.  

VV SSTZ návrh na zakúpenie náradia schválil. 7 za, 1 sa hlasovania nezúčastnil. 

11.6  Predseda KŠR informoval VV SSTZ o účasti reprezentantov SR spolu s trénerom na 

propagačnom golfovom podujatí v Hrubej Borši. J. Truksa, Ľ. Pištej, A. Brat a T. Šereda 

zároveň propagovali stolný tenis a SSTZ. Na tomto turnaji sa zúčastnila aj bývalá slovenská 

reprezentantka E. Ódorová.   

VV SSTZ informáciu berie na vedomie. 

11.7  Predseda KŠR v stručnosti informoval členov VV SSTZ o nadchádzajúcom 

pracovnom stretnutí, ktoré prebehne pri príležitosti získavania partnerov v projekte Team 

Tokyo 202One v stredu 1.7.2020 v Trnave. Stretnutia sa za SSTZ zúčastnia predseda SSTZ, 

generálna sekretárka a predseda KŠR. 

VV SSTZ berie informáciu na vedomie. 

K bodu 12 – Informácie z komisie rozhodcov – Dr. Vaniak 

Predseda KR sa zo zasadnutia VV SSTZ ospravedlnil. Nominácie na všetky MSR (družstiev 

dospelých a aj mládeže) sú zabezpečené. 

K bodu 13 – Slovak Junior & Cadet Open 2020 – Mgr. Hatalová 

Mgr. Hatalová informovala členov VV SSTZ o aktuálnej situácii. Rovnako bola všetkým 

preposlaná informácia z ITTF o tom aké sú riešenia danej situácie. 

SSTZ má záujem organizovať Slovak Junior & Cadet Open 2020 v úzkej spolupráci 

s Maďarským stolnotenisovým zväzom (MOATSZ), ktorý týždeň pred našim podujatím 

organizujú Hungarian Junior & Cadet Open 2020, jedine v prípade, že sa uskutočnia MS 

juniorov v Portugalsku. Podujatie nebude bodovo ohodnotené, rovnako nebude pod záštitou 

ITTF, ale zostáva v kalendári. Pôjde o alternatívny / regionálny turnaj. Za predpokladu, že sa 



uskutočnia MS juniorov, je možnosť, že na podujatí bude chcieť štartovať množstvo juniorov 

a kadetov z rôznych krajín z dôvodu minimálnej zápasovej praxe. 

SSTZ rovnako aj MOATSZ očakáva od ITTF pomoc pri propagácii podujatia, rovnako aj 

v ďalších náležitostiach. Pre SSTZ je dôležité udržať tradíciu a zabezpečiť aj kvalitný 

medzinárodný štart slovenským reprezentantom. 

Predbežne je rozhodnutie, že podujatie sa uskutoční v Senci. V prípade, že sa aj napriek 

možnému zrušeniu MS juniorov v Portugalsku rozhodneme o organizácii turnaja, prichádza 

do úvahy aj jeho organizácia v NSTC v Rači.  

Úloha: Je potrebné porovnať náklady na organizáciu podujatia v Senci a v Bratislave 

v hale NSTC. Rovnako porovnať výhody / nevýhody a plusy / mínusy možností 

usporiadania.  

Z: Mgr. Hatalová         T: júl 2020 

K bodu 14 - Rôzne       

14.1  Školenie hl. organizátorov a usporiadateľov 

Kontrolór SSTZ Ing. Wawrek informoval, že zaškolenie vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 

o organizovaní verejných športových podujatí pre potreby organizácie podujatí je možné 

vyžiadať aj od MŠVVaŠ SR, ktoré je v tomto smere jedinou akreditovanou inštitúciou. 

Úloha:  Informovať sa o školeniach organizátorov a usporiadateľov na MŠVVaŠ SR 

a zaškoliť organizátorov SSTZ podľa zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných 

športových podujatí. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

14.2  Zmena bodu 3.8 Výchovné za prestupy - Prestupový poriadok SSTZ 

Keďže sa množia požiadavky na zvýšenie výchovného za prestupy je potrebné vytvoriť 

pracovnú skupinu, ktorá sa touto otázkou bude zaoberať. 

Úloha:  Pracovná skupina zložená z komisií - ŠTK, KM, KŠR pripraví návrh na zmenu 

v Prestupovom poriadku SSTZ bod 3.8 Výchovné za prestupy. 

Z:  Ing. Čelko, Ing. Grigel, Truksa       T: 15.10.2020  

14.3 Antidoping 

Je potrebné si preštudovať všetky usmernenia a požiadavky, ktoré je potrebné spĺňať 

a zabezpečiť ich v prípade dopingovej kontroly organizovanej Slovenskou antidopingovou 

agentúrou (SADA). 

Z: Mgr. Majdeková         T: okamžite 

14.4  Satelity 

28. ročník medzinárodnej série turnajov detí a mládeže - „Satelity“, sa uskutoční v termínoch: 

Senec, Slovensko 9. -10. august 2020 

Havířov, Česká republika 12. -13. august 2020 

Hluk, Česká republika 15. -16. august 2020 

14.5  Žiadosť SKVST o finančný príspevok 

Slovenský klub veteránov v písomnej žiadosti požiadal SSTZ o príspevok vo výške 3.000€ na 

zabezpečenie organizácie turnajov pod hlavičkou SKVST a medzištátneho stretnutia s ČR.  



VV SSTZ schválil príspevok vo výške 2.000€ plus bezplatne poskytne halu NSTC v Rači na 

medzištátne stretnutie (na náklady SSTZ). 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 zdržiava sa hlasovania 

Úloha:  Ekonóm SSTZ zabezpečí realizáciu dotácie vo výške 2000€ pre SKVST. 

Z: Ing. Suchý          T: júl 2020 

 

14.6  Kontrolná komisia SSTZ – list od Ing. Baláža 

Predseda kontrolnej komisie SSTZ D. Zelman priniesol osobne list od Ing. Baláža bez príloh 

na VV SSTZ až v jeho priebehu, a preto sa ním VV SSTZ nemohol zaoberať. Odložil jeho 

prerokovanie na najbližšie zasadnutie.  

Kontrolór SSTZ k tejto problematike poznamenal, že podľa čl. 34 Stanov SSTZ: 

bod 7. Na rokovaniach VV SSTZ sa zúčastňujú bez práva hlasovať aj iné prizvané osoby, 

najmä generálny sekretár, členovia Sekretariátu SSTZ, kontrolór a osoba, ktorá zaznamenáva 

priebeh zasadnutia.  

Bod 8. Zasadnutia VV SSTZ sú neverejné, iba ak VV SSTZ rozhodne inak.  

Bod 9. VV SSTZ môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby, 

aby vyjadrili odborné stanovisko, zodpovedali otázky, alebo podali VV SSTZ doplňujúce 

informácie k prerokovávanej veci. Prizvané tretie osoby nemajú hlasovacie právo. 

p. Zelman ako predseda kontrolnej komisie vyslovil presvedčenie, že má právo zúčastniť sa 

zasadnutia VV SSTZ. 

VV SSTZ k predmetnému listu od Ing. Baláža žiada vopred stanovisko kontrolnej komisie 

SSTZ a návrh riešenia. Až následne materiál predloží na zasadnutie VV SSTZ. Členovia VV 

SSTZ si materiál musia najprv preštudovať, aby sa mohli k danému problému vyjadriť bez 

časového stresu. 

Úloha:   Zdokumentovať materiál, ktorý D. Zelman priniesol na zasadnutie a vyžiadať 

k nemu oficiálne písomné stanovisko kontrolnej komisie . 

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

14.7  Zmluva s Butterfly 

Ing. Kalužný žiada preveriť do kedy má SSTZ platnú zmluvu s firmou Butterfly a postupne 

začať robiť kroky a začať rokovania o ďalšej spolupráci či už s firmou Butterfly alebo 

nejakým iným potencionálnym sponzorom SSTZ. 

 

Termín nasledujúceho zasadnutia VV SSTZ nie je určený. Predpokladá sa však, že najbližšie 

zasadnutie bude až v druhej polovici augusta 2020 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 

Overil: Dr. Zdenko Kríž, v.r. 

Bratislava 8.7.2020 

 

 



Príloha č. 1/5 

Medzinárodná agenda 

(22.5.2020 – 22.6.2020) 

 

Dátum:  22.6.2020 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová 

 

A:  ITTF: 

 

1. COVID-19 Guidelines 

2. ITTF Family Webinar 

3. ITTF Executive Committee Meeting (on-line) 2020#07 - key decisions 

4. ITTF major events update 

5. ITTF united against racism and all forms of discrimination 

6. COVID-19 Guidelines in Arabic, Chinese, French, German, Russian and Spanish now 

available 

 

 

B:        ETTU: 

 

1. ETTU Web Camp Project Records & Feedback Survey 

2. 2020-2021 European Club Competitions - Europe Trophy 

3. EYC preliminary entry form and letter CRO TTA 

4. 2020-2021 European Club Competitions final entry 

5. Europe Trophy prolonged deadline preliminary entries and Q&A 

Ostatné:  

1. Alexander Petkevich – Open Letter to the Table Tennis Association 

2. Letter concerning WTT events – Belgická asociácia 

3. Letter concerning ITTF WTT project – Igor Levitin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2/5 

 

  Informácia ekonóma 

 

Dátum: 22.06.2020 

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 MSK Malacky 110,00 
2 TJ Slovan Banka, stolný tenis                 20,16    
3 TJ Trnávka 50,40 
4 Stolnotenisové centrum*              339,74    
5 Miroslava Vožďarová 358,89 
6 Obec Kamienka 12,00 

 SPOLU 891,19                    

Úhrada dlžných pohľadávok bola viacnásobne urgovaná. Z vyššie uvedeného vyplýva, že 

neuhradené záväzky voči zväzu majú hráči Bilkovičová, Štullerová a Kokavec. 

*  V čase konania VV SSTZ už bol záväzok uhradený. 

2. Plnenie úloh VV SSTZ 

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 

Inventúra bola zrealizovaná, ešte je potrebné ju administratívne uzavrieť. 

         NT: september 2020 

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

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

         NT: júl 2020 

3. Príspevok uznanému športu v roku 2019 a 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. 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  a 19.000,- na opravy komína, odkvapov 

a častí strechy. Tieto prostriedky boli preinvestované v plnom rozsahu.  

Odovzdali sme MŠVVaŠ SR záverečné vyúčtovanie štátneho príspevku poskytnutého 

uznanému športu za rok 2019 pre SSTZ v presnej výške 1 728 115,- eur + 1 030,- eur za 

Národné športové projekty (ocenenia členom Top teamu a jubilantom: Miko, Dragaš, 

Klajber, Delinčák). 

Nakoľko predajná suma pozemkov bola určená na 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. Splácanie úveru začne mesiacom apríl 2020, 

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

aktualizovaný postup realizácie úveru v jednaní so zástupkyňou SLSP, Ing. Hudákovou. 

Z našej strany je potrebné zriadenie záložného práva na stolnotenisovú halu (STH) – 

samotnú a bez pozemku, nakoľko nie je možné založiť pozemky (bráni tomu naša zmluva 

o PUŠ s MŠVVŠ SR). Ostáva nám teda doplniť znalecký posudok na STH a Konferenciou 

SSTZ odsúhlasený záver povoľujúci zriadenie záložného práva na STH. Tieto úlohy vieme 

splniť do konca júna 2020 a hodláme tak urobiť. V kontexte aktuálnej situácie skúmame 

možnosti odkladu splátok. Banka spája túto možnosť s vyššie uvedenou požiadavkou 

uzatvorenia zmluvy na zriadenie záložného práva. Pokiaľ sa nám podarí dostať súhlas 

MŠVVŠ SR na preplatenie splátok (istiny) úveru z (kapitálových výdavkov) PUŠ (viď 

nižšie), nie je dôvod z našej strany požadovať odklad splátok. 

4. Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v sezóne 2019/20 

ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky nasledovne: 

 Čerpanie: V r. 2019 V r. 2020 Celkom 

1. VsSTZ 6.600,00 1.200,00 7.800,00 

2. KSTZ Banská Bystrica 4.500,00 0,00 4.500,00 

3. KSTZ Nitra 4.200,00 0,00 4.200,00 

4. KSTZ Trenčín 3.900,00 0,00 3.900,00 

5. KSTZ Bratislava 3.600,00 0,00 3.600,00 

- KSTZ Trnava 0,00 0,00 0,00 

- KSTZ Žilina 0,00 0,00 0,00 

 SPOLU (eur): 18.300,00 5.700,00 24.000,00 

 

5. Výsledok hospodárenia zväzu za r. 2019 

Z účtovnej uzávierky vyplýva, že: 

a) Výsledok hospodárenia zo športovej (neštátnej) činnosti je - 15 160,64 eur. 

b) Výsledok hospodárenia (strata) z hospodárskej činnosti je -2 403,99 eur. Z toho 

vyplýva, že nebudeme platiť daň z príjmu právnických osôb za rok 2019 (ani z toho 

vyplývajúce preddavky na daň roku 2020). Naopak, štátny rozpočet by nám mal vrátiť 

preplatok dane z príjmu 2019, uhradenú vo forme preddavkov vo výške 5.343,32 eur. 



c) Z vyššie uvedeného vyplýva kumulovaný výsledok hospodárenia – 17 564,63 eur, tento 

bude pokrytý z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. 
 

 

 

6. Príspevok uznanému športu v roku 2020  

V súlade so zmluvou medzi MŠVVŠ SR a SSTZ nám bol schválený štátny príspevok na 

rok 2020 v celkovej výške 1 636 418,- eur, z toho 1 572 418,- eur na bežné transfery a 64 

000 eur na kapitálové transfery. Aktuálny stav čerpania príspevku uvádzame v prílohe č. 2. 

čin   strop Kategória limit Limit podľa podanej žiadosti 

1 min 15% šport mládeže do 23 r. v kluboch                    245 463,00                     245 463,00  

2 min 20% rozvoj talentovaných športovcov                    327 284,00                    327 284,00 

3 min 25% športová reprezentácia                    409 105,00                    409 105,00 

4 max 15% správa a prevádzka                    245 463,00                     245 463,00  

5 =   kapitálové výdavky                      64 000,00                    108 406,00  
 

  
                 1 636 418,00                   1 676 418,00  

Doteraz nám boli poukázané 2 štvrtiny, tj. 818.210,- eur. 

Požiadali sme MŠVVŠ SR o možnosť refundácie splátok istiny úveru z kapitálových 

prostriedkov príspevku uznanému športu. Zabezpečili sme ekonomickú argumentáciu tohto 

kroku. Jednalo by sa o čiastku 44.406,- eur. Predstavitelia MŠVVŠ konzultujú možnosti 

s Ministerstvom financií a potom sa vyjadria k ďalšiemu postupu, resp. v kladnom prípade 

pripravia dodatok zmluvy o príspevku uznanému športu. Predpokladá sa že by sa jednalo 

o navýšenie kapitálových prostriedkov o 44.406,- eur (čím by celková výška kapitálových 

prostriedkov dosiahla 108.406,- eur) na úkor bežných transferov, ktoré by sa súčasne o tú 

istú sumu znížili. Presnejší prepočet uvedieme po predložení návrhu dodatku zo strany 

Ministerstva.  

Okrem toho nám MŠVVŠ SR v rámci programu Národné športové projekty príspevok na 

členov Top Teamu pre rok 2020 v celkovej výške 40.000,- eur (mix 30.000,- Wang 5.000,-

, Labošová 5.000,- eur). Z toho nám bolo nateraz poukázaných 20.000,- eur. Navyše nám 

MŠVVŠ SR v rámci programu Národné športové projekty schválila príspevok na členov 

Top Teamu za úspechy, dosiahnuté v roku 2019 v celkovej výške 850,- eur (Truksa 400,-; 

Špánik 225,- a Brat 225,- eur).  

7. Ďalšie informácie 

a) Zástupca nájomcu ubytovne L.V.SLOVAK s.r.o., Dr. Lam nás informoval 

o neschopnosti splácať nájomné. Po konzultácii s predsedom a generálnou sekretárkou, 

prijal dodatok nájomnej v zmluvy, v ktorom boli dohodnuté znížené splátky na 3.600,- 

eur vr. DPH, s odkladom úhrady zvyšnej sumy nájomného v splátkach po skončení 

obdobia obmedzenia prevádzky trhovísk a prevádzok stravovania (kde sú zamestnaní 

nájomníci ubytovne). Tento systém fungovania uzatvárame k 31.05.2020 a vraciame sa 

k plnej fakturácii v pôvodnom rozsahu a pripravili sme vyúčtovanie k danému termínu 

a príslušný splátkový kalendár tak, aby sa nám omeškané prostriedky vrátili najneskôr 

do konca tohto roku. 

b) Koncom mája sa na nás Dr. Lam znovu obrátil so žiadosťou o cenovú zľavu (nevratnú)  

na nájomnom vo výške 20% na obdobie troch letných mesiacov 2020 a žiada tento návrh 

prejednať a dať stanovisko (viď príloha č. 4). Pokiaľ by sme pristúpili na navrhovaný 



postup, vznikla by nám strata 3.180,- eur. Túto žiadosť výkonný výbor na minulom 

zasadnutí zamietol. Tiež nás informovali o inštalácii bezpečnostnej kamery na budove 

ubytovne, ktorá sleduje lokalitu smetných kontajnerov (s cieľom zafixovať zneužívanie 

kontajnerov obyvateľstvom okolitých domov). 

c) V dňoch 26.-28.05.2020 sme prostredníctvom elektronického kontraktačného systému 

EKS uskutočnili výber dodávateľa elektrickej energie pre objekt STH na obdobie 

1.7.2020-31.12.2021. Dôvodom výberu bol dobeh stávajúcej zmluvy na dodávku 

elektriny s dodávateľom SLOVAKIA ENERGY (neprejavil záujem pokračovať 

v dodávke), ktorý prevzal zmluvu od dodávateľa RIGHT POWER. Zadanie súťaže cez 

EKS sme zvolili, lebo sa jedná o najtransparentnejší postup verejného obstarávania, čo 

je podmienkou, pokiaľ chceme časť nákladov na elektrinu preplácať zo štátneho 

príspevku. O vyhlásenej súťaži bolo notifikovaných 100 registrovaných súťažiacich, 

súťaže a nasledovnej online aukcie sa zúčastnilo 5 súťažiacich, ktorí podali celkovo 65 

ponúk. Víťaznou sa stala ponuka fy BCF ENERGY, s.r.o. vo výške 36.847,50 eur 

celkových nákladov na dodávku elektriny za obdobie 01.07.2020-31.12.2021 (tj. 

24.565,- ročne), pri cene silovej elektriny 50,- eur/ MWh. Po prebehnutí nevyhnutných 

formalít bola podpísaná príslušná zmluva. 

d) elektronického kontraktačného systému EKS uskutočnili výber dodávateľa zemného 

plynu pre objekt STH na obdobie 1.1.2021-31.12.2021. Dôvodom výberu boli nízke 

ceny ropy a plynu na trhu. Zadanie súťaže cez EKS sme zvolili, lebo sa jedná 

o najtransparentnejší postup verejného obstarávania, čo je podmienkou, pokiaľ chceme 

časť nákladov na plyn v r. 2021 preplácať zo štátneho príspevku. O vyhlásenej súťaži 

bolo notifikovaných 179 registrovaných súťažiacich, súťaže a nasledovnej online aukcie 

sa zúčastnilo 6 súťažiacich, ktorí podali celkovo 85 ponúk. Víťaznou sa stala ponuka fy 

MFGK Slovakia, s.r.o., teda nášho súčasného dodávateľa vo výške 14.920,- eur 

celkových nákladov na dodávku plynu za obdobie 01.01.2021-31.12.2021, pri cene 

komodity 13,- eur/ MWh. Po prebehnutí nevyhnutných formalít bude odpovedajúca 

zmluva predložená na podpísanie. 

e) Preplatili sme príspevok na cestovné náklady za sezónu 2019/20 talentovaných 

mládežníkov zo znevýhodneného prostredia Ferka a Horvátha vo výške 1.000,- eur ich 

klubu TJ GEOLÓG Rožňava (Ing. Ružik). 

 

 


