
Zápis č. 8/2020 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 27.10.2020 v Bratislave formou 

videokonferencie 

 

Začiatok zasadnutia: 27.10.2020 o 8:30 

Ukončenie zasadnutia:  27.10.2020 o 17:10 

 

Prítomní formou videokonferencie: pp. Dr. Kríž, Ing. Čelko, Ing. Kalužný, Dr. Fink, Dr. 

Vaniak, Ing. Grigel, Truksa, Ing. Kutiš 

Prizvaní formou videokonferencie: Mgr. Hatalová, Ing. Wawrek, Ing. Suchý, Ing. Šereda, 

Cibula, Mgr. Majdeková, Bc. Breyerová 

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

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

7. Informácie z komisie ŠTK a opatrenia súvisiace  

s koronavírusom COVID-19      - 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. Rôzne          

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

Predseda SSTZ privítal všetkých na zasadnutí, ktoré opäť prebiehalo výlučne formou 

videokonferencie. Verí, že nabudúce už zasadnutie prebehne osobne, aj keď celková situácia 

tomu až tak nenasvedčuje. Online zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia VV SSTZ, 

kontrolór SSTZ, ako aj všetci členovia sekretariátu.  

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

2.1 Dňa 24.9.2020 uskutočnilo sa 2. kolo výberového konania na post ekonóma SSTZ. 

Komisia po preštudovaní predložených materiálov, ako aj osobnom rozhovore s päticou 

kandidátov dospela k jednomyseľnému stanovisku, že ani jeden z nich nespĺňa požiadavky 

stanovené zväzom. Po diskusii s  J. Suchým navrhla anulovanie jeho pôvodnej výpovede (s 

jeho súhlasom) a navrhla VV SSTZ, aby J. Suchý pokračoval v pracovnom pomere s tým, že 

mu zväz dorovná plat na úroveň ponúknutú v inzeráte. VV SSTZ toto rozhodnutie schválil per 

rollam. 

2.2   Rakúsky stolnotenisový zväz, ktorý je garantom riadenia stolnotenisovej 



Stredoeurópskej superligy zorganizoval videokonferenciu zainteresovaných krajín (Rakúsko, 

Maďarsko, Česko, Slovensko a Slovinsko), aby sa zjednotili na budúcnosti tejto tradičnej 

medzinárodnej súťaže. Slovensko zastupovali I. Hatalová, Z. Kríž a J. Truksa. Účastníci 

videokonferencie sa zhodli na potrebe zachovať túto súťaž, ale vzhľadom na korona vírus je 

potrebné zmeniť jej formát a hrať časť súťaže turnajovým spôsobom. V prípade priaznivej 

situácie by súťaž mohla odštartovať na jar 2021. Rakúsky stolnotenisový zväz navrhol, že 

bude dovtedy koordinovať priateľské stretnutia klubov zo zainteresovaných krajín ((aj 

družstiev, ktoré nehrajú superligu). 

2.3  Po prvý raz v histórii ITTF od r. 1926 sa konal kongres tejto organizácie virtuálne 

(28.9.2020). Predchádzalo mu 6 videokonferencií na aktuálne témy i skúška hlasovania. 

Napriek tomu sa jeho priebeh nevyhol niektorým technickým problémom. Z 226 členských 

krajín sa dokázalo pripojiť iba 140 zväzov a z nich nezvládlo hlasovanie 22 delegátov. 

Napriek tomu 118 hlasov zaručovalo platnosť rozhodnutí kongresu, ktorý napokon schválil 

všetky materiály predložené exekutívou ITTF. Vzhľadom na vážne písomné výhrady 

viacerých zväzov (o.i. Nemecka, Belgicka, Ruska a Slovenska) do programu neboli nakoniec 

zaradené návrhy týkajúce sa podstatných zmien v činnosti ITTF. Tie sa budú prerokovávať na 

najbližšom kongrese v juhokórejskom Busane  (február 2021). Kongres rozhodol s výraznou 

prevahou o organizátorovi  MS 2023. Juhoafrický Durban získal 90 hlasov (69,77%), zatiaľ 

čo protikandidát Düsseldorf iba 39! MS budú iba po druhý raz v histórii na africkom 

kontinente (naposledy v r. 1939 v Káhire). Rokovanie kongresu virtuálne absolvovali za 

SSTZ ako delegáti Z. Kríž a I. Hatalová.  

2.4    Sekretariát ETTU informoval členské zväzy o rozhodnutí svojej exekutívy o voľbe 

predsedov odborných komisií a ich členov. Všetci traja kandidáti  SSTZ boli úspešní: Z. Kríž 

sa stal opäť predsedom veteránskej komisie (je ním nepretržite od r. 1999), A. Hamran je 

členom komisie mládeže a I. Hatalová členkou novej komisie pre rovnosť pohlaví (prvá žena 

zo Slovenska, ktorá je členkou niektorej komisie ETTU). 

2.5    SOŠV zvolal 30.9.2020 poradu členských subjektov strešnej organizácie slovenského 

športu, aby zjednotili svoj postoj vo vzťahu k MŠVVaŠSR i celkove k štátu, ktorý zatiaľ 

nijako neodškodnil športové zväzy, ani kluby, ktoré utrpeli veľké straty v súvislosti 

s pandémiou korona vírusu. Štát finančnú pomoc deklaroval iba vo forme prísľubov. Urobil 

však niekoľko legislatívnych zmien, ktoré umožnia voľnejšie nakladanie s príspevkom od 

štátu. SSTZ informoval kluby o možnosti uplatniť nárok na odškodnenie na webovej stránke 

zväzu. 

2.6   Prípravu Slovak Youth Open 2020 prerokovali zástupcovia  SSTZ  (Z. Kríž, I. 

Hatalová, A. Hamran, J. Truksa) prostredníctvom videohovoru s partnermi z Maďarského 

stolnotenisového zväzu (6.10 a 12.10.2020), ktorý plánuje usporiadať podobné podujatie 

v Szombathely  týždeň pred turnajom v Senci.  Bol skoordinovaný spoločný postup, 

prospektus i zabezpečenie reklamy podujatia prostredníctvom ITTF. Organizátori z Maďarska 

ponúkli účastníkom turnaja v Szombathely špeciálny prevoz autobusom do Senca. 

Vzhľadom na prísne hygienické epidemiologické opatrenia vlády SR a zákaz organizovania 

športových podujatí rozhodol VV SSTZ per rollam o zrušení organizácie Slovak Youth Open 

2020 ako aj účasti slovenskej výpravy na Hungarian Youth Open. 



Maďarský stolnotenisový zväz poslal SSTZ faktúru vo výške 50% storno poplatku (3.590 

EUR), za to, že sa naši reprezentanti odhlásili z podujatia z dôvodu obmedzení koronavírusom 

a sú obavy z vycestovania do zahraničia. Po telefonáte medzi predsedom SSTZ a K. Lajtaiom 

s MOATSZ sa napokon storno poplatok znížil do výšky 35%.  

VV SSTZ sa zhodol na tom, že storno poplatok SSTZ zatiaľ neuhradí. V prípade, že podujatie 

v Maďarsku zrušia, tak požadovanie storna nebude z maďarskej strany férové. Celá situácia 

môže spôsobiť zhoršené vzťahy medzi asociáciami. 

Úloha:  Sledovať aktuálnu situáciu s Hungarian Youth Open a dohliadnuť na 

komunikáciu s Maďarskou stolnotenisovou asociáciou. 

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

2.7  Redakčná rada časopisu Slovenský stolný tenis sa stretla 1.10.2020 čiastočne osobne 

a čiastočne virtuálne. Schválila obsah časopisu 3/2020, vrátane autorov. Zaoberala sa aj 

námetmi do čísla 4/2020. Uzávierka časopisu bola stanovená na 15.10.2020 a číslo by malo 

byť hotové do 31.10.2020.  Číslo 4/2020 vyjde začiatok r. 2021. 

2.8  Predseda SSTZ sa 8.10.2020 obrátil listom s ponukou na výkonného riaditeľa NIKÉ, 

a.s. R. Bergera na prehĺbenie spolupráce, ktorá sa v uplynulom období rozbehla medzi NIKÉ 

a niektorými stolnotenisovými klubmi. SSTZ ponúkol možnosť organizácie extraligy pod 

hlavičkou Niké, umiestnenie jej reklamy v stolnotenisovej hale, reklám na dresoch slovenskej 

reprezentácie, či zorganizovanie turnajov pod hlavičkou tejto stávkovej kancelárie. Niké 

prejavila záujem o spoluprácu a bolo dohodnuté stretnutie na 26.10.2020.    

2.9  Dňa 12.10.2020 sa SSTZ listom predsedu obrátil na štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR 

I. Husára a hlavného hygienika J. Mikasa s otázkami na podmienky tréningu v NSTC 

v Bratislave a NSTC mládeže v Nitre  (výnimky, aby mohlo trénovať viac ako 5 hráčov + 1 

tréner). Stanovisko epidemiologickej komisie bolo zamietavé, hoci by SSTZ dokázal 

zabezpečiť všetky hygienické opatrenia vrátane požadovaných 15 m2 na osobu. 

2.10   Dňa 14.10.2020 sa konalo videozasadnutie exekutívy ETTU rozšírené o predsedov 

jednotlivých odborných komisií. Každá komisia prezentovala svoj plán do konca r. 2020 a na 

celý rok 2021. Za komisiu veteránov sa na tomto rokovaní zúčastnil Z. Kríž. ETTU plánuje 

výrazné oživenie činnosti stolného tenisu (pokiaľ to korona v najbližšom období  umožní) 

a má záujem získať aj nových sponzorov a zatraktívniť všetky európske súťaže. 

Zaujímavosťou je, že od nástupu nového prezidenta ETTU I. Levitina všetky rokovania 

prebiehajú v angličtine i ruštine. 

2.11  Komisia SSTZ na rozdelenie dotácie klubom na hráčov do 23 rokov 14.10.2020 

preverila všetky predložené výkazy a rozhodla aj o sporných prípadoch. Celkovo zaradila do 

delenia najmenej 15% rozpočtu zväzu na túto oblasť 1322 hráčov (navrhnutých 1376) zo 101 

klubov. Odporučila VV SSTZ navýšiť plánovaný objem na rozdelenie na r. 2020 (minimálna 

suma na 1 hráča je 186 €). Všetky údaje sú, resp. budú zverejnené na stránke www.sstz.sk.   

2.12  Predseda SSTZ sa 20.10.2020 stretol s gen. riaditeľom Sekcie športu MŠVVaŠ SR P. 

Dedíkom a predsedom Fondu na podporu športu L. Križanom. Prerokovali možnosti podpory  

pre kluby vrcholového a výkonnostného stolného tenisu na zmiernenie dopadov korona krízy. 

SSTZ tiež oficiálne oznámil zrušenie organizácie Slovak Youth Open (vzhľadom na proti 

epidemiologické opatrenia, ktoré znemožňujú jeho organizáciu) ako aj  vrátenie štátnej 

podpory vo výške 27 000 €, ktorú SSTZ na základe projektu získal od MŠVVaŠ SR. Riaditeľ 



Fondu na podporu športu informoval, že je v legislatívnom procese zmena Zákona o Fonde na 

podporu športu, ktorá umožní investovať celú čiastku z jeho rozpočtu (20 mil. €) na podporu 

športovej infraštruktúry, resp. na pomoc zväzom a klubom dokázateľne finančne poškodeným 

opatreniami proti COVID-19.  

2.13  Komisia pre rozvoj športu pri SOŠV sa 22.10.2020 za účasti predsedu SSTZ zaoberala 

pripomienkami k tvorbe nového vzorca i ďalších zásadných úprav v Zákone o športe, novela 

ktorého by mala byť predložená do NR SR v polovici budúceho roka. Pripravujú sa aj zmeny 

v TOP tíme, ktorý by mal byť po OH 2021 zredukovaný iba naozaj na najvýkonnejších 

športovcov a podpora im už nebude prideľovaná na meno, ale priamo na konkrétne podujatia, 

resp. prípravu. V praxi to znamená, že každý športovec z TOP tímu bude mať inú výšku 

podpory – na základe reálne predložených a následne vyúčtovaných nákladov.   

2.14  Predseda SSTZ z titulu svojej funkcie viceprezidenta SOŠV sa zúčastnil 22.10.2020 

na zasadnutí výkonného výboru Klubu fair play, ktorý rozhodoval o udelení cien za r. 2020. 

Hlavnú cenu získal I. Svitko za humánny počin na Rallye Dakar 2020, keď obetoval svoje 

postavenie v celkovom poradí a snažil sa pomôcť svojmu ťažko zranenému súperovi. SSTZ 

do stanoveného termínu nepredložil žiadny návrh, preto Z. Kríž navrhol na jednu z hlavných 

cien J. Vaniaka, dlhoročného obetavého funkcionára stolného tenisu, ktorý aj napriek ťažkým 

zdravotným problémom stále aktívne pracuje vo VV SSTZ a zabezpečuje nominácie 

rozhodcov aj ich vzdelávanie rozhodcov a články s rozhodcovskou problematikou. Klub fair 

play aj napriek oneskorenému podaniu návrhu jednomyseľne rozhodol zaradiť J. Vaniaka 

medzi laureátov Ceny fair play. Cena bude odovzdaná začiatkom r. 2021. 

2.15  Dňa 26.10.2020 sa uskutočnilo videorokovanie SSTZ (Z. Kríž, I. Hatalová, J. Truksa) 

so zástupcom NIKÉ, spol. s.r.o. J. Petkom o spolupráci. NIKÉ prejavilo záujem sponzorovať 

v mesiacoch január – apríl 2021 turnaj najlepších 8 hráčov (systém každý s každým) za 

predpokladu streamingov. Črtá sa aj spolupráca pri organizovaní NIKÉ extraligy mužov 

a žien v sezóne 2021/2022, ako aj pri sponzorovaní reprezentácie SR na budúcoročných MS 

a ME.   

VV SSTZ po dlhšej diskusii dospel k záveru, že pokiaľ sa bude na stolnotenisové stretnutia 

a zápasy stávkovať, tak je potrebné zabezpečiť ochranné mechanizmy ktoré eliminujú 

negatívne vplyvy – ako je napríklad ovplyvňovanie zápasov.  

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

Úlohy splnené: 

6/6  Preveriť možnosť zakúpenia alebo zapožičania podlahy taraflex pre NSTCM v Nitre –

45/50m2. 

Z: Mgr. Hatalová         T: 15.9.2020 

- Úlohou zabezpečenia je poverený Ing. Grigel, keďže ide o NSTCM v Nitre 

Z: Ing. Grigel          T: okamžite  

 

- Taraflex bol zakúpený 

 

17/6  VV SSTZ žiada od Komisie rozhodcov SSTZ, aby v prípade delegovania hlavných 

rozhodcov na extraligové stretnutia spracovala presný a prepracovanejší návrh. V prípade 



schválenia, by táto možnosť pripadala do úvahy až od druhej časti extraligy. 

Z: Dr. Vaniak         T: 22.9.2020 

- Bližšie v bode zápisu 13. 

18/6  VV SSTZ navrhuje komisii rozhodcov, aby prepracovala smernicu o odmeňovaní 

rozhodcov. 

Z: Dr. Vaniak          T: 22.9.2020 

- Bližšie v bode zápisu 13. 

1/7  Zverejniť a doplniť hodnotenia sústredení, ktoré ešte nie sú na stránke SSTZ. 

Z: Mgr. Majdeková, Cibula       T: 27.10.2020 

- Všetky sú už zverejnené 

2/7  Doplniť vzor žiadosti CTM - RC do Smernice SSTZ č.4/2020. 

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

- Vzor zverejnený 

4/7  Tajomníčka komisie MVK sa skontaktuje s trénermi T. Horákom, R. Švickým, P. 

Sačurovským a pošle im trénerské licencie. 

Z: Mgr. Majdeková        T: okamžite 

- Licencie boli odoslané 

6/7  Do najbližšieho zasadnutia VV SSTZ spracovať ročnú správu o činnosti NSTC. 

Rovnako pripraviť zloženie jednotlivých skupín v centre pre sezónu 2020/2021.  

Z: Truksa          T: 27.10.2020 

- Správa bola predložená, ale po jej prerokovaní VV SSTZ uložil vedúcemu NSTC 

správu ešte dopracovať. Konkrétne údaje z prípravy slovenských reprezentantov a ich 

výkonnostnom napredovaní. 

Z: Truksa           NT: 24.11.2020 

8/7  Zverejniť Smernicu SSTZ č.6/2020 – Štatút reprezentanta 

Z: Mgr. Hatalová        T: okamžite 

- Smernica zverejnená 

10/7  Napísať odpoveď rodičom F. Delinčáka o schválenej jednorazovej finančnej podpory 

vo výške 1.200€. Vypracovať odhadovaný prehľad toho v akej výške bol F. Delinčák 

podporený SSTZ v posledných rokoch. 

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

- Odpoveď bola poslaná 

11/7  Napísať odpoveď rodičom D. Flóra so zamietavým stanoviskom – finančná podpora. 

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

- Odpoveď bola poslaná 



Úlohy čiastočne splnené: 

 

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  

- Presunuté na najbližšie zasadnutie VV SSTZ 

NT: 22.9.2020 

- Projekt je spracovaný. Je potrebné ešte zaregistrovať SSTZ u notára, aby mohol zväz 

byť príjemcom 2% z daní v nasledujúcom roku.  

Úloha:  Do najbližšieho zasadnutia VV SSTZ je potrebné zväz zaregistrovať a 

dopracovať projekt. 

Z: Bc. Breyerová, Mgr. Hatalová       T: 27.10.2020  

- Mgr. Hatalová čaká na posledné potvrdenie k registrácii. Následne po jeho získaní, 

bude SSTZ zaregistrovaný.  

- Projekt bol predložený na zasadnutie VV SSTZ,  

VV SSTZ projekt berie na vedomie 

 

1/5   Spracovať cenové ponuky na vytvorenie promo videa pre projekt Stolný tenis do škôl 

a pracovať na jeho realizácii. 

Z: Bc. Breyerová         T: august 2020 

- Bc. Breyerová spracovala cenové ponuky, diskusia členov VV SSTZ navrhol, aby sa 

promo video realizovalo v spolupráci s A. Hamranom ml. – vo vlastnej réžii. 

 

- Na videu sa už začalo pracovať – spoločne s A. Hamranom ml.  

Dokončenie videa je naplánované do konca októbra. 

Z: Cibula, Bc. Breyerová        T: 31.10.2020 

 

6/5   Ekonóm SSTZ zabezpečí realizáciu už schválenej dotácie vo výške 2000€ pre 

SKVST. 

Z: Ing. Suchý          T: júl 2020 

- Dotácia pre veteránov je realizovaná na základe zmluvy. Fin. prostriedky  

v stanovenej výške ešte len budú vyúčtované. 

- Zmluva s SKVST je podpísaná, vyúčtovanie bude prebiehať priebežne. 

Z: Ing. Suchý, Ing. Zadubenec        T: priebežne 

 

 

Úlohy trvajúce: 

5/7  Verejné obstarávanie notebookov pre krajské stolnotenisové zväzy. 

Z: Mgr. Hatalová, Cibula       T: koniec roka 2020 

7/7  Pripraviť podklady na obstarávanie rámcových zmlúv na nákup špecifických tovarov 

pre SSTZ tak, aby boli platné od r. 2021. 

Z: Mgr. Hatalová         T: december 2020 



9/7  Začať pracovať na novej smernici o poisťovaní reprezentantov SR. 

V prípade nejasností to zadať firme, ktorá sa tejto oblasti venuje. 

Z: Mgr. Hatalová, Dr. Križ        T: december 2020 

12/7  Bc. Breyerová vypracovala v spolupráci s trénerom NSTC J. Truksom návrh ako 

upraviť zaujímavejšie „prázdne“ priestory v hale SSTZ. Vybrané budú postupne v niekoľkých 

etapách skrášlené prostredníctvom umelca, ktorý dodá do priestorov haly modernejšie prvky. 

Prvá etapa sa uskutoční na tzv. „medziposchodí“ kde bude spracovaná reklamná stena 

s logami (MŠVVaŠ SR, SSTZ, SOŠV, ITTF, ETTU atď.), pre prípadné rozhovory s médiami. 

Z: Bc. Breyerová        T: do konca roka 2020  

3/7  Na najbližšie zasadnutie VV SSTZ pripraviť informáciu o trénerskom seminári 

(pozvánka, návrh tém, organizačné zabezpečenie, návrh rozpočtu, atď.) 

Z: Mgr. Majdeková, Ing. Kutiš       T: 27.10.2020 

- Seminár sa vzhľadom na pandemickú situáciu prekladá na r. 2021. 

16/6  V prípade získania sponzora pre Team Tokyo 202One SSTZ uzavrie so 

zainteresovaným zmluvu.  

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

 

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

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

realizovaná v r. 2021. 

 

- Oslovený špecialista na obstarávanie pre vypracovanie výzvy 

Z: Mgr. Hatalová         T: 30.6.2020 

 

- Na základe diskusie VV SSTZ bude v roku 2020 SSTZ v oblasti právnych služieb 

postupovať systémom ad hoc. V roku 2021 spracuje výzvu, ktorá po konzultácii 

s odborníčkou na verejné obstarávanie bude opätovne zverejnená. 

Z: Mgr. Hatalová         T: 31.3.2021 

 

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

štúdia v šk. roku 2021/2022 na FTVŠ v Bratislave. 

Z: Ing. Kutiš         T: 15.3.2021 

- 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          NT: december 2020 

11/3  V spolupráci s externým právnikom definovať očakávania, benefity, riziká a potrebné 

kroky k založeniu dcérskej s.r.o. na rozhodnutie o ďalších krokoch. Získať aj skúsenosti od 

iných športových zväzov, ktoré už s.r.o majú.  

Z.: Mgr. Hatalová           

          NT: 28.2. 2021 

Úlohy zrušené: 



 

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

Senci. 

Z: Mgr. Hatalová         T: júl 2020 

3/5  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 

- Všetko okolo organizácie Slovak Junior & Cadet Open sa presúva na ďalšie 

zasadnutie VV SSTZ. 

NT: 22.9.2020 

Slovak Youth Open 2020 VV SSTZ vzhľadom na situáciu súvisiacu s opatreniami 

prijatými ÚVZ SR zrušil.  

 

K bodu 4 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

Materiál je prílohou zápisu č. 1/8. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

Úloha:  Prihlásiť SSTZ ako organizátora mládežníckeho podujatia WTT Youth v roku 

2021. (Ide o novú štruktúru ITTF mládežníckych turnajov od roku 2021). Termín na 

prihlásenie je do 15.11.2020. 

Z: Mgr. Hatalová         T: 15.11.2020 

Úloha: Požiadať o organizáciu kvalifikačnej mužskej skupiny o postup na Majstrovstvá 

Európy družstiev 2020-2021 v termíne 23.-24.1.2021 v Bratislave. Skupina – Slovensko, 

Anglicko, Španielsko. 

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

 

K bodu 5 – Kooptovanie zástupcu hráčov za člena VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV 

SSTZ 

VV SSTZ na začiatku prerokovávania tohto bodu hlasoval o tom či chce VV SSTZ voliť 

zástupcu hráčov tajne alebo verejne.  

Hlasovanie VV SSTZ o tajnej voľbe: 4 za, 4 proti. 

Vzhľadom na túto situáciu nie je možné, aby voľba prebehla tajne (keďže sa hlasuje formou 

videokonferencie) a nie je možné kooptovať zástupcu hráčov. 

Kooptácia sa presúva na zasadnutie VV SSTZ, ktoré bude prebiehať za fyzickej prítomnosti 

členov a bude možné zabezpečiť tajné hlasovanie.  

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

Suchý 

Podpredseda SSTZ Ing. Kalužný informoval, že napriek opakovaným výzvam nedostal od 

ekonóma SSTZ Ing. Suchého podklady k spracovaniu aktualizácie rozpočtu a plánu čerpania 

do konca roka. Vyjadril nespokojnosť s prácou ekonóma SSTZ – Ing. Suchého – neplní si 

podľa neho svoje povinnosti (nezasielanie mesačného kontrolingového reportingu podľa 



smernice, nezverňoovanie čerpania financií od júna tohto roka, predložený nesprávny výkaz 

čerpania na VV SSTZ, atď.). Potrebný materiál o presnej sume, ktorú je potrebné vyčerpať zo 

štátnych peňazí, nebol členom VV SSTZ doručený v stanovenom termíne a bol nesprávny. 

Nie je preto možné pracovať s aktuálnymi číslami, ale len s odhadom.  

Ing. Kalužný navrhol Ing. Suchému udeliť pokarhanie za neplnenie povinností.  

Hlasovanie VV SSTZ: 1 Za, 4 proti, 2 zdržal sa, 1 nehlasoval 

Mgr. Hatalová sa vyjadrila, že ekonómovi SSTZ je potrebné pomôcť prijatím plnohodnotného 

človeka na trvalý pracovný pomer a nie tým, že bude mať niekoľkých pracovníkov na 

čiastočný pracovný úväzok, ktorí chodia raz do týždňa na zväz na 2 hodiny vykonať 

najjednoduchšie úkony – preplácanie cestovného.  

Členovia VV SSTZ sa dohodli, že v piatok, 30.11.2020 o 16:00 prebehne videohovor 

s ekonómom SSTZ o aktuálnom stave financií, aby VV SSTZ vedel urobiť úpravy v rozpočte  

ku koncu roku 2020.  

VV SSTZ schválil navýšenie dotácie pre jedného mládežníckeho športovca v rámci finančnej 

podpory pre mládež do 23 rokov na rok 2020 do výšky 250€. 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa. 

Po dlhšej diskusii sa členovia VV SSTZ rozhodli, že v čase korona krízy podporia aj 

extraligové kluby – mužské aj ženské – vo výške 3.000 € pre jeden klub. Iba v prípade, že 

kluby splnia podmienky (podobné ako v prípade finančnej podpory pre mládež do 23 rokov), 

sa budú môcť uchádzať o podporu.  

Vzhľadom na konflikt záujmov sa členovia VV SSTZ, ktorí pôsobia v extraligových kluboch 

nezúčastnili na hlasovaní o tejto finančnej podpore. 

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 3 sa hlasovania nezúčastnili (p. Kalužný, Kutiš, Truksa. 

Úloha: Urýchlene dopracovať všetky potrebné dokumenty na zverejnenie o podpore 

extraligových klubov. 

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

Ing. Kalužný poznamenal, že v Dodatku č. 2 v Zmluve o PUŠ, ktorý prišiel na SSTZ 

15.10.2020 je asi nesprávne uvedený účel použitia pri kapitálových výdavkoch – je potrebné 

preveriť, či takáto úprava umožňuje splácať úver zo štátnych – kapitálových prostriedkov.  

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

Ekonóm SSTZ predložil materiál, ktorý je prílohou zápisu – príloha č. 2/8. 

K bodu 7 – Informácie z komisie ŠTK a opatrenia súvisiace s koronavírusom COVOD-

19 – Ing. Čelko a Ing. Šereda 

Všetky súťaže SSTZ sú pozastavené. Do najbližšieho zasadnutia VV SSTZ je potrebné 

pripraviť návrhy akým systémom ich bude možné dohrať. 

V platnosti zostávajú všetky opatrenia, ktoré boli prijaté VV SSTZ. SSTZ sa riadi 

uzneseniami Vlády SR ako aj usmerneniami ÚVZ SR. 

VV SSTZ sa zaoberal variantami akými by mohli reprezentanti SR trénovať – či už formou 

„karanténneho“ strediska v hale SSTZ, alebo vytvorením dohôd o vykonávaní činnosti. 

Prípadne nájsť iný obdobný pracovno-právny vzťah medzi hráčom a zväzom, aby 

reprezentanti mohli aj naďalej trénovať – ako súčasť svojho zamestnania.  



Výnimka zo zákazu vychádzania je udelená tým, ktorí idú do zamestnania – majú pracovnú 

zmluvu alebo vykonávajú nejaký druh služby – v našom prípade väčšina trénerov môže 

vykonávať trénerskú činnosť, ale problémom je účasť hráčov na tréningu (ak sú bez zmluvy). 

 

Jednotlivé varianty je potrebné preveriť. V týždni od 26.-30.10.2020 je hala SSTZ pre 

všetkých uzavretá a v týždni od 2.11.2020 zväz vypracuje možnosti za akých by mohli 

reprezentanti SR – muži, ženy a do 21 rokov pokračovať v tréningovom procese v NSTC. 

 

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

8.1  Návrh nového systému turnajov mládeže 

Komisia mládeže pripravila návrh systému turnajov, v ktorom bude dodržaný povolený počet 

do 50 hráčov. Predstavili systém ako aj výhody a nevýhody organizácie podujatí s nižším 

počtom hráčov ako sme zvyknutí. 

VV SSTZ berie návrh na vedomie a v prípade, že bude potrebné počty kvôli obmedzeniam 

znížiť, tak ho bude možné uviesť do praxe. 

8.2  Zmena vekových kategórií 

ITTF informovalo o plánovanej zmene vekových kategórii – bude 5 vekových kategórii - 

U11, U13, U15, U17, U19 a U21. 

Komisia mládeže navrhuje od nasledujúcej sezóny posunutie vekovej hranice u juniorov – do 

19 rokov. Na Slovensku nepridávať vekové kategórie (2x za rok urobiť medzi nimi kontrolný 

turnaj – na preverenie výkonnosti) a v kategóriách, ktoré nemáme reprezentovať Slovensko 

len na medzinárodnom poli.   

 

VV SSTZ sa týmto návrhom ešte bude zaoberať – po prerokovaní v príslušných komisiách. 

Zatiaľ informáciu berie na vedomie. 

8.3  Žiadosti RC – CTM 

V stanovenom termíne podali žiadosti na RC – CTM nasledovné kluby: STC ŠKST 

Bratislava, ŠKST Ružomberok, ŠKST Topoľčany a Lokomotíva Košice. 

SSTZ vytvára hodnotiacu komisiu v zložení – predseda KM, predseda KŠR, J. Blaško a R. 

Valuch. V každom klube bude prítomný aj zástupca konkrétneho regiónu. Komisia, kluby 

navštívi a vypracuje hodnotiacu správu o tom, či kluby spĺňajú kritériá na vznik RC – CTM. 

Správa bude predložená na schválenie VV SSTZ. 

 

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

Ing. Kutiš informoval, že organizácia trénerského seminára s E. Jelerovou je zatiaľ 

pozastavená. V prípade, že sa uvoľnia opatrenia, tak sa začne hľadať termín. 

Taktiež sa musí počkať s otvorením školenia 1. kv. stupňa. Školenie prebehne v termíne, keď 

to situácia súvisiaca s koronavírusom COVID-19 dovolí. 

Mgr. Hatalová na základe písomného návrhu Ing. Baláža komisii navrhla, aby najlepšie 

záverečné trénerské práce boli zverejnené ako metodický materiál pre iných trénerov a boli 

inšpiráciou pre ďalších.  



VV SSTZ berie návrh na vedomie a MVK postupne začne zverejňovať záverečné práce – 

dôležité dodržať GDPR a autori prác musia so zverejnením súhlasiť. 

Úloha:  Postupne trénerské záverečné práce uverejniť na webe SSTZ ako metodický 

materiál pre ostatných trénerov. 

Z: Mgr. Majdeková, Ing. Kutiš       T: priebežne  

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

10.1 Publikačná činnosť 

V rámci podpory publikačných aktivít bol prerokovaný stav prípravy troch publikácií autorov 

Koprda, Brúderová, Truksa, na základe čoho sa konštatuje, že dve z troch týchto publikácií by 

mohli byť vydané ešte do konca roka 2020, zostávajúca v prvom kvartáli 2021. Pripravuje sa 

nacenenie a rezervujú sa kapacity pre tlač. 

Úloha:  Získanie cenových ponúk a rezervácie publikácii, ktoré sa budú vydávať do konca 

roka. (pp. Brúderová a Koprda) 

Z: Mgr. Hatalová        T: okamžite 

 

10.2  Odznaky krajských zväzov  

Úloha sa priebežne realizuje, pripravuje sa potrebná grafika, viaceré KSTZ k tomu pristúpili 

zodpovedne, napr. prípravou grafiky vo vlastnej réžii, zjednocujúcim prvkom všetkých 

odznakov KSTZ vo vzťahu k SSTZ by mal byť nápis „regionálne zväzy SSTZ“. Aktuálne sa 

u výrobcu pripravuje grafika pre výrobu podľa požiadaviek dodávateľa. 

Z: Bc. Breyerová        T: do konca roka 2020 

 

10.3  Materiálna pomoc krajským zväzom  

V súlade s predchádzajúcim zasadnutím VV SSTZ, ktorým bola v rámci rozvojových projektov 

a podpory KSTZ schválení materiálna pomoc 2x notebook s príslušenstvom /myš, taška, 

software/, bolo doplnené, že ku každému notebooku s príslušenstvom sa dokúpi ešte tlačiareň, 

notebooky (bez tlačiarne) sa zakúpia aj pre reprezentačných trénerov. Aktuálne sa pripravujú 

podklady na verejné obstarávanie. 

Z: Cibula, Mgr. Hatalová       T: do konca roka 2020 

 

10.4  Stolný tenis do škôl  

Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné realizovať do konca roka 2020 žiadne podujatia. 

Tento čas sa využije na prípravu nákupu a obstaranie materiálu.  

Z: Cibula, Mgr. Hatalová       T: do konca roka 2020 

 

10.5  Príspevok SSTZ U23 pre kluby 

VV SSTZ schválil navýšenie tohto príspevku na sumu 250 EUR/dieťa. Informácie sú priebežne 

zverejňované na sstz.sk, VV predĺžil lehotu na predkladanie dokladov do 30.11.2020. Aktuálne 

sa vyhotovujú a zasielajú zmluvy na poskytnutie príspevku jednotlivým klubom. Operatívne sa 

súčasne riešia otázky klubov vo vzťahu k tomuto príspevku. 

Z: Cibula         T: priebežne 

  

10.6  Podpora mladého talentu s ťažkým životným osudom 

Aktuálne boli kontaktovaní zákonní zástupcovia tohto mladého talentu za účelom konkrétnej 

realizácie výberu tovaru podľa potrieb podporeného talentu /športový materiál a vybavenie/, 

s klubom, v ktorom tento podporený hráč hráva bude uzatvorená dohoda za účelom realizácie 

2. Fázy podpory formou preplatenia nákladov, ak to situácia umožní. 

Z: Bc. Breyerová, Ing. Suchý      T: okamžite 



 

10.7  Nástenný kalendár SSTZ 2021 

Po schválení menoslovu a výberu fotiek bol menoslov ako aj fotky zaslané grafikovi na 

spracovanie návrhu náhľadových listov. Po dodaní tohto návrhu budú grafické listy zaslané 

členom VV SSTZ na pripomienky a následne bude spracovaná predtlačová príprava. 

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

 

10.8  Otázky na kontrolóra SSTZ 

V súvislosti s jednotlivými projektmi komisie predseda KMRaŠŠ požiadal kontrolóra SSTZ 

o spoluprácu v rámci prevenčnej činnosti kontrolných procesov a súčasne sa na neho obrátil 

s viacerými otázkami, najmä otázky súvisiace s verejným obstarávaním, možnosťami klubov 

organizovať zasadnutia najvyšších klubových orgánov v tomto roku za súčasnej situácie 

/podmienka pre čerpanie príspevku U23 pre rok 2021/.  

 

K bodu 11 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa 

 

11.1  2020 ITTF Swedish Open, Helsingborg, 30.11.-5.12.2020 

Predbežná nominácia – 2 tréneri, 4 muži a 4 ženy. 

Nominácia s menami bude poslaná VV SSTZ na hlasovanie per rollam. 

VV SSTZ schvaľuje predbežnú nomináciu na Swedish Open 2020. 

11.2 Vyplatenie odmien hráčom za rebríčkové postavenie 9/2020 

Predseda KŠR predložil na zasadnutie VV SSTZ návrh na vyplatenie odmien hráčom za 

postavenie vo svetovom rebríčku. Po dlhej diskusii – dospel VV SSTZ k záveru, že hráči 

dostanú odmeny ako priemer výsledku k 9/2019 a k 9/2020. Sezóna 2020 je od marca 

pozastavená a nebolo by spravodlivé akceptovať výsledky len z minulého roku prípadne len 

z tohto roku. 

VV SSTZ s návrhom o odmenách za rebríčkové postavenie súhlasí. Hlasovanie: 8 za, 0 proti. 

Odmeny: 

Hráč WR 9/2019 WR 9/2020 Výsledná odmena v r. 2020 

Yang Wang 33. = 630€/mesiac 33. = 630€/mesiac  7.560,-€ 

Ľubomír Pištej 55. = 420€/mesiac 67. = 420€/mesiac  5.040,-€ 

Alexander Valuch 191. = 210€/mesiac 231. = 0  1.260,-€ 

Barbora Balážová 45. = 630€/mesiac 54. = 420€/mesiac  6.300,-€ 

Tatiana Kukuľková 127. = 210€/mesiac 141. = 210€/mesiac  2.520,-€ 

  Spolu: 22.680,-€ 

 

11.3  Návrh smernice na vyplácanie odmien hráčom za rebríčkové postavenie od r. 2021 

Predseda KŠR predložil na zasadnutie návrh smernice, podľa ktorej sa budú vyplácať odmeny 

hráčom podľa rebríčkového postavenia od roku 2021. 

Odmeny za umiestnenie v septembrovom svetovom rebríčku daného roku sú nasledovné: 

1. Do 50.miesta – 630,- brutto/mesiac 

2. Do 100.miesta – 420,- brutto/mesiac 

3. Do 150.miesta – 210,- brutto/mesiac 

4. Do 200.miesta – 100,- brutto/mesiac 



 

VV SSTZ jednomyseľne návrh schválil. 

Smernica SSTZ č.1/2021 na odmeňovanie dospelých reprezentantov za postavenie vo 

svetovom rebríčku bude zverejnená na stránke SSTZ v sekcii základné dokumenty. 

Z: Cibula, Mgr. Hatalová        T: okamžite 

11.4  Správa NSTC 

Hlavný tréner NSTC J. Truksa vypracoval správu – s názvom: „Historická správa NSTC“, 

ktorá mapuje centrum od jeho vzniku. Píše sa v nej o podstate centra, cieľoch a o tom ako 

funguje. 

Súčasťou správy boli 2 prílohy – Mikrocyklus NSTC a zoznam členov NSTC 2020-2021. 

Zoznam členov je prílohou zápisu č. 3/8. 

 

Podpredseda SSTZ Ing. Kalužný skritizoval správu, pretože očakával správu s väčšou 

pridanou hodnotou. Správa neobsahovala žiadne vyhodnotenie cieľov, žiadne informácie 

o hodnotení hráčov, ich tréningu, stanovených prioritách ani ciele a priority na nastávajúce 

obdobie. Po diskusii bolo dohodnuté, že p. Kalužný pripraví štruktúru pre vypracovanie 

správy a p. Truksa vypracuje novú správu.    

VV SSTZ navrhol odsúhlasil. 

Úlohy : Zverejniť na internete SSTZ správu, dochádzku a tréningové plány hráčov NSTC. 

Z: Truksa         T: ihneď 

Vypracovať štruktúru správy a predložiť do VV novú správu o činnosti NSTC  

Z: Truksa, Ing. Kalužný        T: 24.11.2020 

 

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

12.1  Návrh smernice na odmeňovanie rozhodcov 

Komisia rozhodcov pripravila návrh smernice na odmeňovanie rozhodcov. Po niekoľkých 

konštruktívnych pripomienkach ju VV SSTZ odporúča opäť komisii dopracovať do 

nasledujúceho zasadnutia VV SSTZ 

12.2  Čerpanie finančných prostriedkov v r.2020 

Komisia rozhodcov predložila návrh ako finančné prostriedky komisie vyčerpať do konca 

roka. Ide o približne 7.000€.  

VV SSTZ návrh jednomyseľne schválil. 

12.3 Návrh rozpočtu komisie na r. 2021 

VV SSTZ berie materiál na vedomie a dáva za úlohu komisii dopracovať návrh aj o náklady 

na hlavných rozhodcov v extralige žien. 

Návrh rozpočtu komisie rozhodcov je prílohou zápisu č.4/8. 

12.4  Stretnutie s Wernerom Thurym 

Predseda komisie Dr. Vaniak predstavil závery zo stretnutia s predsedom komisie rozhodcov 

ETTU a Rakúskeho stolnotenisového zväzu p. Wernerom Thurym. Prejavil záujem o 

delegovanie rozhodcov na rozhodovanie niektorých ligových stretnutí rakúskej ligy – 

vyplatenie odmeny, vrátane cestovného zabezpečí rakúsky zväz. 



Na kvalifikáciu Austrian Open ponúkli možnosť delegovať aj mladých perspektívnych 

rozhodcov, jazykovo vybavených (nie medzinárodných), ktorí majú záujem na sebe ďalej 

pracovať a zvyšovať si kvalifikáciu, s ktorými má záujem aj naša komisia aktívne pracovať. 

K bodu 13 – Rôzne  

13.1 Podnet pre kontrolóra SSTZ 

Podpredseda SSTZ Ing. Kalužný podal podnet kontrolórovi SSTZ Ing. Wawrekovi na 

prešetrenie podozrenia z podvodu na základe predložených viacerých zápisníc  z členskej 

schôdze ŠKST Topoľčany s rovnakým dátumom Kontrolnou komisiou.  

13.2  Pracovná skupina ad hoc – pre rovnosť pohlaví 

Mgr. Hatalová predložila návrh, že vzhľadom na jej zvolenie do komisie ETTU pre rovnosť 

pohlaví by mala záujem založiť v rámci SSTZ pracovnú skupinu ad hoc, aby prinášala 

aktuálne poznatky a problémy či už v rámci SSTZ, alebo naopak myšlienky zo Slovenska 

prezentovala v rámci ETTU. 

VV SSTZ návrh založenia pracovnej skupiny ad hoc podporil. 

13.3  Systém práce trénerov mládeže 

V prípade, že sa tréneri nemôžu z dôvodov opatrení zúčastňovať na tréningoch, resp. hráči sa 

ich nemôžu zúčastňovať, tak tréneri budú pracovať online, rovnako ako to bolo v čase prvej 

vlny koronavírusu. 

13.4  Hlasovania per rollam v období od 23.9.2020 do 27.10.2020: 

a) ekonóm SSTZ  

- Návrh na zachovanie Ing. Jakuba Suchého na pozícii ekonóma 

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 1 proti, 2 nehlasovali 

Stanovisko Ing. Kalužného: „Ak p. Suchý platne vzal späť výpoveď (je otázka na právnika, či 

to je formálne v poriadku takýmto jednostranným úkonom, ak už výpoveď bola podaná a beží 

výpovedná doba), platí mu pôvodná pracovná zmluva. V súčasnosti nie je dôvod na zvýšenie 

mzdy - nedošlo k žiadnemu výraznejšiemu zlepšeniu pracovného výkonu (napr. naďalej si 

neplní niektoré svoje povinnosti a komplikuje (znemožňuje) tým kontroling nákladov), ani mu 

neboli pridané žiadne ďalšie právomoci. Zatiaľ bol jeho slabý výkon riešený iba pridávaním 

ďalších pracovníkov (čo v konečnom dôsledku zvyšuje cenu jeho práce). Doposiaľ bolo 

komunikované, že zvýšenie mzdy bude viazané na zvýšenie jeho výkonu.“ 

 

- Vytvorenie novej pozície „junior účtovník“ 

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 1 proti 

Stanovisko Ing. Kalužného: „Návrh na pridanie ďalšej pozície nevychádza zo žiadnej analýzy 

pracovných činností. Pred časom bola taká analýza urobená, ktorá neukazovala potrebu 

pridania ďalších pracovníkov a napriek tomu, že odvtedy bola podpora pridaná (p. Vidová), 

je požadovaná ďalšia pozícia. To znamená ďalšie navýšenie nákladov, na ktoré nie je 

nevyhnutný dôvod. Pre porovnanie - český zväz, ktorý má podstatne viac účtovných operácii a 

na rozdiel od nás si aj sám vedie účtovníctvo (čo máme my outsourcované externej firme), má 

na ekonomiku dve osoby na plný úväzok (plus v prípade potreby vypomáha člen VV pre 

ekonomiku). V porovnaní s tým my máme pri menšej agende ekonóma, jeho podporu na 

čiastočný úväzok, externú firmu a ešte generálny sekretár žiada ďalšiu pozíciu. Žiadosť 

neuvádza ani potenciálne úspory na účtovnú firmu a ani navýšenie vlastných nákladov a ako 

budú pokryté.“ 



VV SSTZ vzal argumenty Ing. Kalužného na vedomie, ale ich neakceptoval a obidva návrhy 

schválil. 

 

b) nominácie komisie mládeže: 

- Nominácia na Hungarian Youth Open 2020 (5.-8.11.2020) 

juniori: F. Delinčák, A. Klajber, K. Pach, J. Goldír, tréner: R. Grigel 

juniorky: A. Illášová, E. Štüllerová, R. Lacenová, E. Činčurová, trénerka: Z. Grigelová 

kadeti: K. Uherík, S. Arpáš, S. Palušek, náhradník: P. Bilka, tréner: D. Jahoda 

kadetky: D. Wiltschková, L. Majerčíková, A. Wallenfelsová, tréner: F. Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti 

- Nominácia na Slovak Youth Open 2020 (12.-15.11.2020) 

juniori: F. Delinčák, A. Klajber, K. Pach, J. Goldír, N. Kubala, J. Petrlík, tréneri: R. Grigel, Ľ. 

Kokeš 

juniorky: A. Illášová, E. Štullerová, R. Lacenová, L. Vinczeová, E. Činčurová, V. Drobová, 

trénerka: Z. Grigelová + 1 

kadeti: K. Uherík, S. Palušek, S. Arpáš, P. Bilka, D. Flóro, A. Katona, M. Straka, A. Madarás, 

P. Kokavec, náhradníci: M. Király, L. Žák, tréneri: D. Jahoda + 1 

kadetky: D. Wiltschková, A. Walenfelsová, N. Darovcová, L. Majerčíková, M. Bitóová, L. 

Dziewiczová, E. Molnárová, B. Diková, S. Habarová, tréneri: F. Solár + 1 

Všetci na náklady SSTZ 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti 

- sústredenie kadeti, Stolnotenisové Centrum ŠKST Bratislava (19.-23.10.2020) 

nominácia: P. Bilka, S. Palušek, S. Arpáš, K. Uherík, tréner: D. Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti 

- L. Čolovičková ako trénerka namiesto F. Solára na Top 10 Európy v Berlíne 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti 

c) Návrh opatrení VV SSTZ v súvislosti s koronavírusom COVID-19 (30.9.2020) 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 1 nehlasoval 

d) zrušenie VT do konca októbra 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za 

e) zrušenie účasti Slovenska na Hungarian Youth Open 2020 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za 

 

Najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude 24.11.2020. Podľa aktuálnej situácie sa bude zasadať 

buď formou videokonferencie alebo za osobnej prítomnosti členov VV SSTZ v Bratislave. 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 

Overil: Dr. Zdenko Kríž, v.r. 

V Bratislave 5.11.2020 

 

Príloha č. 1/8 

Medzinárodná agenda 



(22.9.2020 – 27.10.2020) 

 

Dátum:  25.10.2020 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová 

 

A:  ITTF: 

1. 2020 ITTF Men´s World Cup – Prospectus a informácie 

2. World Table Tennis Day 2021 

3. Majstrovstvá sveta juniorov – zrušené 

4. WTT Youth Event Bidding Announcment – prihlášky pre organizátorov 

mládežníckych podujatí – koniec prihlasovanie 15.11.2020 

5. Predbežná prihláška na ITTF Swedish Internetional Open 2020 

 

B:        ETTU: 

1. ETTU Komisie schválené na r. 2020-2022: 

Veteránska komisia – predseda Zdenko Kríž 

Komisia mládeže – člen komisie Anton Hamran 

Komisia pre rovnosť pohlaví – členka komisie Ivica Hatalová 

Odvolacia komisia ETTU – Matej Hamran 

2. ETTU Champions Leagues 2020-2021 

3. ETTU list Kongresu – ETTC Team stage 1 

4. Kalendár 2020 a 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2/8 

Informácia ekonóma 

Dátum:   26.10.2020 



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 TJ Slovan Banka, stolný tenis                 20,16    

 SPOLU 20,16                    

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

neuhradené záväzky voči zväzu nemajú žiadni hráči reprezentácie. 

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. Suchý 

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   

Žiadam o presun termínu na október 

         NT: júl 2020 

 
 6/5 Úloha: Ekonóm SSTZ zabezpečí realizáciu dotácie vo výške 2000€ pre SKVST. Z: Ing. 

Suchý  

Zmluva o poskytnutí príspevku bola podpísaná, čakáme na doručenie vyúčtovania zo strany 

SKVST (po realizácii akcie). 

T: júl 2020 

3. 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 Dočerpať v r. 2020 

1. VsSTZ 6.600,00 2.400,00 7.600,00 

2. KSTZ Banská Bystrica 4.500,00 900,00 4.100,00 

3. KSTZ Nitra 4.200,00 1.800,00 3.200,00 



4. KSTZ Trenčín 3.900,00 1.200,00 3.800,00 

5. KSTZ Žilina 0,00 3.000,00 2.000,00 

6. KSTZ Bratislava 3.600,00 0,00 5.000,00 

7. KSTZ Trnava 0,00 0,00 
5.000,00 

 SPOLU (eur): 22.800,00 
9.300,00 30.700,00 

 

4. 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.  

čin   strop Kategória limit Aktualizovaný limit 

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                     354 803,00 

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

 
Celkom:                  1 636 418,00                  1 636 418,00 

Nateraz nám boli poukázaný celý uvedený objem, tj. 1.636.418,- eur, v čom je zahrnutých 

aj 108.406,- eur na kapitálové výdavky. 

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

prostriedkov príspevku uznanému športu vo výške 44.406,- eur. (čím by celková výška 

kapitálových prostriedkov dosiahla 108.406,- eur) na úkor bežných transferov (ostatná 

športová dotačná činnosť), ktoré sa súčasne o tú istú sumu znížili. Napokon nám 

ministerstvo priznalo a poukázalo uvedenú čiastku, ktorá je prenositeľná do budúceho roku. 

Zatiaľ sme preúčtovali 2/3 danej sumy, tj. 29.604,- eur na vedľajší účet na refundáciu 

splátok istiny úveru, realizovaných v 2. a 3. kvartáli 2020. 

Okrem toho nám MŠVVŠ SR v rámci programu Národné športové projekty poskytlo 

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

Wang 5.000,-, Labošová 5.000,- eur). Tento balík bol navýšený na 41.713,- (mix 30.285,- 

Wang 5.214,-, Labošová 5.214,- eur). Z toho nám už bolo poukázaných 40.000,- eur 

(neprenositeľných do budúceho roku).  

Navyše nám MŠVVŠ SR v rámci programu Národné športové projekty poukázalo 

príspevok na členov Top Teamu za úspechy, dosiahnuté v roku 2019 v celkovej výške 850,- 

eur (Truksa 400,-; Špánik 225,- a Brat 225,- eur). Dané prostriedky boli poukázané 

oceneným.  

Nad rámec vyššie uvedených dotácií nám bol schválený príspevok na organizáciu Slovak 

Youth Open 2020 vo výške 27.000,- eur. Nakoľko daná súťaž bola z vyššej moci zrušená 

a uvedený príspevok nám zatiaľ nebol poukázaný, odstupujeme od zmluvy. 



Na podpise u ministra je ďalší dodatok, ktorým sa celková suma PUŠ upravuje na 

1.774.016,- eur a mení sa štruktúra takto: 

čin   strop Kategória Pôvodný limit Aktualizovaný limit 

1 min 15% šport mládeže do 23 r. v kluboch                    245 463,00           266 103,00    

2 min 20% rozvoj talentovaných športovcov                    327 284,00          354 803,00    

3 min 25% športová reprezentácia                    409 105,00          443 504,00    

4 max 20% správa a prevádzka                    354 803,00          354 803,00    

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

 
Celkom:                 1 636 418,00                 1 774 016,00 

Takým spôsobom nám ešte bude poukázaná suma 137.598,- eur, plne prenositeľná do 

budúceho roku. 

5. Ďalšie informácie 

a) Po vzájomných rokovaniach s vedením zväzu som dňa 28.09.2020 stiahol výpoveď 

z pracovného pomeru v SSTZ a pokračujem vo výkone funkcie. 

b) Na požiadavku kontrolóra zväzu prebehla na sekretariáte SSTZ kontrola regionálnych 

centier, konkrétne zmluvnej základne a fakturácie zo strany klubov. Zistenia z kontroly 

sme zapracovali do nových zmlúv s klubmi na obdobie do konca roku 2020 a z toho 

vyplývajúcej úpravy spôsobu fakturácie nákladov klubov. V súčasnosti uskutočňujeme 

zámenu zmlúv s prevádzkovateľmi RC. 

c) Účtovná závierka, výročná správa za rok 2019 a príslušná správa audítora boli 

umiestnené na portáli finančnej správy a webovom sídle SSTZ. 

d) Spustili sme poskytovanie tréningu Národným stolnotenisovým centrom pre externých 

záujemcov (hostí NSTC) za poplatky fakturované podľa novoprijatého cenníka NSTC. 

Doterajšie výnosy predstavujú 1.155,- eur. 

e) Pripravili sme a uzavreli zmluvy s klubmi na príspevky útvarom talentovanej mládeže 

(CTM a VK) na 2. polrok 2020 v celkovom objeme 20.000,- eur. V súčasnosti prebieha 

preplácanie vyúčtovaní klubov. 

f) Pripravili sme a uzavreli zmluvy s trénermi ŠR a tréningovými partnermi NSTCM na 

ďalšiu sezónu v súlade s predošlými dohodami. Vyplácanie prebieha priebežne. 

g) Vyplatenie podielu KSTZ z registračných poplatkov (2/3) sme sa rozhodli realizovať 

z prostriedkov PUŠ. Z tohto dôvodu sme pripravili príslušné príspevkové zmluvy 

v súlade s predpismi a rozhodnutiami VV. Žiadame o odsúhlasenie daného postupu, aby 

sme mohli spustiť preplácanie príspevkov. 

h) Preúčtovali sme na štátny účet prostriedky vo výške príspevku Športového centra polície 

tímu Balážová, Pištej, Truksa na účasť na turnajoch Qatar Open 2020 a Oman Open 2020 

v celkovej výške 9.939,93 eur. 

i) V dňoch 4. a 5.10.2020 sme v Bratislave spoluorganizovali školenie a skúšky Hlavných 

usporiadateľov a bezpečnostných manažérov v súlade so zákonom o organizovaní 

športových podujatí. Školenia sa zúčastnili zamestnanci a členovia zväzu, ktorí získali 

príslušné osvedčenia. Účastníci z iných športových zväzov nám zaplatili príslušné 

účastnícke poplatky. Honoráre školiteľov a ostatné náklady boli vyplatené. 

 

 
 

Príloha č. 3/8 

Národné stolnotenisové centrum 



 

Členovia NSTC na sezónu 2020/2021 

 

Prvá skupina:  

Ľ. Pištej, Wang Yang, A. Valuch S. Novota, S. Kalužný, T. Špánik, A. Klajber (spolupráca 

s NSTCm Nitra), F. Delinčák, J. Zelinka, B. Balážová, T. Kukuľková, N. Puchovanová, E. 

Labošová, S. Hováthová, E. Jurková, N. Grigelová (spolupráca s NSTCm Nitra), D. 

Šinkárová, J. Terezková  

Druhá skupina (sparing):  

M. Gumáň, A. Brat, M. Pavolka, R. Rezetka, T. Keinath, P. Turček, L. Truksová, M. Uríková, 

M. Marousková 

Tretia skupina (platiaci hráči):  

M. Tutura, F. Ivančo, K. Doubek 

 

Tréneri:  

Hlavný tréner – J. Truksa 

Tréner žien – T. Bednár 

Tréner a sparing – P. Šereda 

Úväzkový asistent trénera – S. Dragaš 

Kondičný tréner – R. Rusňák 

Gymnastika – M. Bednáriková 

Mentálny tréner – L. Piperek 

 

Maséri: 

R. Caro 

V. Cvíčela 

 

 

 

 

Príloha č. 4/8 

Návrh rozpočtu pre komisiu rozhodcov na r. 2021 



   
Školenia rozhodcov A,B,C,D (lektori + 

cestovné) cca 10 x 300,00 .- 3000,00 

školenie hlavných rozhodcov 1x 500,00 

Seminár lektorov SSTZ, KSTZ,  (spolu 

cca 25 osôb) 

 + členov VV KSTZ zodpovedných za 

rozhodcov + obed  500,00 

spoločné zasadnutie s komisiou 

rozhodcov ČAST  10 osôb 1000,00 

Materiálne zabezpečenie rozhodcov Nepredvídané výdaje 1000,00 

Cestovné pre rozhodcov delegovaných 

do zahraničia   5000,00 

Hlavní rozhodcovia na extraligu + 

cestovné 144 stretnutí  (2880,00 + cestovné) 4000,00 

zasadnutia komisie rozhodcov + 

cestovné 5x 1000,00 

   16000,00 

 


