
Zápis č. 7/2020 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 22.9.2020 v Bratislave 

 

Začiatok zasadnutia: 22.9.2020 o 8:30 

Ukončenie zasadnutia:  22.9.2020 o 17:30 

 

Prítomní osobne: pp. Dr. Kríž, Ing. Čelko, Ing. Grigel, Ing. Kutiš, J. Truksa 

Prítomní formou videokonferencie: pp. Ing. Kalužný, Dr. Fink, Dr. Vaniak 

Prizvaní osobne: Mgr. Hatalová, Ing. Wawrek, Ing. Suchý, Ing. Šereda, Cibula, Mgr. 

Majdeková. 

Dr. Gallo – k bodu 16.1. – Štatút reprezentanta a D. Jahoda, Bc. Šereda – k bodu – 5. – 

Kooptovanie zástupcu hráčov za člena VV SSTZ 

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 a Kongres ETTU   - 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. Slovak Junior & Cadet Open 2020     - Mgr. Hatalová 

14. Smernica o verejnom obstarávaní     - Mgr. Hatalová 

15. Prerokovanie odvolania hráča D. Dika  a jeho  rodičov  
proti rozhodnutiu DK SSTZ     - členova VV SSTZ 

16. Rôzne         

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

Predseda SSTZ privítal všetkých na v poradí už 7. zasadnutí VV SSTZ, ktoré prebehlo 

netradičnou formou. Väčšina členov (5) bola prítomná osobne a traja členovia VV SSTZ boli 

pripojení prostredníctvom videa. Hneď v úvode VV SSTZ hlasoval o tom ako postupovať pri 

doplňujúcej voľbe kooptácii zástupcu hráčov ako člena VV SSTZ – či voľba prebehne tajne 

alebo verejne.  

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za tajné hlasovanie, 2 za verejné hlasovanie, 1 nehlasoval. 

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



2.1   Dňa 12.8.2020  sa uskutočnilo rokovanie so zástupkyňou Sporiteľne, a.s. Ing. 

Hudákovou, na ktorom sa doriešila požiadavka banky, aby v prípade využitia záložného práva 

mala možnosť prístupu k hlavnej budove cez novonadobudnuté pozemky SSTZ. 

2.2  Autorka pripravovanej knihy k 95. výročiu SSTZ „Stolnotenisová mapa Slovenska“ 

RNDr. M. Brúderová absolvovala na sekretariáte SSTZ v dňoch 12.-13.8.2020 konzultácie 

k obsahu a fotografiám publikácie, ktorá je v záverečnej fáze tvorby. 

2.3   V dňoch 14.-15.8.2020, resp. 18.-19.8.2020 sa uskutočnil v NSTC v Bratislave kontrolný 

turnaj mužov, resp. žien, ako kvalifikácia o účasť na ME vo Varšave. Postup si zabezpečili A. 

Valuch a E. Jurková.  V prípade, že by boli ME jednotlivcov preložené na budúci rok,  

kvalifikácia našich hráčov sa bude opakovať. Z KT sa uskutočnil aj komentovaný internetový 

priamy prenos. 

2.4  Predseda SSTZ a gen. sekretárka a predseda OV Slovak Open Junior a Cadet absolvovali 

17.8.2020 video konferenciu so zástupcami Maďarského stolnotenisového zväzu 

o pripravovaných medzinárodných turnajoch juniorov a kadetov 2020 v Szombathely a Senci. 

Skoordinovali spoločný postup, prípravu „Prospektusu“, propagáciu na stránke ITTF 

a zabezpečenie prevozu štartujúcich zo Szombathely do Senca. 

2.5  Predseda SSTZ sa 24.8.2020 zúčastnil na Úrade vlády SR spolu s predsedami ďalších 9 

vybraných športových zväzov na stretnutí so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR I. Husárom 

a hlavným hygienikom  J. Mikasom na prerokovaní aktuálnych  opatrení súvisiacich 

s COVID-19. Bolo to po prvý raz čo sa predstavitelia slovenského športu stretli so zástupcom 

protiepidemiologického štábu a mohli mu tlmočiť vážne výhrady športovej obce 

k nezmyselne tvrdým opatreniam, prakticky likvidujúcim slovenský šport. Napriek prísľubom 

J. Mikasa sa väčšina požiadaviek doteraz nerealizovala. Na rozdiel od prvej vlny pandémie sa 

teraz nebude postupovať už celoplošne, ale zákazy sa budú prijímať regionálne – podľa 

intenzity ohrozenia obyvateľstva. Vrchol druhej vlny pandémie COVID-19 sa očakáva vo 

februári 2021, kedy hrozí prekrytie korona vírusu s klasickým chrípkovým ochorením. Jeho 

súčasné pôsobenie môže vážne ohroziť aj mladú generáciu. 

2.6  Sekretariát ETTU oznámil členským zväzom, že sa z dôvodu COVID-19 odkladajú zatiaľ 

neurčito do konca r. 2020 ME jednotlivcov vo Varšave, ako aj plánovaný trénerský seminár. 

Volebný kongres bude v pôvodnom termíne prostredníctvom video konferencie. Prezident 

ETTU  R. Kramer informoval, že sa vo voľbách už nebude uchádzať o post prezidenta.  

2.7  V dňoch 31.8. -2.9.2020 sa uskutočnili rozhovory s troma  vybranými adeptami 

(prihlásených bolo 10) na post ekonóma SSTZ. Komisia vybrala  R. Timanovú a VV SSTZ ju 

schválil per rollam s nástupom od 16.9.2020. Dva dni pred podpisom zmluvy víťazka 

výberového konania oznámila, že nenastúpi na SSTZ, pretože iná organizácia jej ponúkla 

vyšší plat a lepšie podmienky. Z tohto dôvodu bolo následne vypísané nové výberové konanie 

na funkciu ekonóma SSTZ  

2.8  Sekretariát ITTF  pred plánovaným video kongresom (28.9.2020) pripravil sériu 5 video 

konferencií zameraných na budúcnosť ITTF, ekonomiku, vzdelávanie, systém a riadenie 

súťaží a kandidatúru na MS 2023. Za SSTZ  sa týchto poldňových stretnutí zúčastnili Z. Kríž 

a I. Hatalová. 

2.9 Dňa 8.9.2020 sa uskutočnila v NSTC v Bratislave tlačová beseda k vytvoreniu osobitného 

tímu SSTZ zacieleného na  postup a účasť  našich reprezentantov na OH v Tokiu. Zúčastnili 



sa na nej hráči Ľ. Pištej a B. Balážová (prostredníctvom videohovoru), zahraničný expert P. 

Korbel a motivátor – olympijský víťaz z kanoistiky L. Škantár. Tlačová beseda o projekte 

„Team Tokyo 2020NE“ mala pozitívny ohlas v médiách a je spropagovaná aj na stránke 

SSTZ a sociálnych sieťach.   

2.10 Predseda SSTZ sa stretol 10.9.2020 s riaditeľom Slovenského paralympijského výboru J. 

Riapošom, ktorý je aj paralympijským víťazom v stolnom tenise. Prevzal  ocenenie pre SSTZ 

pri príležitosti 25. výročia SPV a prerokoval možnosti zintenzívnenia spolupráce zdravých 

a telesne oslabených stolných tenistov. J. Riapoš ocenil pomoc SSTZ pri organizovaní 

podujatí pre SPV, možnosť využívať NSTC na tréningy, spoluprácu s rozhodcami 

a pravidelnú propagáciu paralympijských stolných tenistov v časopise Slovenský stolný tenis. 

2.11  Dňa 16.9.20250 sa uskutočnil volebný kongres ETTU prostredníctvom video 

konferencie (za účasti 50 krajín). Slovensko zastupovali ako delegáti predseda a gen. 

sekretárka. Kongres bez diskusie schválil hodnotiace správy prezidenta i predsedov komisií, 

takmer o polovičku zredukovaný rozpočet  na r. 2020, zmenu  propozícií na budúcich ME,  

ako aj zvýšenie členského poplatku z 300 na 350 €. Na budúci rok sa ME budú konať v Kluži 

a v r. 2022 v Mníchove. Kongres zvolil za nového prezidenta ETTU Rusa Igora Levitina 

(nemal protikandidátov) a za zastupujúceho prezidenta Portugalčana Pedra Moura (takisto bez 

protikandidátov). Z viceprezidentov svoj post obhájili iba H. Ahlertová (Nem.) a S. 

Grefbergová (Fin.). Novými viceprezidentami sú: S. Deatonová  (Angl.), V. Samsonov 

(Bielorus.), M. Vicens (Fr.) a I. Josepsonová (Lot.). Na 7 miest v Rade riaditeľov ITTF za 

Európu bolo 20 kandidátov. Po rekordných 11 kolách boli zvolení: J. Persson (Švéd.), C. 

Bergeretová (Fr.), L. Blaszczyk (Poľ.), A. Karakaševič (Srb.). C. Romanescu (Rum.), S. 

Grefbergová (Fín.), H. Ahlertová (Nem.). Pod čiarou o.i. zostali exprezident R. Kramer 

(Hol.), bývalý viceprezident N. Endal (ČR), R. Nátran (Maď.), R. Renner (Rak.), Z. Kríž 

(SR), ktorý bol členom Rady riaditeľov ITTF nepretržite 17 rokov. Členom odvolacej komisie 

ETTU sa stal aj M. Hamran (bez volieb, lebo bolo menej prihlásených kandidátov ako 

voľných miest). V najbližšom období zasadne nová exekutíva a tá zvolí predsedov odborných 

komisií a tí jej potom predložia na odsúhlasenie zloženie jednotlivých komisií. 

2.12  Vládny zmocnenec pre šport K. Kučera zvolal za účasti predstaviteľov najväčších 10 

športových zväzov (za SSTZ Z. Kríž) 17.9.2020 poradu so zástupcami Ministerstva 

hospodárstva SR, aby hľadali možnosti odškodnenia športových zväzov i klubov za straty, 

ktoré spôsobila pandémia COVID-19. Z prostriedkov, ktoré nedokázala vyčerpať 

podnikateľská sféra budú mať možnosť čerpať po splnení náročných administratívnych 

podmienok aj športové subjekty. V najbližších dňoch budú zverejnené pravidlá na čerpanie 

tejto podpory zo strany štátu. 

2.13  Predseda SSTZ Z. Kríž zaslal 18.9.2020 list prezidentovi ITTF T. Weikertovi so 

žiadosťou, aby závažné zmeny v štruktúre ITTF, ale aj organizovaní MS a ďalších turnajov 

neboli schvaľované na video kongrese 28.9.2020, ale až po širšej diskusii na riadnom 

kongrese v r. 2021. Pripojil sa tak k výzve Švajčiarskeho stolnotenisového zväzu, ktorý 

nesúhlasí s predloženým programom virtuálneho stretnutia delegátov z 226 krajín sveta. 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

Úlohy splnené: 



1/6  Dohodnúť termín školenia hlavných usporiadateľov v septembri a vypísať 

oznam/výzvu na stránku SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová        T: okamžite 

- Termín školenia je dohodnutý na 4.-5.10.2020 v priestoroch haly SSTZ. Výzva bola 

zverejnená na stránke SSTZ a rovnako rozposlaná tým, ktorí organizujú podujatia. 

2/6  Dr. Kríž poznamenal, že je dôležité kontaktovať R. Scharfa (Rak.), ktorý je riadiacim 

pracovníkom Superligy. Treba preverovať budúcnosť tejto súťaže. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

- R. Scharf bol kontaktovaný, porada Superligy sa uskutoční 24.9.2020 formou 

videokonferencie (od 10:00 hod.).  

3/6  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 upraviť, 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 

- Bližšie v bode zápisu 16.1. 

4/6  VV SSTZ žiada (v súvislosti so zmenou v registrácii) 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 

- Bolo schválené per rollam 

5/6  Vyplatiť odmenu STC ŠKST Bratislava za M SR mládeže 2020. 

Z: Ing. Suchý          T: okamžite 

- Odmena vyplatená 

7/6  Aktualizovať zoznam reprezentačných družstiev mládeže. 

Z: Mgr. Majdeková, Cibula        T: okamžite 

 

- Zoznamy sú aktualizované 

 

8/6  Každému členovi reprezentačného družstva poslať dekrét o zaradení do reprezentácie 

SR. 

Z: Mgr. Majdeková         T: do 1.9.2020 

 

- List o zaradení do reprezentačných družstiev bol reprezentantom zaslaný  

 

9/6  Aktualizovať prestupový poriadok o schválenú zmenu v bode 3.8.6 Prestupového 

poriadku. 

Z: Ing. Šereda        T: okamžite 

 

- Aktualizované a rovnako aj zverejnené. 



 

10/6  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 

- Smernica zverejnená 

11/6  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 

- Výzva zverejnená 

12/6  Preveriť kto na Gymnáziu v Poprade vyučuje praktickú časť v odbore stolný tenis. 

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

- Bližšie v bode zápisu – informácie z komisie metodicko-vzdelávacej komisie. 

13/6  Zverejniť základný harmonogram čerpania príspevku hráčov do 23 rokov a zverejniť 

úvodnú informáciu na sstz.sk 

Z: Dr. Fink, Cibula        T: okamžite 

- Harmonogram zverejnený. 

14/6  Pripraviť kompletnú výzvu čerpania príspevku hráčov do 23 rokov a zverejniť na 

sstz.sk 

Z:Dr. Fink, Cibula       T: 31.08.2020 

- Výzva čerpania príspevku pre kluby s hráčmi do 23 rokov zverejnená. 

15/6  Zverejniť na weboch SSTZ výzvu na predloženie návrhov na podporu mladého talentu 

s ťažkým životným osudom 

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

- Výzva zverejnená. 

19/6  Poslať predsedom krajských stolnotenisových zväzov žiadosť o návrhy na ocenenia 

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

Z: Bc. Breyerová         T: okamžite  

- Úloha splnená a vyriešená 

20/6  Oboznámiť kandidátov na pozíciu člena VV SSTZ ako zástupcu hráčov o tom, že sa 

majú zúčastniť najbližšieho zasadnutia VV SSTZ. Rovnako im poslať aj pozvánku. 

Z: Mgr. Hatalová          T: 15.9.2020  

- Kandidáti boli s termínom oboznámení, osobnú účasť prisľúbili. 

21/6 Preplatiť náklady reprezentačných družstiev Slovenska na obidvoch Satelitoch – Senec 

aj Havířov. 

Z: Ing. Suchý          T: 31.8.2020 

- Náklady boli preplatené a uhradené. 



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  

 

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. 

 

- 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 

 

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 

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

rozhodcov. 

Z: Dr. Vaniak          T: 22.9.2020 

Úlohy 17/6 a 18/6 sa už prejednávali na zasadnutí komisie rozhodcov a návrhy budú 

predložené na ďalšom zasadnutí VV SSTZ. 

Z: Dr. Vaniak         NT: 27.10.2020 

 



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 

- Podrobnosti o Slovak Junior & Cadet Open bližšie v zápise v bode č. 13 

Úlohy trvajúce: 

 

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

zainteresovaným zmluvu.  

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

 

Úlohy nesplnené: 

 

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  

 

Úlohy zrušené: 

 

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 

Úloha zrušená pre jej nepotrebnosť pri novej smernici pre obstarávanie  

 

Úlohy trvajúce: 

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 

 

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          NT: december 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         

         NT: 28.2. 2021 

 

K bodu 4 – Medzinárodná agenda a Kongres ETTU – Mgr. Hatalová 

Materiál je prílohou zápisu č. 1/7. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

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

SSTZ 

Na začiatku členovia VV SSTZ určili, že na tomto zasadnutí neprebehne voľba nového 

zástupcu hráčov (pretože nemôže byť dodržaná formálna stránka, tj. tajné voľby) 

Na zasadnutie boli prizvaní obidvaja kandidáti na kooptáciu zástupcu hráčov za člena VV 

SSTZ. Ako prvý svoje predstavy o budúcej činnosti zástupcu hráčov predstavil D. Jahoda, 

nominovaný komisiou mládeže. Nasledoval P. Šereda, nominovaný komisiou športovej 

reprezentácie.   



Hlasovanie o zvolení jedného, alebo druhého kandidáta prebehne tajne na nasledujúcom 

zasadnutí VV SSTZ.  

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

Mgr. Hatalová predložila materiál, v ktorom boli návrhy na čerpanie kapitálových 

prostriedkov z budúcoročného príspevku z MŠVVaŠ SR.  

Po pripomienkach bolo rozdelenie napokon schválené členmi VV SSTZ nasledovne: 

40.000€ mikrobus, 30.000€ rekonštrukcia haly SSTZ, 20.000€ informačný systém, 10.000€ 

projektová dokumentácia haly SSTZ (pre zapojenie sa o granty o komplexnú rekonštrukciu 

haly SSTZ). 

Začať opätovné rokovanie s MŠVVaŠ SR o prípadné schválenie výnimky na splácanie úveru 

z kapitálových prostriedkov za odkúpenie pozemkov pod halou SSTZ v roku 2021. 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti. 

Mgr. Hatalová taktiež predložila jednotlivé postupy vyčerpania kapitálových prostriedkov do 

konca roka 2020. 

Týmto žiada o maximálnu súčinnosť a pomoc pri jednotlivých obstarávaniach a krokoch, aby 

boli peniaze vyčerpané v súlade s určeným účelom.     

Ing. Suchý predložil materiál, ktorý je prílohou zápisu č. 2/7. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

K bodu 7 – Informácie z komisie ŠTK a opatrenia súvisiace s koronavírusom COVID-19 

– Ing. Čelko, Ing. Šereda 

7.1  V termíne zasadnutia VV SSTZ neboli žiadne špeciálne obmedzenia v súvislosti 

s organizovaním športových súťaží a podujatí. Jednotlivé oblasti, kraje, atď. sa riadili 

prevažne nariadeniami miestnych RÚVZ. V prípade zmien ŠTK navrhuje videohovor členov 

VV SSTZ pre prípadné operatívne riešenia. 

7.2  Prípad športového klubu v obci Bziny 

Predseda ŠTK, Ing. Čelko po detailnom preštudovaní všetkých podkladov dospel 

k nasledovným záverom, že z predložených dokladov je zrejmé:  

1. Športový klub Bziny „/ďalej ŠK/“ so sídlom Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny 

finančne prispieval na činnosť stolných tenistov v súťažnom ročníku 2019-2020 

v celkovej sume 803,40 EUR (registrácia žiakov, poháre, štartovné OrSTZ, 

prenájom telocvične ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín od 18.11.2019 do 

20.12.2019). 

2. Zo strany Oravského stolnotenisového zväzu nedošlo  ku porušeniu Súťažného 

poriadku a oddiel ŠK STOLNOTENISOVÝ ODDIEL, v skratke ŠK Bziny, odohral 

súťaž v súťažnom ročníku 2019-2020 na základe predloženej Dohody o odstúpení 

a zmene názvu a zaslanej Prihlášky do súťaží dospelých a žiakov. (Súťažný 

poriadok čl.4.3.4) 

3. Obidve občianske združenia Športový klub Bziny „/ďalej ŠK/“ so sídlom 

Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny aj ŠK BZINY STOLNOTENISOVÝ ODDIEL 



v skratke ŠK Bziny môžu hrať súťaže riadené SSTZ a nižšími riadiacimi orgánmi 

SSTZ.  

4. Zmena registrácie (prestupy hráčov do klubu ŠK STOLNOTENISOVÝ ODDIEL, 

v skratke ŠK Bziny) boli vykonané v súlade s  Prestupovým poriadkom SSTZ. 

VV SSTZ súhlasí so stanoviskom ŠTK SSTZ.  

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

8.1  Komisia mládeže predložila hodnotenia reprezentačných trénerov jednotlivých 

sústrední rovnako ako aj hodnotenie práce NSTCm po roku svojej činnosti.  

VV SSTZ berie hodnotenia na vedomie. 

Úloha:  Zverejniť hodnotenia, ktoré ešte nie sú na stránke SSTZ. 

Z: Mgr. Majdeková, Cibula       T: 27.10.2020 

8.2 Nominácie KM 

  8.2.1 VT juniori, NSTCm Nitra (12.-16.10.2020) 

- N. Kubala 

8.2.2  VT juniori, NSTCm Nitra (26.-30.10.2020) 

- J. Petrlík 

- tréner na juniorských VT – R. Grigel 

 

8.2.3  VT juniorky, NSTCm Nitra (4.-9.10.2020) 

- D. Wiltschková 

8.2.4 VT juniorky, NSTCm Nitra (12.-16.10.2020) 

- L. Vinczeová 

8.2.5 VT juniorky, NSTCm Nitra (26.-30.9.2020) 

- E. Štüllerová 

- trénerka na VT junioriek – Z. Grigelová 

 

8.2.6  VT kadeti, Stolnotenisové centrum ŠKST Bratislava (19.-23.10.2020) 

- P. Bilka, S. Palušek, S. Arpáš, K. Uherík 

 

8.2.7  VT mini kadeti, ŠKST Ružomberok (26.-30.10.2020) 

- D. Lesňák, J. Holubčík, M. Marko, P. Polák, M. Cisárik, R. Bača 

8.2.8  VT kadeti, Košice (2.-6.11.2020) 

- S. Arpáš, D. Flóro, S. Palušek, M. Straka 

Trénerom na všetky VT kadetov a mini kadetov je nominovaný D. Jahoda. 

8.2.9  VT mini kadetky, ŠKST Topoľčany (19.-23.10.2020)  

- N. Dadejová, L. Čižláková, N. Ondrušová, L. Guassardo, E. Kačániová, D. 

Kolesárová 

8.2.10  VT kadetky, ŠKST Topoľčany (26.-30.10.2020) 

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



8.2.11 VT kadetky, ŠKST Topoľčany (12.-16.10.2020) 

- A. Kubjatková, N. Némethová, E. Molnárová, B. Diková, C. Korf 

Trénerom na všetky VT kadetiek a mini kadetiek je nominovaný F. Solár. 

8.3  Vzor žiadosti o priznanie RC-CTM 

Ing. Grigel predložil návrh vzoru pre žiadosť RC-CTM, ktorý má byť súčasťou Smernice 

SSTZ č. 4/2020. 

VV SSTZ hlasovaním schválil predložený vzor žiadosti: 8 za, 0 proti. 

Úloha:  Doplniť vzor žiadosti do Smernice SSTZ č.4/2020. 

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

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

9.1  Ing. Kutiš informoval členov VV SSTZ o záveroch zo zasadnutia MVK, ktoré 

prebehlo 18.9.2020 formou videokonferencie. Na VV SSTZ bol predložený aj zápis z komisie 

MVK kde predstavil prácu komisie a úlohy, ktorými sa aktuálne zaoberá.  

MVK sa spoločne zhodla na organizovaní trénerského seminára s lektorkou E. Jeler 

v priestoroch Stolnotenisového centra ŠKST Bratislava v priebehu decembra 2020 (ak to 

epidemiologická situácia dovolí). Seminár má byť povinný pre trénerov regionálnych centier 

a taktiež bude vhodný na predĺženie trénerských licencií. 

Úloha:  Na najbližšie zasadnutie VV SSTZ pripraviť bližšie informácie o trénerskom 

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

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

9.2  Udelenie trénerských licencií   

T. Horák – udelenie licencie D  

R. Švický – udelenie licencie D  

P. Sačurovský – udelenie licencie D  

V prípade, ak budú žiadať o 2. kvalifikačný stupeň, budú musieť absolvovať test + napísať 

prácu na danú tému. Licencie im budú zaslané poštou bez osvedčenia. 

Úloha:  Tajomníčka komisie MVK sa skontaktuje s vyššie menovanými a pošle im trénerské 

licencie. 

Z: Mgr. Majdeková        T: okamžite 

9.3  Otvorenie 1. kv. stupňa – tréner stolného tenisu 

O 1. kv. stupeň prejavilo záujem 18 účastníkov. V najbližšej dobe bude zostavený 

harmonogram výučby. 
 

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

10.1  Odznaky krajských stolnotenisových zväzov 

Predseda komisie v rámci kvalitnejšieho servisu a pomoci pre krajské stolnotenisové zväzy 

navrhuje vyrobiť obdobne ako pre extraligové kluby kovové odznaky pre jednotlivé krajské 

zväzy. Náklad 300 ks pre krajský zväz, resp. 600ks pre VSSTZ: 

Hlasovanie VV SSTZ : 8 za, 0 proti 



10.2  Materiálna pomoc krajským zväzom 

Predseda komisie v rámci kvalitnejšieho servisu a pomoci pre krajské stolnotenisové zväzy 

navrhuje realizovať materiálnu pomoc pre KSTZ za účelom skvalitnenia ich činnosti. Z 

uvedeného dôvodu sa navrhuje zakúpiť pre jednotlivé VV KSTZ pracovné notebooky v počte 

4 ks pre krajský zväz, resp. 8 ks pre VV VSSTZ. 

VV SSTZ znížil navrhovaný počet na nasledovné: 2 ks pre VV KSTZ, resp. 4 ks pre VV 

VSSTZ. 

Hlasovanie VV SSTZ o zníženom počte: 8 za, 0 proti. 

Úloha:   Verejné obstarávanie notebookov pre krajské stolnotenisové zväzy. 

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

10.3  Stolný tenis do škôl 

Stále nie je známa konečná suma rozpočtu SSTZ pre rok 2020, čo ovplyvňuje aj prípravu 

projektu z hľadiska prípravy rozpočtu projektu. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú 

situáciu sa navrhuje posunúť štart výzvy na prihlasovanie sa do projektu o cca 2 mesiace, teda 

spustiť výzvu koncom októbra prípadne začiatkom novembra. Je možné, že väčšina podujatí 

bude presunutá až na január a február. Prípravy na projekt však budú realizované priebežne. 

VV SSTZ berie informáciu na vedomie. 

10.4  Príspevok SSTZ U23 pre kluby 

Výzva bola zverejnená. V súčasnej dobe prebieha doručovanie žiadostí. Operatívne sa 

komunikujú veci za účelom preventívnej kontroly deklarovania niektorých štartov. Je 

potrebné ešte doriešiť viaceré možné duplicity, ďalej podporu U23 pre zahraničných hráčov, 

ktorí hrávajú slovenské súťaže, či otázky hráčov, ktorí hrávajú aktuálne v zahraničí, ale v 

rozhodnom období hrali za SR klub, keďže zahraničný klub si na nich nemôže príspevok 

požiadať. Je potrebné kvantifikovať sumu určenú na prerozdelenie. 

10.5  Podpora mladého talentu s ťažkým životným osudom 

Na základe zverejnenej výzvy bola doručená jedna žiadosť v prospech hráča Matúš Turiak /13 

rokov/, člen klubu MŠK Čadca.  

Predseda komisie navrhuje schváliť podporu v súlade s rozhodnutím augustového VV SSTZ 

takto. 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 pre doprovod hráča. Zabezpečiť priame odovzdanie poukazu a projekt 

marketingovo prezentovať. 

VV SSTZ hlasovaním schválil finančnú podporu pre M. Turiaka: 8 za, 0 proti. 

10.6  Nástenný kalendár SSTZ 2021 

Reprezentatívny nástenný kalendár SSTZ 2021 – MAJSTRI Slovenska 

Náklad 500 ks, tlač v decembri 2020 

VV SSTZ schválil predložený návrh jednotlivých listov kalendára. 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti 

K bodu 11 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa 



11.1  Reprezentačné tímy pre sezónu 2020/2021 

KŠR predložila nasledovné zloženia reprezentačných tímov:  

Muži: 

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

Muži do 21 rokov: 

J. Zelinka, F. Delinčák, A. Klajber 

Ženy: 

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

Horváthová 

Ženy do 21 rokov: 

T. Kukuľková, N. Puchovanová, E. Labošová, N. Grigelová, D. Šinkarová, J. Terezková 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 1 sa nezúčastnil hlasovania 

11.2  NSTC 

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 

11.3  1. Fórum slovenských športovcov, X-Bionic Sphere, Šamorín (15.-16.10.2020) 

V X-Bionic Sphere sa má uskutočniť 1. Fórum slovenských športovcov. 

KŠR navrhuje účasť dvoch našich bývalých reprezentantov – P. Šereda a V. Popova. 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 1 sa nezúčastnil hlasovania. 

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

Dr. Vaniak informoval o zasadnutí komisie rozhodcov, ktoré prebehlo 21.9.2020. O záveroch 

bude informovať na najbližšom zasadnutí VV SSTZ. Komisia rozhodcov diskutovala 

o úlohách, ktoré im udelil VV SSTZ – či už o nominovaní rozhodcov na extraligové stretnutia 

alebo o prepracovaní smernice o odmenách rozhodcom. 

Dr. Vaniak taktiež spomenul potrebu dokúpenia rozhodcovských tričiek. Je potrebné dplniť 

niektoré veľkosti, ktoré už nie sú a zaevidovať aktuálny stav.  

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

Na základe podanej žiadosti Mgr. Hatalovej na MŠVVaŠ SR v rámci poskytnutia dotácie v 

rámci výzvy č. F-2020-DOT02 – „Účel 01 Organizovanie významných medzinárodných a 

tradičných športových podujatí na území Slovenskej republiky, konaných od 01.01.2020 do 

31.12.2020“ bola pre SSTZ schválená dotácia na podujatie vo výške 27.000€. 

V úzkej spolupráci s MOATSZ (Maďarský stolnotenisový zväz) sa obidve asociácie rozhodli 

aj napriek súčasnej situácie súvisiacej s koronavírusom COVID-19 zorganizovať 

medzinárodné podujatie. Dôležité bolo opätovné zaradenie turnaja do medzinárodného 

kalendára ITTF, čo sa napokon po dlhých rokovaniach aj podarilo. 

Turnaj organizovaný SSTZ bude niesť meno Slovak Youth Open 2020 a bude otvoreným 

medzinárodným turnajom pre rovnaké mládežnícke kategórie ako bol Slovak Junior & Cadet 

Open – juniori/juniorky a kadeti/kadetky.  

Schválená dotácia pokryje aj prípadné navýšené náklady na zabezpečenie turnaja v Senci. Pre 

lepšiu organizáciu – väčšia hala, lepšie podmienky pre ubytovanie.  



V prípade väčších bezpečnostných opatrení a zhoršujúcej epidemiologickej situácie 

a nemožnosti zorganizovania podujatia bude turnaj zrušený. Zatiaľ je potrebné splniť všetky 

oficiálne náležitosti – vydanie prospectusu, dodržanie termínov prihlasovania a pripravenie 

všetkých administratívnych náležitostí. 

Na najbližšom zasadnutí VV SSTZ v októbri 2020 budeme informácie aktualizovať 

a prijmeme ďalšie rozhodnutia. 

 

K bodu 14 -  Smernica o verejnom obstarávaní – Mgr. Hatalová 

Mgr. Hatalová v spolupráci s odborníčkou na verejné obstarávanie Ing. Pintovou (robila 

vzorovú dokumentáciu smernice ako aj jednotlivých príloh pre Hlavnú kontrolórku športu – 

Ing. Fisterovú) vypracovali nové znenie smernice podľa aktuálneho vzoru pre národné 

športové zväzy. Je potrebné dodržiavať zásady efektívnosti, hospodárnosti a taktiež 

jednoduchosti (čo v predchádzajúcej smernici nebolo dodržané).  

Nová smernica o verejnom obstarávaní bola predložená členom VV SSTZ na 

pripomienkovanie 8 dní pred samotným zasadnutím. V termíne do zasadnutia neboli 

zaregistrované žiadne pripomienky. Pripomienkovaná stará smernica odborníčkou Ing. 

Pintovou na verejné obstarávanie bola rozposlaná členom VV SSTZ (26.8.2020).  

Hlasovanie VV SSTZ o Smernici SSTZ č. 5/2020 o verejnom obstarávaní: 

6 za, 1 proti, 1 nehlasoval.   

Stanovisko p. Kalužného k návrhu smernice o verejnom obstarávaní : 

„Návrh novej smernice znižuje transparentnosť v procese obstarávania a zbavuje VV kontroly 

nad procesom výberu. Pri hodnotách zákaziek do výšky 70 tis EUR (dokonca až 180 tis EUR 

pre stavebné práce) je možné urobiť výber bez otvorenej súťaže pre akéhokoľvek 

uchádzača/záujemcu, ktorý by chcel tovar alebo službu dodať. Toto povedie k 

netransparentným výberom, fingovaným alebo irelevantným ponukám a predraženým 

nákupom, ako sme to videli pri mnohých obstarávaniach doteraz. Naopak, v prípade 

dôsledného aplikovania transparentného procesu výbery vždy viedli k úspore finančných 

prostriedkov. Toto nová smernica odtsraňuje. Celý komplikovaný proces okolo posledných 

obstáravaní bol urobený zbytočne komplikovanejšie ako určovala smernica prijatá v roku 

2019. Zjavne pri nich nebolo potrebné postupovať až tak komplikovane, stačilo postupovať 

podľa existujúcej smernice. Celý humbk bol urobený preto, aby dal zámienku na zmenu 

smernice. Existujúca smernica poskytovala dostatočne jednoduchý proces na časové 

zvládnutie plánovaného obstarávania a súčasne transparentný proces.“ 

S Ing. Pintovou prebehlo rovnako aj školenie o verejnom obstarávaní na sekretariáte SSTZ, 

ktorého sa okrem pracovníkov sekretariátu zúčastnil aj kontrolór SSTZ Ing. Wawrek. Pri 

niektorých druhoch zákaziek sa dospelo k záverom, podľa ktorých sa bude v jednotlivých 

obstarávaniach postupovať. Pri špecifických oblastiach, ako je napr. obstarávania poťahov, 

stolov, loptičiek, atď. sa bude postupovať formou rámcových zmlúv, ktoré sa začnú 

obstarávať začiatkom roka 2021. 

Úloha: 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 



K bodu 15 -  Prerokovanie odvolania hráča D. Dika a jeho rodičov proti rozhodnutiu 

DK SSTZ – členovia VV SSTZ 

Dňa 26.8.2020 bolo na sekretariát SSTZ doručené odvolanie D. Dika a jeho rodičov voči 

rozhodnutiu R1/2020 Disciplinárnej komisie SSTZ. Na prerokovaní odvolania sa nezúčastnili 

členova VV SSTZ, ktorí môžu byť v prípadnom konflikte záujmov. 

Po dlhšej diskusii prítomných členov VV SSTZ jeho členovia dospeli k záveru, že trest 

Disciplinárnej komisie SSTZ bol vysoký a vzhľadom na situáciu sa zhodli v názore, že 

rozhodnutie DK SSTZ bude znížené nasledovne:  

 

Dalibor Diko 

-  zákaz reprezentácie SR do 31.12.2020  

- zastavenie pretekárskej činnosti pre všetky majstrovské súťaže v rámci SR 

do 31.12.2020 

Hlasovanie VV SSTZ o zmene rozhodnutia DK SSTZ: 6 za, 2 sa nezúčastnili prerokovávania 

a ani hlasovania – z dôvodu možného konfliktu záujmov (Ing. Grigel, J. Truksa) 

K bodu 16 – Rôzne  

16.1 Štatút reprezentanta 

Dr. Gallo po minulom zasadnutí VV SSTZ dopracoval „Štatút reprezentanta“ o pripomienky, 

ktoré mali členovia VV SSTZ. 

Problematika poisťovania reprezentantov je mimoriadne náročná na spracovanie, preto je 

potrebné ju dopracovať do samostatného predpisu SSTZ (samoplatcovia, reprezentanti 

nominovaní zväzom, druh poistenia, atď.)   

Reprezentanti SSTZ budú so Smernicou SSTZ č.6/2020 – Štatút reprezentanta – oboznámení 

prostredníctvom webovej stránky SSTZ ako aj svojimi reprezentačnými trénermi (dospelí 

i mládež). 

Smernica SSTZ č.6/2020 bude zverejnená v sekcii Základné dokumenty na webovej stránke 

SSTZ. 

Hlasovanie VV SSTZ o Štatúte reprezentanta Slovenskej republiky v stolnom tenise: 8 za, 0 

proti.  

Úloha:    Zverejniť Smernicu SSTZ č.6/2020. 

Z: Mgr. Hatalová        T: okamžite 

Úloha:  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 

16.2  Žiadosť o finančnú podporu F. Delinčák a D. Flóro 

Rodičia F. Delinčáka požiadali listom SSTZ o finančnú podporu na prípravu svojho syna vo 

výške 3.000€.  

VV SSTZ sa rozhodol schváliť podporu pre F. Delinčáka vzhľadom na jeho mimoriadne 

úspechy, výsledky a herný potenciál (ako najlepšiemu juniorskému hráčovi SR, 10. hráčovi 

medzi juniormi v Európe).  

https://www.sstz.sk/zakladne_dokumenty


SSTZ dlhodobo finančne podporuje F. Delinčáka (SSTZ mu dlhé roky platí náklady na štarty, 

reprezentačné sústredenia, materiálne vybavenie a prípravu v nemalých finančných 

prostriedkoch). Aj napriek pochybeniu klubu, v ktorom tento hráč pôsobil (oneskorené 

zaslanie žiadosti o ÚTM), sa SSTZ rozhodol finančne podporiť F. Delinčáka vo výške 1.200€. 

Hlasovanie VV SSTZ o podpore F. Delinčáka: 5 za, 3 sa nezúčastnili hlasovania. 

Pozn. suma 1.200€ je schválená ako jednorazový príspevok pre rok 2020 (nie je stanovená na 

obidva polroky).  

Úloha:  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  

Rodičia reprezentanta SR, mladšieho žiaka D. Flóra (1. v SR rebríčku) písomnou žiadosťou 

požiadali VV SSTZ o finančnú individuálnu podporu svojho syna vo výške 1.000€ na rok 

2020, nakoľko klub ŠK Prievidza v tejto sezóne nedostal žiadnu finančnú podporu.  

VV SSTZ sa rozhodol nevyhovieť tejto žiadosti vzhľadom na fakt, že na kategóriu mladších 

žiakov sa nevzťahuje možnosť individuálnej podpory. 

VV SSTZ o schválení finančnej podpory pre D. Flóra: 5 proti, 3 sa nezúčastnili hlasovania.  

Úloha:  Napísať odpoveď rodičom D. Flóra so zamietavým stanoviskom 

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

16.3  Ciele sekretariátu a reprezentačného trénera mužov na získanie koncoročných 

odmien (tzv. 14. platy) 

Mgr. Hatalová predložila návrh cieľov, ktoré musia pracovníci sekretariátu splniť na to, aby 

získali odmeny na konci roka 2020. 

Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 sa nezúčastnili hlasovania 

16.4  Oslavy pri príležitosti 80. výročia vranovského stolného tenisu, 25.9.2020 

VV SSTZ schválil nasledovnú delegáciu na oslavách -  Ing. Kalužný, Dr. Fink, Truksa, Mgr. 

Hatalová. 

16.5 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, atď.), pre prípadné rozhovory s médiami. 

Z: Bc. Breyerová        T: do konca roka 2020  

16.6  Vzhľadom na to, že kontrolná komisia SSTZ nedodala oficiálne stanovisko k novým 

požiadavkám P. Baláža, tento bod bol odložený. 

16.7  Hlasovania per rollam v období od do 22.9.2020: 

a) Návrh rozdelenia výhry v NIKÉ – Hlasovanie VV SSTZ: 8 za 

b) Zmena registračného a súťažného poriadku SSTZ v súvislosti s registračnými preukazmi 

– Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 nehlasovali 

c) Nominácie KŠR: 

- VT muži + medzištátne stretnutie s Čechmi v Havířove, 25.-28.8.2020: 



Ľ. Pištej, S. Novota, T. Špánik, J. Zelinka, M. Gumáň, tréner – J. Truksa, všetci na náklady 

SSTZ (sústredenie sa napokon kvôli pandémii COVID-19 naši hráči s trénerom nezúčastnili) 

Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 nehlasovali 

- VT ženy v Rakúsku v Linzi, 24.-28.8.2020: 

T. Kukuľková, N. Puchovanová, N. Grigelová, E. Labošová, J. Terezková, tréner – T. Bednár, 

všetci na náklady SSTZ (namiesto J. Terezkovej sa VT v Rakúsku zúčastnila S. Horváthová). 

Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 nehlasovali 

- Turnaj v Budapešti – ženy, 29.8.2020: 

N. Puchovanová, N. Grigelová, E. Labošová, J. Terezková, tréner – T. Bednár, všetci na 

náklady SSTZ (turnaja sa napokon ženy spolu s trénerom nezúčastnili) 

Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 nehlasovali 

- VT žien + medzištátne stretnutie s Češkami v Havířove, 31.8.-4.9.2020 

T. Kukuľková, N. Puchovanová, N. Grigelová, E. Labošová, tréner – T. Bednár, všetci na 

náklady SSTZ. (VT sa napokon zúčastnila len N. Grigelová, medzištátne stretnutie sa 

neuskutočnilo) 

Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 nehlasovali. 

d) Zaradenie hráčky L. Dziewiczovej do NSTCm v Nitre – hlasovanie VV SSTZ: 8 za. 

e) ekonóm SSTZ – Hlasovanie VV SSTZ: 8 za 

f) Stanovisko VV SSTZ – Hlasovanie VV SSTZ: 8 za 

- samostatné hlasovanie o tom či sa majú uskutočniť SPM v BA – 6 za, 1 proti, 1 sa zdržiava. 

- Nominácia na TOP Európy mládeže, Berlín (9.-11.10.2020): 

- F. Delinčák, D. Wiltschková, J. Goldír, tréneri: F. Solár, R. Grigel, D. Jahoda 

- náhradník – A. Klajber  

Všetci na náklady SSTZ 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za 

- Školenie hlavných usporiadateĺov a bezpečnostných manažérov, 4.-5.10 v Bratislave: 

Hlasovanie VV SSTZ – 8 za. 

g) Stanovisko VV SSTZ – Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 1 nehlasoval 

- nominácia na Mužský svetový pohár, Čína, 13.-15.11.2020  

Y. Wang bez trénera 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 1 nehlasoval 

Nasledujúce zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční dňa 27.10.2020. V prípade, že situácia 

nedovolí osobné stretnutie, tak VV SSTZ prebehne formou videokonferencie 

 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 

Overil: Dr. Zdenko Kríž, v .r. 

Bratislava, 8.10.2020 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1/7 

 Medzinárodná agenda 

(11.8.2020 – 21.9.2020) 

 

Dátum:  21.9.2020 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová 

 

A:  ITTF: 

1. 2020 ITTF Annual Virtual General Meeting 

2. ITTF Newsletter 06 – august 2020  

3. #RESTART of Table Tennis Activities 

4. [SVK] Reserve players #RESTART 

5. 2020 ITTF Member Associations' Categorisation 

6. ITTF Newsletter #07 - September 2020 

 

B:        ETTU: 

1. Majstrovstvá Európy 2020, Varšava – preložené 

2. ETTU Annual Coaching Conference, 21-23.9.2020, Varšava – preložené 

3. ETTU Info 2020-5 

4. ETTU Congress 2020 

5. Invitation Europe Youth Top – 10 

6. EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIPS STAGE 1 – preložené 

7. ETTU Congress information letter and Delegates list 

 

C:  Ostatné:  

1. Zágreb Open 1.-2.10.2020, deadline: 21.9.2020 

2. Women training camp, Linz  

3. 2020 Hungarian Youth Open 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2/7 

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    
3 Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 168,00 

 SPOLU 188,16                    

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

neuhradené záväzky voči zväzu nemajú žiadni hráči reprezentácie SR. 

2. 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 4.500,00 900,00 5.400,00 

3. KSTZ Nitra 4.200,00 900,00 5.100,00 

4. KSTZ Trenčín 3.900,00 1.200,00 5.100,00 

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): 22.800,00 
4.200,00 27.000,00 

 

3. 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 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                     245 463,00  

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

  
                 1 636 418,00   

Doteraz nám boli poukázané cca 3 štvrtiny príspevku, tj. 1.271.721,- 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 vo výške 44.406,- eur. (čím by celková výška 

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

športová dotačná činnosť), ktoré by sa súčasne o tú istú sumu znížili. Presnejší prepočet 

uvedieme po predložení návrhu dodatku zo strany Ministerstva, ktorý sme doteraz nedostali 

podpísaný ministrom. Napriek tomu nám ministerstvo priznalo vyššie uvedenú čiastku 

44.406,- eur ale doteraz ju ešte nepoukázalo. Predpokladáme, že o túto sumu bude krátená 

posledná tohoročná splátka bežných transferov, ktorú by sme mali dosať do konca októbra 

t.r. 

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). Z toho nám už bol poukázaný celý balík 40.000,- 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 budú poukázané 

oceneným v najbližšej dobe. 

4. Ďalšie informácie 

a) 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. V súčasnosti uskutočňujeme 

zámenu zmlúv s prevádzkovateľmi RC. 

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

umiestnené na portáli finančnej správy a webovom sídle SSTZ 

c) 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. 

d) Celkový výsledok hospodárenia za rok 2019 vo výške – 17 564,63 eur, pozostávajúci zo 

straty zo športovej (neštátnej) činnosti - 15 160,64 eur a straty z hospodárskej činnosti 

vo výške -2 403,99 eur,  bol odúčtovaný z nevypriadaného výsledku hospodárenia 

minulých rokov, odkiaľ boli tiež preúčtovaná čiastka 890,22 eur na vykrytie záporného 

zostatku na účte základného imania. 

e) Po finančne napätej situácií, v ktorej sa zväz nachádzal počas 2. kvartálu 2020 sme sa 

dostali do slušnej finančnej kondície a do konca roka 2020 si dokážeme poradiť so 

všetkými očakávanými finančnými výzvami. 

 

 
 

 


