
Zápis č. 6/2020 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 11.8.2020 v Bratislave 

 

Začiatok zasadnutia: 11.8.2020 o 8:30 

Ukončenie zasadnutia:  11.8.2020 o 19:00 

 

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

Prizvaní:  Mgr. Hatalová, Ing. Wawrek, Ing. Suchý, Ing. Šereda, Cibula, Mgr. Majdeková a 

Dr. Gallo – k bodu 6 – Štatút reprezentanta 

Neprítomní: pp. Ing. Kalužný, 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. Príprava na ME jednotlivcov vo Varšave    - Truksa 

6. Štatút reprezentanta       - Dr. Gallo, Truksa 

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

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

9. Informácie z komisie mládeže    - Ing. Grigel 

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

11. Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu 

a školský šport              - Dr.Fink 

12. Informácie z komisie športovej reprezentácie           - Truksa 

13. Informácie z komisie rozhodcov    - Dr. Vaniak 

14. Kooptovanie zástupcu hráčov za člena VV SSTZ   - Truksa, Dr. Kríž   

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

16. Rôzne          

 

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

Predseda SSTZ privítal prítomných členov VV SSTZ a členov sekretariátu na šiestom 

zasadnutí VV SSTZ v tomto roku. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Kalužný a rovnako aj 

Bc. Breyerová. K bodu číslo 6 prijal pozvanie predseda Disciplinárnej komisie SSTZ Dr. 

Gallo na bližšie predstavenie dokumentu, ktorý pripravil – Štatút reprezentanta. 

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

2.1    Nový štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR I. Husár zvolal 25.6.2020 prvú pracovnú 

poradu predsedov slovenských športových zväzov. Hlavnou témou stretnutia bola diskusia 

o výpočte popularity športov a jej váha vo vzorci na výpočet podpory jednotlivých športových 

zväzov. Diskusia ukázala, že drvivá väčšina predstaviteľov športových zväzov je nespokojná 

so spôsobom výpočtu popularity ako aj s neprimeranou váhou zahraničnej popularity, ktorú 

naše zväzy prakticky nemôžu nijako ovplyvniť. Odzneli aj požiadavky, aby sa domáca 



popularita vyratúvala prieskumom verejnej mienky 4-krát ročne a potom sa  spriemerovali 

výsledky tak, aby objektívnejšie reflektovali reálny záujem ľudí o konkrétne športy. Štátny 

tajomník prisľúbil zásadnú novelu Zákona o športe ako aj úpravu vzorca a výpočtu popularity. 

Zoštíhľujúca novela Zákona o športe by mala byť prijatá v parlamente v r. 2021. 

2.2   Po vyše polroku  sa konalo 26.6.2020 valné zhromaždenie Slovenského olympijského 

a športového výboru. Ťažiskom jeho programu bolo schválenie hospodárenia SOŠV a jeho 

obchodných spoločností za uplynulý rok, ako aj správa o  činnosti a rozpočet na r. 2021. VZ 

vzhľadom na odloženie OH 2020 v Tokiu o rok rozhodlo v zmysle Olympijskej charty 

o predĺžení mandátu všetkých funkcionárov o jeden rok a stanovilo voľby na ďalší olympijský 

cyklus na november 2021.V diskusii členovia SOŠV požadovali zásadnú zmenu Zákona 

o športe, podstatné zníženie administratívy i reštrikčných opatrení, ako aj spravodlivejší 

výpočet podpory športových zväzov a väčšiu pozornosť štátu celej oblasti slovenského športu. 

Na VZ SOŠV si viacerí funkcionári a športovci prevzali výročné ocenenia i vyznamenania. 

Zo stolného tenisu bola ocenená strieborným odznakom SOŠV I. Mikócziová-Bosá 

a Plaketou SOŠV Renata Maňáková-Kasalová. 

2.3   Domáca najvyššia dlhodobá súťaž – Extraliga mužov a žien po trojmesačnej prestávke 

spôsobenej COVID-19 vyvrcholila upraveným modelom play off v dňoch 26.-27.6.2020 

v NSTC v Rači (muži) a v Aréne STC Bratislava (ženy). Titul si zaslúžene už po piaty raz 

vybojovalo družstvo Vydrian a v ženskej kategórii premiérovo tím ŠKST Bratislava. Novým 

majstrom gratulujeme! 

2.4    Ako jeden z prvých slovenských športových zväzov absolvoval SSTZ 30.6.2020 

Celoslovenskú konferenciu stolného tenisu per rollam. Stalo sa tak po prvý raz v jeho 95-

ročnej histórii. Konferenciu charakterizoval vysoký počet hlasujúcich delegátov (50 

z celkového počtu 55 oprávnených), ktorí schválili elektronicky všetky predložené písomné 

materiály. Hneď po konferencii boli všetky materiály zverejnené na stránke zväzu aby k nim 

mali prístup všetci členovia SSTZ. Poďakovanie patrí všetkým členom VV SSTZ za 

spracované hodnotiace správy ako aj celému sekretariátu za podiel na obsahu i organizačnom 

zabezpečení celoslovenskej konferencie stolného tenisu per rollam.  

2.5    V Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave odohrali dňa 11.7.2020 po vyše 

trojmesačnej prestávke svoj turnaj opäť slovenskí veteráni, ktorých činnosť aj v r. 2020 

podporuje SSTZ. Predseda zväzu Z. Kríž rokoval s predsedom Klubu slovenských veteránov 

V. Marettom a ďalšími predstaviteľmi tejto veľkej skupiny aktívnych stolných tenistov  o 

ďalšej spolupráci. Zhodli sa v názore, že Klub stolnotenisových veteránov by mal byť 

kolektívnym členom SSTZ od r. 2021. Na budúci rok  s podporou  SSTZ zorganizuje 

v spolupráci s veteránmi z ČR, Maďarska a Poľska „Majstrovstvá Vyšehradskej štvorky 

v stolnom tenise“. 

2.6  Predseda SSTZ sa stretol na komisii na tvorbu zbierok Slovenského olympijského 

a športového múzea o.i. aj s predstaviteľkou Múzea hlavného mesta Bratislava E. Kurincovou 

a požiadal ju o zapožičanie medailí 5-násobného majstra sveta Františka Tokára, ktoré sú 

s celou jeho pozostalosťou uložené práve v tomto múzeu (v depozitári majú tri jeho trofeje 

z MS v Budapešti, Londýne a Štokholme). Zapožičanie týchto artefaktov je možné iba pri 

významných výročiach,  resp. udalostiach, za dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení. 

Tohto roku prichádza do úvahy nafotenie medailí, resp. iných historických dokumentov, ktoré 

by mohli byť vystavené v Sieni slávy SSTZ, resp. po prvý raz v histórii zverejnené ich 



fotografie v publikácii SSTZ k 95. výročiu  organizovaného stolného tenisu na území 

Slovenska. V priebehu mesiacov júl – august 2020 zabezpečí K. Breyerová fotografie 

historických dokumentov  pre potreby SSTZ. Vyvinie aj iniciatívu na nájdenie chýbajúcich 

Tokárových trofejí z MS. 

2.7   Po prvý raz v 30 ročnej histórii vydávania zväzového odborného časopisu „Slovenský 

stolný tenis“ zorganizoval SSTZ dňa 16.7.2020 seminár na tému skvalitnenia jeho obsahu 

i formy. Za účasti členov redakčnej rady časopisu, sekretariátu SSTZ prediskutovali 

zainteresovaní svoje poznatky a skúsenosti s odborníkmi z oblasti športovej žurnalistiky Ľ. 

Bogdányim a P. Pašúthom. Súčasťou stretnutia bolo aj vyhodnotenie ankety čitateľov 

časopisu Slovenský stolný tenis, ktorá reflektovala pohľad vyše stovky  jeho čitateľov, ako aj 

záujem o jednotlivé rubriky a témy zverejnené v tomto časopise. Zaujímavosťou je, že SSTZ 

je jediným slovenským športovým zväzom, ktorý vydáva nepretržite svoj zväzový časopis už 

30 rokov! 

2.8 Predseda SSTZ informoval o priebežnom stave vydania čísla 2/2020 časopisu 

Slovenský stolný tenis. Okrem predsedu a Dr. Finka nikto iný nedodal komplet plánované 

príspevky. Predpokladané vydanie opäť meškajúceho časopisu – september 2020. 

2.9  Sekretariát ETTU zaslal kompletnú kandidátnu listinu na septembrové voľby do 

orgánov ETTU a Rady riaditeľov ITTF. Na post prezidenta je len jediný kandidát Rus I. 

Levitin, na pozíciu viceprezidentov 12, do Rady riaditeľov 19 (kandiduje Z. Kríž), do komisie 

mládeže 21 (kandiduje A.Hamran), do veteránskej komisie 13 (kandiduje za predsedu Z. 

Kríž), do odvolacej komisie 9 (kandiduje M. Hamran) a do komisie pre rovnosť pohlaví je 15 

(kandiduje I. Hatalová). Každá komisia bude prevažne 7-členná.   

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

Úlohy splnené: 

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 

- Výzva bola zverejnená na stránke SSTZ, rovnako rozposlaná mailom záujemcom, 

ktorí sa zapojili do výzvy, hoci bola nakoniec zrušená. 

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

rollam. 

Z: Mgr. Hatalová, Cibula        T: do 28.6.2020 

- Skúška hlasovania bola úspešne vykonaná. 

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 

- Odznaky pre extraligové kluby, ktoré prejavili o odznaky záujem sú vo výrobe. 

                                         



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

ETTU. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite  

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

NT: okamžite 

- Prihlášky boli úspešne poslané a všetci slovenskí funkcionári figurujú medzi 

evidovanými kandidátmi na pozície v ETTU. 

2/5    Predseda komisie pre rozvoj masového stolného tenisu a školský šport pripraví návrh 

zmluvy ohľadom publikačnej činnosti, ktorý zašle predsedovi SSTZ a generálnej sekretárke. 

Z: Dr. Fink         T: 15.7.2020 

 

- Zmluvy boli poslané 

 

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

poverený Dr. Vaniak 

4/5   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 

- Na základe získaných informácií takéto školenie zastrešuje kancelária HKŠ. Školenie 

bude zorganizované v priestoroch SSTZ po dohodnutí termínu. Školenie bude 

rozdelené na 2 časti – teoretickú a praktickú. Teoretickú bude prednášať Dr. 

Surmajová z Legislatívno-právnej sekcie na MŠVVaŠ SR a praktickú časť zabezpečí 

Ing. Hamran. Školenie bude pre záujemcov SSTZ – organizátorov SPM-iek a turnajov 

na náklady SSTZ. 

Úloha:  Dohodnúť termín školenia v septembri a vypísať oznam/výzvu na stránku SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová        T: okamžite 

5/5   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  

- Návrh pripravený, bližšie v bode zápisu č. 9  

7/5   Zdokumentovať materiál, ktorý D. Zelman priniesol na zasadnutie a vyžiadať k nemu 

oficiálne písomné stanovisko kontrolnej komisie . 

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

 

- Materiál o nedostatkoch v zápisniciach ŠKST Topoľčany, ktorý priniesol na posledné 

zasadnutie v priebehu zasadnutia VV SSTZ D. Zelman bol zadokumentovaný. A boli 

vyžiadané ďalšie materiály, ktoré pôvodne členom VV SSTZ nepredložil. 

VV SSTZ počaká na vyjadrenie kontrolnej komisie k predmetnej záležitosti. Tou sa 

mal VV SSTZ zaoberať na augustovom zasadnutí, ale na požiadanie D. Zelmana 

preložil tento bod na septembrový VV SSTZ. 

 

8/5  Zakúpenie pomôcok na cvičenie. 



Z: Cibula          T: okamžite 

- Pomôcky sú zakúpené 

 

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

Z.:  KM a KŠR, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý    NT: júl 2020 

- Smernica je aktualizovaná, VV SSTZ hlasovaním schválil aktualizáciu smernicu: 7 za, 

0 proti. 

- Smernica bude zverejnená na stránke SSTZ, v sekcii dokumenty. 

 

 

Úlohy čiastočne splnené: 

 

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 

 

- 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 

 

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 navrhla, aby sa 

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

  

 

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

SKVST. 

Z: Ing. Suchý          T: júl 2020 

- Dotácia je realizovaná na základe zmluvy. Fin. prostriedky  v stanovenej výške ešte 

len budú vyúčtované. 

 

Úlohy nesplnené: 

 

 

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.  

 

- VV SSTZ vyslovil nespokojnost so sústavným odďaľovaním termínov. Keď Ing. 

Kalužný nedodá do konca augusta žiadne pripomienky, VV SSTZ to bude považovať 

za fakt, že nemá žiadne výhrady. V septembri bude oslovená odborníčka na VO pre 

spracovanie podkladov na výzvu a následne sa spustí proces veřejného obstarávania. 

 

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

NT: 31.8.2020 

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 

Vzhľadom na neúčasť Ing. Kalužného a problém uzavretia inventúry, rozhodol VV SSTZ 

pozmeniť zloženie inventarizačnej komisie nasledovne: J. Vaniak (za VV SSTZ), Mgr. 

Hatalová, Ing. Suchý, J. Cibula.  

Hlasovanie VV SSTZ o zmene inventarizačnej komisie: 6 za, 1 sa zdržal 

         NT: 22.9.2020 

Kontrolór SSTZ pripomenul, že je dôležité začať pracovať už aj na koncoročnej inventarizácii 

majetku SSTZ. 

 

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 

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 

         NT: október 2020 

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 

Úlohy trvajúce: 

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: 15.3.2020 

- 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 

 

K bodu 4 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

Materiál je prílohou zápisu č. 1/6. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

Dr. Kríž poznamenal, že je dôležité kontaktovať R. Scharfa, ktorý je riadiacim pracovníkom 

Superligy, ohľadom budúcnosti súťaže. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

K bodu 5 – Príprava ME jednotlivcov vo Varšave – Truksa 

Reprezentačný tréner J. Truksa predložil písomný materiál, v ktorom informuje členov VV 

SSTZ o príprave na ME jednotlivcov vo Varšave (ešte stále nie je isté, či vôbec budú). Ako 

tretí hráč medzi mužmi a rovnako tretia hráčka medzi ženami budú nominovaní víťazi 

kontrolných turnajov. V prípade, že sa podujatie preloží, tak miestenka bude platná do konca 

roka 2020. V predbežnej nomináciiuž sú: Y. Wang, Ľ. Pištej, B. Balážová, T. Kukuľková (na 

základe jednoznačných výsledkov).  

Reprezentačný tréner taktiež informoval o situácii Y. Wanga, ktorý sa nachádza v Číne a má 

problémy pricestovať na Slovensko.  

Informoval aj o tréningovej príprave ostatných reprezentantov SR. 

VV SSTZ berie informáciu na vedomie. 

K bodu 6 – Štatút reprezentanta – Dr. Gallo, Truksa 

Dr. Gallo predložil na VV SSTZ návrh dokumentu s názvom Štatút reprezentanta. Po dlhej 

diskusii a po analýze niekoľkých konštruktívnych pripomienok, je nutné niektoré body 

v Štatúte opraviť, resp. doplniť. 



VV SSTZ berie návrh Štatútu na vedomie. Do septembrového zasadnutia VV SSTZ bude 

Štatút doplnený o pripomienky a opätovne predložený na schválenie VV SSTZ. 

Z: Dr. Gallo, Mgr. Hatalová        T: 31.8.2020 

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

Ing. Suchý predložil na zasadnutie materiál, ktorý je prílohou zápisu č. 2/6. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

7.1  Predsedovi SSTZ Dr. Krížovi bola doručená od ekonóma SSTZ J. Suchého výpoveď 

s dátumom 31.7.2020, ktorý ju akceptoval. V čo najkratšom čase bude vypísané výberové 

konanie na túto pozíciu. Zverejnené aj na portáli profesia.sk rovnako aj na stránke SSTZ. 

Platové podmienky – 1.250 € brutto – s nástupom okamžite. 

VV SSTZ schválil podmienky výberového konania hlasovaním: 7 za, 0 proti 

Vzhľadom na to, že Ing. Suchý má ešte väčšie množstvo nevyčerpanej dovolenky, tak VV 

SSTZ sa mu rozhodol nevyčerpané dni v zmysle zákona preplatiť. Vybratie dovolenky by 

mohlo narušiť chod ekonomiky zväzu a odovzdávanie funkcie.   

7.2 V súvislosti s upresnením kapitálových výdavkov na r. 2020 pripraví gen. sekretárka 

konkrétnych položiek rekonštrukcie NSTC. 

 

K bodu 8 – Informácie z komisie ŠTK – Ing. Čelko, Ing. Šereda 

Ing. Šereda predložil návrh na zmenu k vydávaniu registračných preukazov. Celý proces by 

mal prebiehať tak, že by sa všetky údaje spolu aj s fotografiou dali skontrolovať online 

v systéme: https://system.sstz.sk/hraci/. Sezóna 2020/2021 bude prechodná, kedy sa bude 

akceptovať aj fyzický registračný preukaz ako aj „online“ overenie hráča v systéme.  

VV SSTZ berie na vedomie návrh k zmene. Žiada o dopracovanie ostatných náležitostí 

súvisiacich s touto zmenou. 

Úloha: VV SSTZ žiada o predloženie súvisiacich zmien v registračnom a súťažnom 

poriadku SSTZ a predpokladané finančné náklady na túto zmenu.  (pridanie fotografií do 

systému) stáť.  

Z: Ing. Šereda         T: okamžite 

K bodu 9 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel 

9.1  Nominácie mládeže 

 

  9.1.1 VT juniori, NSTCM Nitra (24.-28.8.2020) - N. Kubala, J. Petrlík 

  9.1.2 VT juniori NSTCM Nitra (14.-18.9.2020) - N. Kubala 

  9.1.3 VT juniori NSTCM Nitra (28.9.-2.10.2020) - J. Petrlík 

  Tréner všetkých VT juniorov – R. Grigel 

  9.1.4 VT juniorky NSTCM Nitra (17.-21.8.2020) - L. Vinczeová, E. Činčurová 

https://system.sstz.sk/hraci/


 9.1.5 VT juniorky NSTCM Nitra (24.-28.8.2020) – E. Štüllerová, V. Drobová 

 9.1.6  VT juniorky NSTCM Nitra (7.-12.9.2020) – L. Vinczeová 

 9.1.7  VT juniorky NSTCM Nitra (21.-25.9.2020) – E. Štüllerová 

 Trénerka všetkých VT junioriek v NSTCM Nitra – Z. Grigelová 

 9.1.8  VT kadeti, NSTCM Nitra (17.-21.8.2020) – P. Bilka, S. Palušek, S. Arpáš, K. Uherík 

 9.1.9  VT mini kadeti, Košice (24.-28.8.2020) – D. Flóro, P. Kokavec, J. Holubčík, M. 

Marko, D. Lesňák, P. Polák 

 9.1.10 VT kadeti, ŠKST Ružomberok (7.-11.9.2020) – A. Katona, D. Flóro, P. Kokavec, M. 

Straka 

 9.1.11 VT mini kadeti, ŠKST Topoľčany (28.9.-2.10.2020) – P. Kokavec, J. Holubčík, M. 

Marko, D. Lesňák, P. Polák, A. Ódor 

9.1.12  Kontrolný turnaj kadeti, Topoľčany (31.8.-1.9.2020) – K. Uherík, S. Arpáš, P. Bilka, 

S. Palušek, A. Katona, D. Flóro, P. Kokavec, M. Straka 

Na všetky akcie kadetov a mini kadetov je nominovaný ako tréner D. Jahoda 

9.1.13 Kontrolný turnaj kadetky, Topoľčany (31.8.-1.9.2020) 

D. Wiltschková, A. Wallenfelsová, N. Darovcová, M. Bitóová, L. Majerčíková, L. 

Dziewiczová, N. Némethová, E. Molnárová 

9.1.14 VT mini kadetky, Topoľčany (24.-28.8.2020) 

B. Diková, A. Kubjatková, C. Korf, S. Habarová, V. Vanišová, E. Molnárová 

 

9.1.15 VT kadetky, Topoľčany (17.-21.8.2020)  

A. Wallenfelsová, L. Majerčíková, L. Dziewiczová, M. Bitóová, N. Darovcová, N. 

Némethová 

 

9.1.16 VT kadetky, Topoľčany (7.-11.9.2020) 

A skupina 5 + 1 sparing, 

D. Wiltschková, A. Wallenfelsová, L. Majerčíková, N. Darovcová, M. Bitóová 

 

9.1.17 VT kadetky, Topoľčany (14.-18.9.2020) 

B skupina 6 

L. Dziewiczová, N. Némethová, E. Molnárová, B. Diková, S. Habarová, A. Kubjatková 

 

9.1.18 VT mini kadetky, Topoľčany (21.-25.9.2020) 

C. Korf, V. Vanišová, N. Ondrušová, L.A.Guassardo, D. Kolesárová, E. Kačániová 

 

9.1.19 individuálny prístup, Topoľčany (28.9.-2.10.2020) 

E. Molnárová, A. Kubjatková 

Na všetky akcie kadetiek a mini kadetiek je nominovaný ako tréner F. Solár 

9.2  Odmena pre STC ŠKST Bratislava 



KM navrhuje jednorázovú odmenu pre klub Stolnotenisové centrum ŠKST Bratislava vo výške 

400 Eur. Odmena za bezproblémové zvládnutie organizácie všetkých tohtoročných M SR 

mládeže. Napriek zložitým podmienkam spôsobeným situáciou s korona krízou a zvýšeným 

nákladom na dezinfekciu.  

VV SSTZ odmenu hlasovaním schválil: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

Úloha: Vyplatiť odmenu za M SR mládeže 2020. 

Z: Ing. Suchý          T: okamžite 

9.3  Taraflex pre NSTCM Nitra 

Úloha:   Preveriť možnosť zakúpenia alebo zapožičania podlahy taraflex pre NSTCM v Nitre 

–45/50m2. 

Z: Mgr. Hatalová         T: 15.9.2020 

9.4 Reprezentačné družstvá v sezóne 2020/2021 

Juniori: Adam Klajber, Filip Delinčak, Kamil Pach, Jakub Goldir, Nikola Kubala,                   

Juraj Petrlík 

Juniorky: Adiana Illašová, Eliška Štullerová, Laura Vinczeová, , Ema Činčurová, Renata 

Lacenová, Veronika Drobová 

Kadeti: Kristián Uherík, Samuel Arpáš, Pavol Bilka, Samuel Palušek, Alexander Katona, 

Damián Flóro, Pavol Kokavec, Martin Straka. 

 

Kadetky:  Dominika Wiltschková, . Aneta Wallenfelsová, Nina Darovcová, Michaela 

Bitóová, . Linda Majerčíková, Lea Dziewiczová, Nina Némethová, Ema Molnárová 

 

Mini kadeti: Damián Flóro, Pavol Kokavec, Jakub Holubčík, Martin Marko, Dominik Lesňák 

 

Mini kadetky: Bianka Diková,  Alica Kubjatková, Carolina Korf, Sara Habarová, Liliana 

Guassardo, Nela Ondrušová 

 
VV SSTZ hlasovaním schválil zloženie reprezentačných družstiev pre sezónu 2020/2021: 7 

za, 0 proti, 0 sa zdržal 

 

Úloha: Aktualizovať zoznam reprezentačných družstiev mládeže. 

Z: Mgr. Majdeková, Cibula        T: okamžite 

 

Úloha: Každému členovi reprezentačného družstva poslať dekrét o zaradení do 

reprezentácie SR. 

Z: Mgr. Majdeková         T: do 1.9.2020 

 
9.5 Vyradenie a zaradenie hráčov z NSTCM v Nitre 

1. Návrh na vyradenie Danijely Karkušovej 

Zdôvodnenie: Trvalé zhoršenie zdravotného stavu, ktoré neumožňuje hráčke plnohodnotne 

trénovať, čo zapríčinilo aj zníženie športovej výkonnosti. Nie je predpoklad zlepšenia tohto 

stavu v nasledujúcom období. Vyradená z reprezentačného družstva v nadchádzajúcej sezóne 

2020/2021. 



2. Návrh na vyradenie Dalibora Dika 

Zdôvodnenie: Hráč opakovane nedodržiaval dohodnutý tréningový plán, opakovane bol 

disciplinárne riešený a neprejavuje dostatočný záujem o tréningový proces v NSTCM. 

3. Návrh na zaradenie Samuela Arpáša  

Zdôvodnenie: Hráč je členom reprezentačného družstva v kategórii kadetov. Patrí medzi 

najperspektívnejších mládežníkov SR. 

4. Návrh na zaradenie Adriany Illašovej 

Zdôvodnenie: Hráčka je členkou reprezentačného družstva junioriek. 

5. Návrh na zaradenie Emy Činčurovej 

Zdôvodnenie: Hráčka je členkou reprezentačného družstva junioriek.    

6. Návrh na zaradenie Veroniky Drobovej 

Zdôvodnenie: Hráčka je členkou reprezentačného tímu junioriek. 

VV SSTZ hlasovaním schválil vyradenia a zaradenia hráčov do NSTCM v Nitre: 7 za, 0 proti, 

0 sa zdržal. 

 
9.6  Výška výchovného 

VV SSTZ schválil výšku výchovného v bode 3.8.6 Prestupového poriadku SSTZ – Výška 

výchovného. 

Schválená výška výchovného je prílohou č. 3/6. 

 

VV SSTZ hlasovaním schválil výšku výchovného: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

 

Úloha: Aktualizovať prestupový poriadok o schválenú zmenu v bode 3.8.6 Prestupového 

poriadku. 

Z: Ing. Šereda         T: okamžite 

 

9.7 Smernica č. 4/2020 SSTZ: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a  

individuálnej podpory  

Komisia mládeže predložila na zasadnutie VV SSTZ návrh novej smernice SSTZ: 

Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory.  

Smernica je zverejnená na stránke SSTZ . 

VV SSTZ hlasovaním schválil novú smernicu SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

Smernica nadobúda platnosť dňom 1.1.2021 

Úloha: Zverejniť smernicu č.4/2020 Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM 

a individuálnej podpory na stránke SSTZ a oboznámiť s ňou kluby SSTZ. 

Z: Ing. Šereda, Mgr. Majdeková       T: 31.8.2020 

 

K bodu 10 – Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Ing. Kutiš 

Ing. Kutiš informoval o ukončení školenia 1. kv. stupňa, ktoré sa uskutočnilo v dňoch – 31.7.-

1.8.2020 v priestoroch haly NSTC v Bratislave. Školenie úspešne absolvovalo 12 účastníkov. 

http://sstz.sk/subory/zakladne_dokumenty/Smernica%20SSTZ%20%C4%8D.%204_2020_Zria%C4%8Fovacie%20a%20hodnotiace%20krit%C3%A9ri%C3%A1%20%C3%9ATM%20a%20individu%C3%A1lnej%20podpory.pdf


Úloha: V najbližšom čase je potrebné vypísať novú výzvu pre záujemcov o 1.,2. a 3. 

kvalifikačný stupeň trénerov stolného tenisu. Výzvu zverejniť na stránke sstz. 

Z: Mgr. Majdeková, Ing. Kutiš      T: 31.8.2020 

Úloha: Preveriť kto na Gymnáziu v Poprade vyučuje praktickú časť v odbore stolný tenis. 

Z: Mgr. Majdeková, Mgr. Hatalová       T: 30.8.2020 

K bodu 11 – Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu a školský šport – Dr. Fink 

11.1  Publikačná činnosť 

Bol vypracovaný a predsedovi SSTZ ako aj GS bol zaslaný návrh zmluvy medzi SSTZ 

a VSTK Vranov n/T o poskytnutí príspevku na publikáciu s pracovným názvom „80. rokov 

stolného tenisu vo Vranove n/T“ vo výške 1.500 EUR. Podľa návrhu zmluvy je termín 

dodania publikácie 30.09.2020.  

Po konzultácii s Dr. Brúderovou ohľadom publikácie Stolnotenisová mapa Slovenska /k 95. 

výročiu SSTZ/, jej vydanie je aktuálne v decembri 2020. 

Rovnako do konca roka 2020 by mala byť hotová aj publikácia, ktorú pripravuje J. Truksa.  

11.2  Odznaky extraligových klubov  

Do výroby boli zadané odznaky šiestich extraligových klubov na náklady SSTZ, a to 

Stolnotenisové centrum ŠKST Bratislava, MSK Malacky, VSTK Vranov nad Topľou, Geológ 

Rožňava, ŠKST Ružomberok a SK Vydrany. Schválený počet po 320 ks pre každý klub 

z toho po 70 ks z každého klubu ostatne pre prezentačné potreby SSTZ. Predpokladaný termín 

dodania je 6 týždňov od zadania, teda približne v polovici septembra 2020. 

11.3  Nástenný kalendár SSTZ 2021  

Pre rok 2021 sa navrhuje ako koncept kalendára zameranie najmä na stolnotenisovú scénu na 

Slovensku. Vzhľadom na výraznejšiu absenciu medzinárodných podujatí v roku 2020 bude 

hlavnou témou na rok 2021: Majstrovstvá SR v stolnom tenise. V prípade výraznejšieho 

úspechu na ME či iných podujatiach, budú grafické listy doplnené aj o tieto úspechy. Na 

dvanástich listoch tak budú predstavení všetci majstri SR v jednotlivcoch /dospelí, U21, 

dorast, staršie žiactvo, mladšie žiactvo, najmladšie žiactvo/, s tým, že na jednom liste budú 

spoločne muž + žena, resp. chlapec + dievča, t.j. spolu 6 listov. Na ďalších dvoch listoch budú 

víťazi extraligy mužov a žien. Jeden grafický list bude venovaný rozhodcovskému zboru. Tri 

grafické listy budú podľa iných aktuálnych a mimoriadnych úspechov, napr. B. Balážová na 

TOP 16 v januári, resp. fotografie hráčov, ktorí sa nominovali na OH v Tokiu. 

11.4  Školské stolnotenisové ligy  

Pre sezónu 2020/2021 sa navrhujú niektoré zmeny súťažného poriadku školských 

stolnotenisových líg, najmä napr. rozdelenie kategórií na mladších a starších žiakov, 

stanovenie limitu na počet kôl súťaže v jednej sezóne. Po spustení súťaží badať výraznejší 

nárast v rebríčkoch SR starších žiakov, keďže v prípade odohrania turnajovým spôsobom sa 

tieto výsledky počítajú práve do rebríčka v kategórii staršieho žiactva. Všetky potrebné tlačivá 

pre súťaž, napr. kontrolný list ŠSL, prezenčná listina či vzor rozpisu súťaže budú postupne 

zverejňované na www.sraketoudoskoly.sk 

http://www.sraketoudoskoly.sk/


Všetko o ŠSL je zverejnené aj v Bulletine SSTZ pre rok 2020/21, zverejnený na stránke sstz, 

na str. 51 – 52. http://sstz.sk/subory/aktuality/Bulletin%20SSTZ%2020-21.pdf  

VV SSTZ návrh zmien súťažného poriadku ŠSL hlasovaním schválil: 7 za, 0 proti, 0 sa 

zdržal. 

11.5   Stolný tenis do škôl - projekty  

Po finančnej analýze nákladov projektov z roku 2019 bol predbežne stanovený minimálny 

finančný rozpočet na jednu akciu v roku 2020 cca 1.000 EUR, čo by malo umožniť realizovať 

15 akcií /5+5+5 – Západ, Stred, Východ/. V uvedených nákladoch nie je zahrnutá ešte cena 

promo videa. Celková suma rozpočtu sa však definitívne určí až po tom, čo bude známa 

definitívna suma celého rozpočtu SSTZ na rok 2020.  

Začali prípravy s tendrovaním balíčkov pre školy, pripravuje sa výzva pre školy, ktorá bude 

zverejnená na začiatku školského roka s uzávierkou prihlášok do 25.septembra. Za účelom 

ďalšej prípravy je potrebné pripraviť kompletný návrh ďalšieho organizačno-materiálneho a 

personálneho zabezpečenia podujatí, na ktorom komisia priebežne pracuje. 

Pripravuje sa jednotná grafika pre celý projekt vo všetkých použitých materiáloch projektu. 

11.6  Príspevok SSTZ U23 pre kluby 

Je potrebné definitívne uzatvoriť rozpočtovú časť, teda koľko finančných prostriedkov bude 

zo strany SSTZ k dispozícii na rozdelenie pre kluby. Navrhuje sa ponechať kritérium troch 

štartov tak ako to bolo v roku 2019.  

Cieľom je maximálne zjednodušiť administratívu príspevku, aby čo najmenej zaťažovala 

kluby.  

Súčasne bude kompletný materiál príspevku zaslaný vopred aj kontrolórovi SSTZ, aby 

v rámci prevenčnej kontrolnej činnosti posúdil aspekty z pohľadu kontrolóra. Do dokumentov 

budú zapracované aj skúsenosti a postrehy z predchádzajúceho roku. Následne po zasadnutí 

VV SSTZ zverejnení prvú informáciu s plánovaným harmonogramom výzvy na čerpanie 

príspevku pre klubu. Na kompletnom materiáli sa priebežne pracuje.  

Predpokladaný harmonogram čerpania príspevku do 23 rokov na rok 2020: 

Na rok 2020 budú môcť čerpať príspevok za štarty hráčov v období od 1.10.2019 do 

31.08.2020. 

Navrhovaný základný časový harmonogram: 

- 31.08.2020 – uzávierka štartu hráčov pre čerpanie príspevku U23 2020 

- 01.09.2020 – zverejnenie kompletnej výzvy na čerpanie príspevku 

- 25.09.2020 – uzávierka predkladania žiadostí o príspevok klubov / musí byť do termínu 

doručené/ 

- 15.10.2020 – zverejnenie tabuľky klubov + zasielanie zmlúv klubom 

- 30.10.2020 – predkladanie dokladov na preplatenie 

- 15.11.2020 – zaslanie finančných prostriedkov klubom, resp. úhrady faktúr. 

Úloha: Zverejniť základný harmonogram čerpania príspevku hráčov do 23 rokov a 

zverejniť úvodnú informáciu na sstz.sk 

Z: Dr. Fink, Cibula        T: okamžite 

http://sstz.sk/subory/aktuality/Bulletin%20SSTZ%2020-21.pdf


Úloha: Pripraviť kompletnú výzvu čerpania príspevku hráčov do 23 rokov a zverejniť na 

sstz.sk 

Z:Dr. Fink, Cibula       T: 31.08.2020 

Čerpanie príspevku klubmi na hráčov do 23 rokov 2020 – príprava materiálov –rozpracované: 

1. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku 

2. Žiadosť o poskytnutie príspevku 

3. Usmernenie k žiadosti o poskytnutie príspevku 

4. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu 

5. Zmluva o poskytnutí príspevku  

6. Vzor tabuľky s troma štartmi  

7. Kontrolný list školskej stolnotenisovej ligy /slúži pre posúdenie oprávnenosti uznania 

súťaže/ 

11.7 Podpora mladého talentu s ťažkým životným osudom 

V rámci drobných projektov so sociálnym rozmerom navrhuje predseda komisie rozvoja 

STaŠŠ vypísať opätovne výzvu na podporu mladého začínajúceho stolného tenisu s ťažkým 

životným osudom. Celková finančná podpora 1.000 EUR, a to 500 EUR formou 

poskytnutého materiálu, plus rôzne propagačné materiály ako časopisy, podpis karty, tričko s 

podpisom atď. /, plus 500 EUR formou preplatenia nákladov na turnaje /cestovné, nocľažné, 

štartovné, vrátane nákladov doprovodu hráča. Zabezpečiť priame odovzdanie poukazu a 

projekt marketingovo prezentovať. Za týmto účelom bude vypísaná výzva na weboch SSTZ 

pre širokú verejnosť, aby navrhli na podporu mladý talent spolu s opisom jeho životného 

osudu. Po sumarizácii podkladov komisia predloží návrh na výber kandidáta.  

Úloha: Zverejniť na weboch SSTZ výzvu na predloženie návrhov na podporu mladého 

talentu s ťažkým životným osudom 

Z: J. Cibula, Bc. Breyerová        T:okamžite 

 

K bodu 12 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa 

12.1   Projekt „Team Tokyo 2020ne“ 

J. Truksa navrhol za zaradenie do tímu S. Gálisa – pozícia marketingového spolupracovníka. 

Spolupráca sa týka len projektu „Team Tokyo 2020ne“. Odmenený bude formou provízie za 

finančný prínos pre SSTZ, tj. 30% zo sumy, ktorá bude zdanená. Rovnakú províziu môže získať 

každý ďalší člen za zabezpečenie finančných prostriedkov na tento projekt. 

VV SSTZ návrh J. Truksu hlasovaním schválil: 7 za, 0 proti 

Úloha: V prípade získania sponzora pre Team Tokyo 202One SSTZ uzavrie so 

zainteresovaným zmluvu.  

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

VV SSTZ  schválil návrh, aby S. Gális naživo komentoval streamingový prenos kontrolného 

turnaj mužov (14.-15.8.2020) – semifinálové zápasy a finále (v sume 200€). Pôjde 

o skvalitnenie stolnotenisových prenosov v období, keď sa turnaje nekonajú.  

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal 



12.1  KŠR navrhla možnosť, aby sa na tréningovom procese v NSTC v Bratislave podieľali 

aj hráči nižšej výkonnosti za predpokladu, že si uhradia náklady spojené s tréningovým 

procesom, stravovaním, ubytovaním a regeneráciou. 

KŠR pripravila predbežný cenník, ktorý bude zverejnený na stránke SSTZ. 

O zaradení konkrétnych mužov, resp. žien rozhodne na základe výkonnosti KŠR a bude 

informovať VV SSTZ.  

 

K bodu 13 – Informácie z komisie rozhodcov – Dr. Vaniak 

13.1  Zasadnutie komisie rozhodcov  

Dr. Vaniak predložil na zasadnutie VV SSTZ najdôležitejšie závery, ktoré boli prijaté 

komisiou rozhodcov na ich zasadnutí dňa 8.8.2020: 

1) Komisia rozhodcov musí schváliť rovnako ako nomináciu rozhodcov na podujatia ETTU, 

ITTF aj podujatia organizované SSTZ (výnimkou sú SPM) 

2) Komisia rozhodcov navrhuje, aby boli na každom extraligovom stretnutí 3 rozhodcovi, 

z toho 1 hlavný (ktorý by bol nominovaný SSTZ, boli by mu hradené náklady (cestovné) a aj 

odmeny zväzom. 

Úloha: VV SSTZ žiada od KR, aby v tejto veci spracoval 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 

3) Hlavný rozhodca na stretnutí Extraligy vypracuje správu hl. rozhodcu (vopred pripravený 

formulár – vrátane evidencie kariet. 

4) Komisia rozhodcov si za svojho tajomníka určila pracovníka sekretariátu J. Cibulu. 

5) Členovia komisie rozhodcov majú právo zúčastniť sa stretnutí Extraligy a 1. ligy ako 

delegáti komisie. 

6) Zo všetkých stretnutí – Extraliga mužov a žien, SPM a všetkých M SR sa bude viesť 

evidencia kariet. Následne môže byť evidencia kariet použitá na vypracovanie disciplinárnych 

sankcií. 

13.2 Navýšenie odmien rozhodcom počas kontrolných turnajov 

VV SSTZ schválil navýšenie odmien pre rozhodcov, ktorí budú rozhodovať počas 

kontrolného turnaja mužov 14.-15.8.2020 rovnako aj žien 18.-19.8.2020. Odmeny budú ako 

pre rozhodcov 1. skupiny.  

VV SSTZ navýšenie odmien schválil 6 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

 

VV SSTZ navrhuje komisii rozhodcov, aby prepracovala smernicu o odmeňovaní 

rozhodcov. 

Z: Dr. Vaniak         T: 22.9.2020 

13.3 Nominácie rozhodcov 

1. ME jednotlivcov, Varšava, 15-20.9.2020, 



M. Bystričan, A. Hamran, L. Popellár, L. Vožďárová, T. Németh, J. Freund   

 

13.4  Predseda KR Dr. Vaniak informoval o pripravovaných plaketách ako ocenenie pre 

rozhodcov k 95. výročiu organizovaného stolného tenisu na našom území.  

 

Úloha:  Poslať predsedom krajských stolnotenisových zväzov žiadosť o návrh na ocenenia 

pre rozhodcov pôsobiacich v krajoch. (Každý kraj má možnosť predložiť 2 návrhy) 

Z: Bc. Breyerová         T: okamžite  

 

K bodu 14 – Kooptovanie zástupcu hráčov za člena VV SSTZ – Dr. Kríž, Truksa 

VV SSTZ od odstúpenia Ľ. Pišteja z pozície zástupcu hráčov ako člena VV SSTZ funguje ako 

8-členný výbor. 

Komisie SSTZ navrhujú na obsadenie tejto pozície dvoch kandidátov. Komisia športovej 

reprezentácie navrhuje P. Šeredu a Komisia mládeže D. Jahodu. 

VV SSTZ sa po diskusii zhodol, aby boli obidvaja kandidáti prizvaní na najbližšie zasadnutie 

VV SSTZ, kde predstavia svoje myšlienky a plány prečo chcú zastávať práve túto pozíciu. 

Úloha: Oboznámiť kandidátov o tom, že sa majú zúčastniť najbližšieho zasadnutia VV 

SSTZ. Rovnako im poslať aj pozvánku. 

Z: Mgr. Hatalová          T: 15.9.2020  

K bodu 15 – Slovak Junior & Cadet Open 2020 – Mgr. Hatalová 

Bod sa presúva na najbližšie zasadnutie VV SSTZ, keď bude jasné, či SSTZ získa dotáciu na 

podujatie alebo nie. Rovnako dovtedy prebehnú rokovania s Maďarským stolnotenisovým 

zväzom – rokuje sa o užšej spolupráci vzhľadom na zrušenie všetkých ITTF turnajov. 

Podnikajú sa spoločné kroky, aby sa uskutočnili 2 kvalitné medzinárodné turnaje v Európe 

. 

K bodu 16 – Rôzne 

16.1  Správa z kontroly Kontrolóra SSTZ o podnete Ing. Kalužného k manipulácii z VO 

právnej služby SSTZ. 

Kontrolór SSTZ predložil písomne materiál: Návrh správy z kontroly preverenia prijatých 

ponúk na Výzvu verejného obstarávania, týkajúcich sa právnej služby pre SSTZ z hľadiska 

ich predloženia a doručenia na e-mailovu adresu „tender@sstz.sk. Kontrola prebiehala od 

25.6. do 3.8.2020. VV SSTZ sa oboznámil aj so stanoviskom gen. sekretárky Mgr. Hatalovej 

a prijal odporúčania aby sa zdokonalila v procese VO. 

VV SSTZ zobral obidve správy na vedomie. 

16.2 List od p. Hanigovského 

P. Hanigovský napísal list, v ktorom kritizuje správanie hl. rozhodcu J. Freunda počas M SR 

najmladšieho žiactva, ktoré bolo v dňoch 25.-26.7.2020 v STC ŠKST Bratislava. VV SSTZ 

postúpil predmetnú záležitosťou  na prerokovanie komisii rozhodcov. 

16.3  Turnaj o Pohár Dukelských hrdinov v Prešove, 22.8.2020 



Gen. sekretárka obdržala žiadosť od p. Martuasa, ktorý žiada SSTZ o podporu tradičného 

turnaja vecnými cenami. 

VV SSTZ schválil podporu podujatia prostredníctvom vecných cien, pre prvých 3 ocenených. 

16.5   Turnaje – Satelit Senec a Satelit Havířov 

Vzhľadom na situáciu súvisiacu s koronavírusom a rovnako aj s komplikáciami pri 

organizácii sa organizátori obidvoch turnajov rozhodli požiadať SSTZ o to, aby náklady 

spojené s účasťou na turnajoch boli výnimočne hradené zväzom (v minulosti boli tieto štarty 

hradené organizátormi).  

VV SSTZ hlasovanie: 7 za, 0 proti. 

Úloha: Preplatiť náklady reprezentačných družstiev Slovenska na obidvoch Satelitoch – 

Senec aj Havířov. 

Z: Ing. Suchý          T: 31.8.2020 

16.6  Hlasovania per rollam v období od 24.6.2020 do 11.8.2020 

a) Výzva na logo NSTC a NSTCm – Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 nehlasovali 

b) Zmena nominačných kritérií – Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 1 proti, 1 nehlasoval 

(Pôvodne mali štartovať 4 muži a 4 ženy. Po schválení hlasovaním per rollam vyšla najavo 

chyba v počte nominovaných počtoch SR – môžu štartovať na ME za Slovensko len 3 muži 

a 3 ženy. Odpadá teda kritérium na štvrtého nominovaného.) 

Vyjadrenie Ing. Kalužného, ktorý hlasoval proti: „Navrhované kritériá dávajú trénerom 

absolútnu voľnosť nominovať bez vopred jasných kritérií nominácie. Vzhľadom k tomu, že 

KŠR navrhuje organizovať nominačný kontrolný turnaj, nie je problém stanoviť jasné 

nominačné kritériá, na základe ktorých budú môcť hráči a hráčky zabojovať svojim 

výkonom.“   

- Kontrolný turnaj mužov, NSTC Bratislava (14.-15.8.2020) 

Nominácia: A. Valuch, S. Novota, S. Kalužný, T. Špánik, M. Gumáň, Z. Lelkeš, A. Brat, J. 

Zelinka, D. Oráč, A. Klajber, F. Delinčák, D. Diko, náhradník: K. Pach 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 1 nehlasoval 

- Kontrolný turnaj žien, NSTC Bratislava (18.-19.8.2020)  

Nominácia: E. Jurková, E. Labošová, N. Puchovanová, N. Grigelová, S. Horváthová, D. 

Šinkarová, J. Terezková, M. Uríková, náhradníčka: A. Illášová 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 1 nehlasoval 

c) Výzva na predloženie ponuky v predmete zákazky „Nákup športových odevov a obuvi“-  

Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 nehlasovali 

d) Nominácie KM: 

- kondičné sústredenie Zuberec, 27.7.-2.8.2020 

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

Delinčák, A. Klajber, K. Pach, J. Goldír, N. Kubala, J. Petrlík, K. Uherík, S. Arpáš, P. Bilka, 

D. Wiltschková, A. Wallenfelsová, M. Bitóová, N. Darovcová 

tréneri: R. Grigel, Z. Grigelová, F. Solár, A. Gajdoschik, J. Blaško 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 1 nehlasoval 



- štart na satelitoch RC pod hlavičkou reprezentácie SR 

Senec: RC Topoľčany (chlapci), RC STC ŠKST Bratislava (dievčatá) 

Havířov: RC Košice (chlapci), RC Ružomberok (dievčatá) 

Hluk: RC Lučenec (chlapci), RC Humenné (dievčatá) 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 1 nehlasoval 

e) Propozície baráž do extraligy – Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 1 nehlasoval 

f) Nominácie KŠR: 

- Výcvikový tábor v NSTC 3.-7.8.2020 

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

Horváthová, D. Šinkarová, J. Terezková, M. Uríková, A. Illášová, L. Truksová, M. 

Marousková 

Tréner: T. Bednár 

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 3 nehlasovali 

- Výcvikový tábor v Budapešti s reprezentáciou Maďarska 10.-15.8 2020 

B. Balážová, T. Kukuľková, E. Labošová, N. Puchovanová, N. Grigelová, D. Šinkarová, 

Náhradníčka: J. Terezková 

Tréner: T. Bednár 

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 3 nehlasovali 

- Výcvikový tábor mužov 3.-7.8.2020 a 10.-13.8.2020 v NSTC 

Ľ. Pištej, S. Novota, S. Kalužný, T. Špánik, A. Brat, M. Gumáň, J. Zelinka, D. Oráč 

Tréneri: J. Truksa, P. Šereda 

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 3 nehlasovali 

 

16.7  Stanovené ciele sekretariátu SSTZ a trénera J. Truksu na druhý polrok 2020 budú 

schválené na septembrovom VV SSTZ. 

16.8  Žiadosť o prešetrenie registrácie mužov a detí od ŠK Bziny bola posunutá na 

prešetrenie ŠTK, ktorá predloží návrh riešenia na septembrové zasadnutie VV SSTZ. 

 

Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 22.9.2020 o 8:30 v Bratislave v NSTC. 

Zapísala:  Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 

Overil: Dr. Zdenko Kríž 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1/6 

Medzinárodná agenda 

(23.6.2020 – 10.8.2020) 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová 

 

A:  ITTF: 

1. ITTF Executive Committee Meeting (on-line) 2020#08 - key decisions 

2. 2020 World Cups - Provisional Qualification Pathway 

3. 2020 World Junior Table Tennis Championships - Provisional Qualification Pathway 

4. ITTF Newsletter #04 - June 2020 

5. World Table Tennis signs Strategic Partnership with IMG 

6. ITTF Executive Committee Meeting (on-line) 2020#09 - key decisions 

7. Gabor Felegyi appointed interim Competitions Director 

8. ITTF World Junior Circuit and Para Table Tennis Events 

9. Extension of the suspension of activities until 31st August 2020 

10. Tokyo 2020 Olympic Games - Revised Qualification System 

11. ITTF Newsletter #05 - July 2020 

12. Invitation for "Bubble" Events 

13. 2020 Virtual ITTF Annual General Meeting - Notice of Meeting (Agenda) 

 

B:        ETTU: 

1. European Youth Championships Zagreb 2020 

2. ETTU Congress Agenda 2020 

3. European Club Competitions seeding lists 2020-2021 

4. ETTU Coaching Webinar - 22-23 August 2020 

5. European Club Competition men 2020-2021 - directives, forms, draw, TTCL meeting 

6. ETTU Congress 2020 - propositions and minutes extraordinary Congress 2020 

7. European Club Competition draws 2020-2021 

8. Prospectus - 2020 Liebherr ITTF European Table Tennis Championships 

9. ETTU Info 2020-4 

10. Europe Trophy video conference CZE GER SVK HUN AUT LIE 

11. ETTU Annual Coaching Conference - Warsaw/POL, 21-23 September 2020 

12. Europe Trophy video conference report 

13. ETTU Nominations 2020 

14. ETTU Congress 2020 - documents 

 

C:  Ostatné:  

1. Igor Levitin - A Letter to the Whole European Table Tennis Family 

2. Czech Open Tournament 26.-28.8.2020 

 

 

 

 



Príloha č. 2/6 

Informácia ekonóma 

Dátum: 07.08.2020 

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    
2 ŠK VATEK Bernolákovo 110,88 

 SPOLU 131,04                    

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

neuhradené záväzky voči zväzu nemajú žiadni hráči. 

2. 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). Banke sme doložili znalecký posudok na STH a Konferenciou SSTZ 

odsúhlasený záver povoľujúci zriadenie záložného práva na STH. Teraz čakáme na návrh 

zmluvy zo strany SLSP. V kontexte aktuálnej situácie skúmame možnosti odkladu splátok, 

nakoľko 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), nebude z našej strany 

dôvod požadovať odklad splátok. 



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 Celkom 

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

2. KSTZ Banská Bystrica 4.500,00 600,00 
5.100,00 

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 6.300,00 24.600,00 

 

4. 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, preto sme 

neplatili daň z príjmu PO za rok 2019. Naopak, štátny rozpočet nám 20.07.2020 vrátil 

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. 
 

 

 

 

5. 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 3 štvrtiny, tj. 1.227.315,- eur, v čom je zahrnutých aj 64.000,- 

eur na kapitálové výdavky. 

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). Táto suma nám bola medzičasom poukázaná. 

6. Ďalšie informácie 

a) Ku dňu 31.07.2020 som dal výpoveď z pracovného pomeru v SSTZ, ktorá uplynie 

k 30.09.2020. Ďakujem všetkým za doterajšiu spoluprácu. 

b) 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. 

c) Na požiadavku p. kontrolóra 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. 

d) V rámci úsporných opatrení sme nateraz ukončili dohodu o pracovnej činnosti s p. 

Dufekom. 

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

umiestnené na portáli finančnej správy a webovom sídle SSTZ 

f) Odoslali sme správu o hospodárení zväzu v r. 2019 na Štatistický úrad SR. 

g) Odoslali sme kvartálnu správu na Úrad pre verejné obstarávanie o obstarávaniach,  

vykonaných v 2. kvartáli 2020. 

h) V súvislosti s ukončením prevádzky systému KROS NEO-BIO sme boli nútení pristúpiť 

k obstaraniu špeciálnej aplikácie na zoskupovanie dát z účtovníctva pre potreby tvorby 

prehľadov čerpania dotácie (pre MŠVVŠ SR) a kontrolingových reportov pre VV SSTZ. 

Aplikácia si nevyžiada žiadne ďalšie licenčné poplatky v budúcnosti. 

 

 



Príloha č. 3/6 

3.8.6  Stanovená výška výchovného, podľa umiestnenia v rebríčku SR 

1.-5. 6.-10. 11.-20. 21.-30. 31.-50. 51.-100. 101.-200 Výchovné 

EUR 

Dospelí do 

23r 
      7000 

 Dospelí do 

23r 
     5400 

  Dospelí do 

23r 
    4000 

Dorast   Dospelí 

do 23r 
   3400 

Staršie 

žiactvo 
Dorast   Dospelí do 

23r 
  2700 

Mladšie 

žiactvo 
Staršie 

žiactvo 
Dorast   Dospelí do 

23r 
 2000 

Najmlad. 

žiactvo 
Mladšie 

žiactvo 
Staršie 

žiactvo 
Dorast   Dospelí do 

23r 
1400 

 Najmlad. 

žiactvo 
Mladšie 

žiactvo 
Staršie 

žiactvo 
Dorast   700 

  Najmlad. 

žiactvo 
Mladšie 

žiactvo 
Staršie 

žiactvo 
Dorast  500 

   Najmlad. 

žiactvo 
Mladšie 

žiactvo 
Staršie 

žiactvo 
Dorast 400 

    Najmlad. 

žiactvo 
Mladšie 

žiactvo 
Staršie 

žiactvo 
200 

 

-  dospelí do 23 rokov 201. a viac v rebríčku SSTZ – 1000 EUR  

-  dospelí do 23 rokov a nezaradení hráči v rebríčku SSTZ – 400 EUR 

Výsledná výška výchovného sa vyráta ako výchovné prenásobené koeficientom v závislosti 

od počtu rokov koľko hráč pôsobil v klube. Koeficient sa každým započatým rokom 

registrácie v danom klube zvyšuje o jednu desatinu. / 1.rok = 1,1  2.rok = 1,2...........9.rok = 

1,9/  

V prípade, že hráč/ka je na hosťovaní koeficient sa zvyšuje ako keby na hosťovaní nebol. 

Vzor výpočtu: Jozef Mrkva, dorast, rebríček SR 48, 3roky registrácie v klube: 700 x 1,3 = 910 


