
Zápis č. 10/2020 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 17.12.2020  

formou videokonferencie 

 

Začiatok zasadnutia: 17.12.2020 o 12:00 

Ukončenie zasadnutia:  17.12.2020 o 15:50 

 

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

Grigel, Truksa, Ing. Kutiš, Ing. Kalužný – prítomný na bodoch č. 6 a 8.2. 

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

Cibula, Bc. Breyerová a D. Zelman – o 14:00 k bodu Rôzne – Sťažnosť proti postupu a 

rozhodnutiu DK a VV SST vo veci vedenej pod R1/2020 –Diko Dalibor 

Neprítomná: Mgr. Majdeková 

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,

           Ing. Wawrek 

6. Aktualizácia rozpočtu SSTZ na 1Q a r. 2021  - Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

7. Opatrenia súvisiace s koronavírusom COVID-19  - Ing.Čelko, Ing.Šereda 

8. Rôzne          

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ, kontrolóra SSTZ ako aj sekretariát SSTZ na 

poslednom zasadnutí VV SSTZ v roku 2020. V úvode zasadnutia poprial všetkým online 

prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov ako aj šťastný nový rok 2021. 

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

2.1   Slovenský stolnotenisový zväz po vyčerpaní všetkých možností sa 14.12. 2020 oficiálne 

vzdal usporiadania kvalifikačnej skupiny na ME družstiev mužov. V Národnom 

stolnotenisovom centre v Bratislave  mali hrať kolektívy Anglicka, Španielska  a Slovenska 

v januári 2021. Keďže súčasné pandemické predpisy v SR nedovoľujú odohrať  takýto turnaj  

v hale SSTZ, uskutočnili sa aj rokovania s manažérom Športového centra v Šamoríne J. 

Bačom. Napriek záujmu obidvoch strán odohrať tento turnaj v tzv. bubline, to nakoniec 

nebolo možné, pretože  súťaži by musela predchádzať  karanténa a testovanie, ale v hlavne 

v komplexe nie je vhodná hala na stolný tenis.  Muselo  by sa hrať v kongresovej sále, čo by 

si vyžiadalo jej úpravu, zabezpečenie  nového osvetlenia a dovoz stolov a taraflexu na 4  

kurty. Navyše v SR i Rakúsku platia prísne predpisy pre cestujúcich prichádzajúcich z tzv. 

červených krajín a je tiež predpoklad sprísňovania súčasných nariadení. Vzdanie sa  

organizácie tohto turnaja nie je spojené pre SSTZ so žiadnymi sankciami, či náhradami pre 



prihlásené  kolektívy. Vzhľadom na to, že podobné problémy majú viacerí organizátori  

takýchto turnajov, je pravdepodobné, že sa celá kvalifikácia ME odohrá naraz na jar v 

chorvátskom Poreči, v tzv. bubline a bude jej predchádzať aj krátka karanténa a testovania 

všetkých účastníkov. 

2.2  Sekretariát ITTF oznámil, že zrušil bez náhrady MS stolnotenisových veteránov , ktoré 

boli po ich odložení o rok plánované vo francúzskom Bordeaux 26.4. – 2.5.2021. Komisia 

veteránov ETTU  po hlasovaní svojich členov navrhla exekutíve ETTU organizátora na MEV 

2023. Z trojice uchádzačov vyhral u nej nórsky Sandefjord. Na druhom mieste skončili 

zhodne chorvátsky Záhreb a dánsky Aalborg. O dejisku MEV 2023 definitívne rozhodne 

exekutíva ETTU v januári budúceho roka. Preložené ME veteránov z r. 2021 odohrajú o rok 

neskôr – 24.- 30.7. 2022 v írskom Cardiffe. 

2.3   Po konzultácii predsedu zväzu so Sekciou športu MŠVVaŠ SR  si SSTZ môže podať 

žiadosť na výnimočné zaradenie medzi kapitálové výdavky na r. 2021 aj polročnú splátku 

úveru zo štátnych prostriedkov /za odkúpenie pozemkov/. Dôvodom je obmedzenie 

plánovaných vlastných príjmov kvôli pandémii COVID – 19. 

2.4   Mgr. Hatalová informovala členov VV SSTZ a kontrolóra SSTZ o správe z kontroly 

Hlavnej kontrolórky športu A. Fisterovej, ktorá bola doručená na sekretariát SSTZ poštou dňa 

16.12.2020. Odborná kontrola obsahu a zverejňovanie zápisníc podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona 

o športe skončila bez závažnejších pripomienok. Išlo o kontrolu zasadnutí najvyšších orgánov 

SSTZ ako aj kontrolu zverejnených zápisníc z nich. 

VV SSTZ berie informáciu na vedomie. 

 

K bodu 3 – Kontrola úloh – Mgr. Hatalová 

Úlohy splnené: 

9/8  Materiálna pomoc krajským zväzom  

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

projektov a podpory KSTZ schválená materiálna pomoc 2x notebook s príslušenstvom /myš, 

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

tlačiareň, notebooky (bez tlačiarne). Notebooky zakúpia aj pre reprezentačných trénerov. 

Aktuálne sa pripravujú podklady na verejné obstarávanie. 

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

- Na základe VO bol vybraný dodávateľ. V priebehu niekoľkých dní budú notebooky 

distribuované krajom a trénerom (spolu s príslušenstvom). 

- Na návrh Dr. Finka pracovník sekretariátu J. Cibula dostane odmenu vo výške 400 

EUR brutto za uvedenie počítačov do prevádzky (aby krajskí predstavitelia s tým 

nemali žiadne problémy) ako aj inštaláciu balíkov Office pre prácu na nich. 

Hlasovanie VV SSTZ o odmene: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 neprítomný. 

11/8  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 

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 

- Odovzdanie poťahov, oblečenia a suvenírov pre M. Turiaka prebehlo osobne v Čadci. 

Veci odovzdali reprezentačný tréner J. Truksa (ktorý si s nim aj zatrénoval), gen. 

sekretárka SSTZ Mgr. Hatalová a marketingová pracovníčka Bc. Breyerová. 

 

12/8  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 

- Kalendár je zadaný do tlače. Dodanie kalendára sa očakáva najneskôr do 15.12.2020. 

Kalendár bude mať na titulnom liste použitý parciálny lak – kalendár bude vyzerať 

vďaka tomu reprezentatívnejšie. 

- Kalendár sa už nachádza na sekretariáte a bude distribuovaný podľa distribučného 

plánu. 

Z: Bc. Breyerová, Cibula       T: január 2021 

 

1/9  Ekonóm SSTZ preverí čerpanie prostriedkov krajských zväzov (na regionálne výbery). 

Z: Ing. Suchý         T: okamžite 

  

- Aktuálne čerpanie krajských zväzov pre regionálne výbery je súčasťou prílohy č. 

2/10. 

 

2/9  Ekonóm dňa 10.12.2020 rozpošle všetkým členom VV SSTZ aktuálny stav na účtoch 

SSTZ – kvôli dočerpaniu finančných prostriedkov do konca roka 2020. 

Z: Ing. Suchý          T: 10.12.2020 

- Aktuálny stav bol predložený deň pred zasadnutím VV SSTZ. 

 

4/9  Vzhľadom na zmenu vekových kategórii ITTF bolo prediskutované ako postupovať 

pri tvorbe januárového rebríčka 2021 pre novovzniknutú vekovú kategóriu /U19/. Na návrh 

Ing. Grigela budú hráči uvedení v rebríčkoch na spodku, rovnako ako je to v prípade 

zahraničných hráčov, s tým, že bude pri nich uvedené miesto, aké by zastávali reálne 

v rebríčkovom hodnotení (aj keď sú o rok starší ako je juniorská kategória na Slovensku). 

Návrh je potrebné ešte dopracovať v komisiách.  

Z: Ing. Čelko, Ing. Grigel, Ing. Šereda     T: 31.12.2020 

 

- splnené 

 

5/9  Podporu trénerov pracujúcich s talentovanou mládežou zverejniť na stránke SSTZ. 

Z: Cibula         T: okamžite 

- zverejnené 

 



6/9  Predložiť položkovito návrh rozpočtu webinára. 

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

- rozpočet bol predložený 

 

7/9  Preveriť záujem hráčov o Vianočný turnaj a zabezpečiť organizáciu turnaja. 

Z: Truksa, Mgr. Majdeková       T: okamžite 

- turnaje sa napokon z rôznych dôvodov a najmä pandémii neuskutočnia. 

 

8/9       Zverejniť aktualizovanú rozhodcovskú smernicu s platnosťou od 30.11.2020. 

Z: J. Cibula                                                                                        T: okamžite 

- zverejnená 

 

9/9  Prizvať D. Zelmana na najbližšie zasadnutie VV SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová        T: 17.12.2020 

- prizvanie zabezpečené. 

 

Úlohy trvajúce: 

 

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 

 

Úloha:  Odovzdanie finálnej verzie videa. 

Z: J. Cibula, Bc. Breyerová       T: 31.1.2021 

 

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 

 

- Dotácia musí byť vyúčtovaná do konca roka 2020. 

 

3/9  Pripraviť alternatívy na dohranie najvyšších súťaží SSTZ.  

Z: Ing. Čelko, Ing. Šereda        T: 31.12.2020 

 

 

Úlohy čiastočne splnené: 



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       NT: 15.2.2021 

 

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

zainteresovaným zmluvu.  

Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý       : priebežne 

- zatiaľ sa nepodarilo nájsť žiadneho sponzora. 

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 

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

upraviť zaujímavejšie „nevyužité“ priestory a plochy 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.), na prípadné 

rozhovory s médiami. 

Z: Bc. Breyerová        T: do konca roka 2020  



6/8  Trénerské záverečné práce postupne uverejniť na webe SSTZ ako metodický materiál 

pre ostatných trénerov. 

Z: Mgr. Majdeková, Ing. Kutiš       T: NT 28.2.2021 

7/8  Získanie cenových ponúk a rezervácie publikácie Dr. Brúderovej – Stolnotenisová 

mapa Slovenska. 

Z: Mgr. Hatalová        T: okamžite 

8/8  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 

- Odznaky sú hotové a nachádzajú sa na sekretariáte SSTZ – budú distribuované 

krajom. 

10/8  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 

- Prebieha nákup materiálu 

14/8  Zverejniť na internete SSTZ správu, dochádzku a tréningové plány hráčov NSTC. 

Z: Truksa         

          NT: 31.12.2020 

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: 31.12.2020 

 

K bodu 4 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

Materiál je prílohou zápisu č. 1/10. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

Mgr. Hatalová informovala členov VV SSTZ o komunikácii s N. Cegnarom ohľadom 

opätovného trénerského semináru v spolupráci s ETTU – Women Coaches Seminar. 

Predbežný termín je stanovený na 21.-23.5.2020 v Bratislave - Rusovciach. 

Mgr. Hatalová informovala o zrušení pôvodne plánovanej organizácie kvalifikačnej skupiny 

mužov na ME družstiev, ktorá sa mala uskutočniť v druhej polovici januára 2021 vzhľadom 



na zhoršujúcu epidemiologickú situáciu na Slovensku a taktiež z dôvodu obmedzení, ktoré na 

Slovensku sú. Náhradné miesto organizácie je zatiaľ ETTU neurčila.  

ITTF mailom potvrdilo, že Slovensko bude v roku 2021 organizovať mládežnícky Svetový 

pohár – World Table Tennis Youth (WTTY). Mgr. Hatalová zaslala prihlášku, podľa ktorej 

plánuje SSTZ organizovať podujatie so všetkými mládežníckymi kategóriami. Jeho súčasťou 

bude organizovanie trénerského seminára. Ešte je potrebné upresniť termín po dohode 

s Maďarským stolnotenisovým zväzom tak, aby boli turnaje v časovej nadväznosti na seba 

a aby hráči mali 2 turnaje po sebe v blízkosti.  

 

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

SSTZ a kontrolór SSTZ 

Počas video zasadnutia podľa schváleného postupu tajného hlasovania prebehlo spočítanie 

hlasov. 

Priebeh hlasovania: Z obálok, ktoré boli doručené na sekretariát SSTZ v stanovenom termíne 

boli vybraté menšie ničím neoznačené obálky (nachádzali sa v nich hlasovacie lístky). Obálky 

boli vhodené do pripravenej zalepenej urny. Po vhodení všetkých obálok do urny – v počte 6 

ks, boli následne premiešané. Po otvorení urny boli obálky otvorené a hlasovacie lístky 

postupne spočítané. Celý proces voľby sledovali členovia VV SSTZ a kontrolór SSTZ 

prostredníctvom kamery.  

Hlasovanie o kooptovaní zástupcu hráča za člena VV SSTZ: 

Peter Šereda – 5 hlasov 

Dalibor Jahoda – 1 hlas 

Peter Šereda sa na základe spočítania hlasov stal členom Výkonného výboru SSTZ a je 

povereným zástupcom hráčov. Svoju funkciu bude vykonávať do konferencie SSTZ, ktorá 

prebehne v júni 2021. 

Kontrolór SSTZ odsúhlasil proces voľby nového člena VV SSTZ. 

 

K bodu 6 – Aktualizáciu rozpočtu SSTZ na 1Q a r. 2021 – Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

Ing. Kalužný predložil na zasadnutie upravené predbežné východiská na rozpočet na rok 2021 

ako aj1.Q 2021. Rozpočet bude ešte dopracovaný po tom, ako sa vyjasní východiskový stav 

finančných prostriedkov na rok 2021 (po uzavretí čerpania rozpočtu r. 2020). 

VV SSTZ berie východiská pre rozpočet 2021 na vedomie. 

Ing. Suchý na zasadnutie predložil aktualizovaný návrh dočerpania finančných prostriedkov 

na rok 2021 ako aj možnosť prenosu fin. prostriedkov. Oproti minulému zasadnutiu VV SSTZ 

nedošlo k zásadným rozdielom.  

Ing. Suchý predložil na zasadnutie VV SSTZ materiál, ktorý je prílohou zápisu č. 2/10. 

 

K bodu 7 – Opatrenie súvisiace s koronavírusom COVID-19 – Ing. Čelko, Ing. Šereda 

Všetky súťaže sú pozastavené. 



Stanovisko VV SSTZ k aktuálnej situácii súvisiacej s opatreniami ohľadom koronavírusu 

COVID-19: 

1. VV SSTZ prerušuje súťaže do konca roka 2020. 

2. Pre tréningový proces je potrebné sa riadiť usmerneniami regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva. 

3. V prípade uvoľnenia protipandemických opatrení ŠTK rozhodne o ďalšom postupe 

dohratia súťaží. 

13.1.2021 počas najbližšieho zasadnutie VV SSTZ prijme ďalšie stanovisko podľa aktuálneho 

vývoja situácie. (Do 10.1.2020 je plánovaný tzv. miernejší lockdown)  

K bodu 8 – Rôzne   

8.1  Sťažnosť K. Igazovej  

Dňa 6.12.2020 bola doručená sťažnosť na reprezentačného trénera kadetiek F. Solára týkajúca 

sa nenominovania M. Igazovej na akúkoľvek reprezentačnú akciu kadetskej kategórie.  Tréner 

F. Solár k predmetnej záležitosti poslal stanovisko. Komisia mládeže ako aj komisia športovej 

reprezentácie sa stotožňuje s vyjadrením reprezentačného trénera F. Solára.  

VV SSTZ berie informáciu ako aj stanovisko na vedomie. VV SSTZ odporúča, aby si tréner 

hráčky M. Igazovej a reprezentačný tréner F. Solár daný problém vydiskutovali. V prípade, že 

bude potrebné, tak ku komunikácii bude prizvaný aj predseda KŠR – J. Truksa. Rozhovor 

môže prebehnúť aj formou videokonferencie. 

Úloha:   Poslať odpoveď Igazovcom spolu so stanoviskom F. Solára a s návrhom na 

vyriešenie situácie. 

Z: Mgr. Hatalová          T: okamžite 

8.2  Sťažnosť proti postupu a rozhodnutiu DK a VV SST vo veci vedenej pod R1/2020 –

Diko Dalibor 

  K bodu bol prizvaný aj predseda kontrolnej komisie D. Zelman, ktorému bola 

sťažnosť doručená, aby vysvetlil svoje stanovisko, ktoré bolo predložené na poslednom 

zasadnutí VV SSTZ.  

 Rozhodnutie Výkonného výboru po dlhšej diskusii vo veci odvolania proti 

rozhodnutiu Discplinárnej komisie SSTZ R1/2020 – Dalibor Diko je konečné a nemožno sa 

voči nemu odvolať.  

8.3  Trénerský webinár  

Predseda MVK Ing. Kutiš zhodnotil trénerský webinár, ktorý prebehol počas víkendu 12. a 

13.12.2020. Prednášajúcou bola vynikajúca expertka – bývalá trénerka nemeckej 

mládežníckej reprezentácie – Eva Jelerová. Webinára sa zúčastnilo celkovo vyše 50 trénerov. 

Členovia VV SSTZ, ktorí sa webinára zúčastnili taktiež veľmi pozitívne zhodnotili úroveň 

webinára. Je to výborná skúsenosť a možnosť organizácie seminárov do budúcnosti (online 

formou). 

Ing. Kutiš vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa zabezpečili o bezproblémový priebeh 

webinára ako aj o jeho organizáciu. 

8.4  Kontrola duplicitného konania členskej schôdze ŠKST Topoľčany 



Podpredseda SSTZ Ing. Kalužný podal podnet v tejto veci kontrolórovi SSTZ, ktorý predložil  

na zasadnutie VV SSTZ Správu z kontroly duplicitného konania členskej schôdze ŠKST 

Topoľčany. Pred prejednávaním tohto bodu prebehlo hlasovanie VV SSTZ či sa bod 

vzhľadom na neprítomnosť Ing. Kalužného nepresunie na najbližšie zasadnutie. VV SSTZ 

rozhodol, že sa bod preberie v priebehu aktuálneho zasadnutia. Hlasovanie: 7 za, 0 proti, 0 sa 

zdržal, 1 neprítomný. 

Kontrolór SSTZ na základe zistených a predložených informácii nevie vyhodnotiť pravosť 

jednotlivých zápisníc. Na pomoc pre toto zistenie podnikol kroky na získanie zápisníc z 2 

oficiálnych zdrojov, kontrole podrobil aj 3 zápisnice, ktoré predložil predseda kontrolnej 

komisie, p. Dušan Zelman. Zároveň vyžiadal vysvetlenia a čestné prehlásenie, ktoré by mohlo 

objasniť skutkový stav pravosti zápisnice. Aj napriek týmto skutočnostiam (prehláseniam) sa 

VV SSTZ môže rozhodnúť posunúť záležitosť duplicitnej evidencie zápisníc z členskej 

schôdze do trestno-právnej roviny a postúpi na prešetrenie orgánom činným v trestnom 

konaní.  

Taktiež kontrolór SSTZ navrhol prizvať M. Grmana na najbližšie zasadnutie VV SSTZ.  

VV SSTZ berie návrh správy z kontroly na vedomie. 

VV SSTZ nepovažuje za potrebné vzhľadom na predložené materiály – čestné vyhlásenie 

a získané zápisnice, prizvať na najbližšie zasadnutie M. Grmana. Prítomní členovia VV SSTZ 

sa rozhodli nepodávať trestné oznámenie. 

 

8.5  Návrh smernice o publikačnej činnosti  

Dr. Fink predložil na zasadnutie návrh smernice o publikačnej činnosti SSTZ – „Odmeny 

autorov a iných osôb podieľajúcich sa na publikačnej a ďalšej edičnej činnosti SSTZ“, ktorú 

je potrebné vzhľadom na pripomienky ešte upraviť. Úpravu do najbližšieho zasadnutia 

predloží Dr. Kríž. 

Z: Dr. Kríž          T: 13.1.2021 

8.6  Stolnotenisová mapa Slovenska 

VV SSTZ sa zaoberal vyplatením honorárov autora a spoluautorov podieľajúcich sa na 

publikácii – grafik, korektúra, atď. 

VV SSTZ schválil zálohu pre autorov vo výške 1.000 EUR (M. Brúderová, Z. Kríž, T. 

Kollár). Zvyšok bude doplatený v nasledujúcom roku podľa novej smernice. 

Grafik – P. Kandra na základe objednávky pošle faktúru v celej výške, čo predstavuje 1.854 

EUR bez DPH. 

VV SSTZ hlasovaním jednotlivé zálohy na honoráre schválil: 6 za, 0 proti, 1 sa zdržal, 1 

nebol prítomný. 

8.7  Nominácie – komisia mládeže 

a) VT kadetky, skupina B, 11.-15.1.2021, Topoľčany 

N. Némethová, E. Molnárová, B. Diková, S. Habarová, N. Dadejová 

b) VT kadetky, skupina A, 18.-22.1.2021, Topoľčany 

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

c) VT mini kadetky, 25.-29.1.2021, Topoľčany 

C. Korf, N. Ondrušová, L. Guassardo, P. Krajčovičová, A. Kubjatková 



d) Kontrolný turnaj mini kadetky, 30.-31.1.2021, Topoľčany 

 S. Habarová, B. Diková, A. Kubjatková, C. Korf, N. Ondrušová, N. Dadejová, L. Guassardo, 

P. Krajčovičová 

Tréner pre všetky akcie kadetiek a minikadetiek je F. Solár. 

Všetci na náklady SSTZ. 

e) VT mini kadeti, 11.-15.1.2021, Košice 

P. Kokavec, J. Holubčík, D. Lesňák, M. Marko, P. Polák 

f) VT kadeti, 18.-22.1.2021, STC ŠKST Bratislava 

M. Straka, A. Katona, A. Madarás, P. Kokavec 

g) VT kadeti, 25.-29.2021, Ružomberok 

K. Uherík, S. Arpáš, S. Palušek, P. Bilka, D. Flóro 

h) Kontrolný turnaj mini kadeti, 30.-31.1.2021, Ružomberok 

D. Flóro, P. Kokavec, D. Lesňák, J. Holubčík, M. Marko, A. Ódor, M. Horečný, P. Polák 

Tréner pre všetky akcie kadetov a mini kadetov je D. Jahoda. 

Všetci na náklady SSTZ. 

8.7  Návrh na podporu klubov pracujúcich s talentovanou mládežou 

KM predložila konečnú tabuľku výpočtu pre tvorbu podpory talentovanej mládeže.  

Tabuľka je zverejnená na stránke SSTZ. A je taktiež prílohou zápisu č. 3/10. 

VV SSTZ berie výpočet na vedomie. 

 

 

8.8  Návrh na odmeny trénerom na základe Smernice č.3/2016 schválenej VV SSTZ dňa 

9.8.2016 s účinnosťou od 1.1.2017  

 

Podľa výpočtu dosiahli hráči tieto bodové hodnoty: 

Výška odmeny:                                                             repre. tréner   klub. tréner 

Filip Delinčák                    273,0  x 10 = 2730           819 (R. Grigel)   1911 (S. Dragaš) 

Adam Klajber                    264,3  x  10 = 2643          793 (R. Grigel)   1850  (R. Grigel) 

Dominika Wiltschková     277,7  x   10 = 2777         831 (F. Solár)     1946 (L. Čolovičková) 

 

VV SSTZ hlasovaním schválil výšku odmien na základe Smernice č.3/2016: 6 za, 0 proti, 0 sa 

zdržal, 1 nehlasoval, 1 neprítomný. 

8.9  Hodnotenia reprezentačných trénerov 

VV SSTZ berie na vedomie hodnotenie reprezentačného trénera mini kadetiek za december 

2020. 

Hodnotenia sú zverejnené na stránke SSTZ. 

 

8.10  Návrh na zaradenie Ing. Baláža do Team TOKYO 2020ne  

Predseda KŠR predložil návrh na zaradenie Ing. Pavla Baláža do tímu TOKYO 202One ako 

externého konzultanta. Ten bude výhradne komunikovať len s trénerom J. Truksom.  

P. Baláž má množstvo nových myšlienok a môže byť pre zmiešaný pár Pištej a Balážová 

prínosom. 

http://sstz.sk/subory/aktuality/2021-01UTM%20vypocet.xlsx
https://www.sstz.sk/reprezentacia/hodnotenia-trenerov


Návrh na zaradenie Ing. Baláža do Teamu TOKYO 202One VV SSTZ akceptoval. 

8.11  Hlasovania per rollam v období od 30.11.2020 do 17.12.2020 

Neprebehlo ani jedno hlasovanie per rollam. 

 

Najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude 13.1.2021 od 10:00 hod. formou videokonferencie. 

 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 

Overil: Dr. Zdenko Kríž, v.r. 

V Bratislave 22.12.2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1/10 

    Medzinárodná agenda 

(1.12.2020 – 16.12.2020) 

 

Dátum:  16.12.2020 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová 

 

A:  ITTF: 

 

1.  ITTF Newsletter #09 - November 2020 

2. 2021 WTT Youth Series – schválenie podujatia na Slovensku pre rok 2021 

 

B:        ETTU: 

 

1. 2021 ITTF European Teams Championships - qualification tournament Stage 1 

2. Women Coaches Seminar – 21.-23.5.2021 (Predbežne telefonicky dohodnutý termín 

s N. Cegnarom)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2/10 

Informácia ekonóma 

 

Dátum:   16.12.2020 

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 339,36 
3 Telovýchovná jednota Nižná 58,80 

 SPOLU 418,32                    

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

neuhradené záväzky voči zväzu nemajú žiadni hráči reprezentácie. 

2. Plnenie úloh VV SSTZ 

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

Ing. Suchý  

             Zmluva o poskytnutí príspevku bola podpísaná. Na stretnutí so súčasným predsedom 

klubu Ing. Zadubencom ma informoval o doterajšom stave čerpania a predpokladaných 

výdavkoch do konca roka. Záverečné vyúčtovanie SKVST bude predložené okolo 21.12.2020. 

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 6.600,00 

2. KSTZ Banská Bystrica 4.500,00 1.800,00 2.700,00 

3. KSTZ Nitra 4.200,00 3.600,00 900,00 

4. KSTZ Trenčín 3.900,00 1.200,00 3.300,00 

5. KSTZ Žilina 0,00 3.000,00 
1.500,00 



6. KSTZ Bratislava 3.600,00 0,00 4.500,00 

7. KSTZ Trnava 0,00 0,00 4.500,00 

 SPOLU (eur): 22.800,00 12.000,00 24.000,00 

 

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) a v plnej výške poukázaný. Do budúceho roku možno 

presunúť 1.713,- eur. 

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. 

Ministerstvom je podpísaný je ďalší dodatok, ktorým sa celková suma PUŠ upravuje na 

1.774.016,- eur a mení sa štruktúra takto (záväzné sú len položky zvýraznené hrubým). Bola 



nám poukázaná posledná splátka vo výške 137.598,- eur, plne prenositeľná do budúceho 

roku. 

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 

5. Ďalšie informácie 

a) Uskutočnili sme kontrolu a dokončujeme preplatenie vyúčtovaní klubov v rámci 

programu „Mládež do 23 rokov v kluboch“ v celkovej sume 330.500,- eur. 

b) Uskutočnili sme kontrolu a dokončujeme preplatenie vyúčtovaní klubov v rámci 

programu „Podpora extraligových klubov“ v celkovej sume 57.000,- eur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3/10 

 

 

Výpočet ÚTM k 1.1.2021

Body Klub body z koef. koef.

5661,89 STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 5661,89 10.hráčov 1 1

4557,61 STC ŠKST BRATISLAVA 4557,61 9.hráčov 1 2

3754,84 ŠKST TOPOĽČANY 3754,84 11.hráčov 1 3

2679,87 ŠKST RUŽOMBEROK 2679,87 6.hráčov 1 4

2682,63 ŠK ŠOG NITRA 2682,63 6.hráčov 1 1 18 676 € 18 676 €

2080,02 STO VALALIKY 2080,02 4.hráči 1 2 14 481 € 14 481 €

1753,29 MSK ČADCA 1753,29 6.hráči 1 3 12 206 € 12 206 €

1273,99 ŠK PRIEVIDZA 840,83 2.hráči 0,66 4 5 854 € 5 854 €

725,96 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 725,96 5.hráčov 1 5 5 054 € 5 054 €

535,50 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 535,50 4.hráči 1 6 3 728 € 4 800 €

779,42 MŠK ŽIAR/HRONOM 514,42 2.hráči 0,66 7 4 800 €

743,10 KST RAKSIT 490,45 2.hráči 0,66 8 4 800 €

611,92 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 403,86 2.hráči 0,66 9 4 800 €

396,25 TTC NOVÉ ZÁMKY 396,25 3.hráči 1 10 4 800 €

577,81 ŠKST KARLOVA VES 381,35 2.hráči 0,66 11 4 800 €

549,38 TJ STO NIŽNÁ 362,59 2.hráči 0,66 12 4 800 €

394,03 ŠKST HUMENNÉ 260,06 2.hráči 0,66 13 4 800 €

326,65 MŠK KYS.NOVÉ MESTO 215,59 2.hráči 0,66 14 4 800 €

234,99 MŠK STO KROMPACHY 155,10 2.hráči 0,66 15 4 800 €

209,59 ŠKST MICHALOVCE 138,33 2.hráči 0,66 16 4 800 €

175,02 STKM PODLAVICE 115,51 2.hráči 0,66

164,41 STO SPOJE BRATISLAVA 108,51 2.hráči 0,66

60 000 € 109 072 €


