
Zápis č. 9/2020 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 26.11.2020 v Bratislave formou 

videokonferencie 

 

Začiatok zasadnutia: 26.11.2020 o 8:30 

Ukončenie zasadnutia:  26.11.2020 o 17:10 

 

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

Grigel, Truksa, Ing. Kutiš, Ing. Kalužný – prítomný na bode č. 6 

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

Cibula, Mgr. Majdeková, Bc. Breyerová 

Program:  

1. Otvorenie         - Dr. Kríž 

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

3. Kontrola plnenia úloh                                                       - Mgr. Hatalová 

4. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 

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

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

7. Informácie z komisie ŠTK a opatrenia súvisiace  

s koronavírusom COVID-19      - Ing.Čelko, Ing.Šereda 

8. Informácie z komisie mládeže    - Ing. Grigel 

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

10. Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu 

a školský šport              - Dr.Fink 

11. Informácie z komisie športovej reprezentácie           - Truksa 

12. Informácie z komisie rozhodcov    - Dr. Vaniak 

13. Rôzne          

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

 

Predseda privítal prostredníctvom videokonferencie členov výkonného výboru, kontrolóra ako 

aj členov sekretariátu na predposlednom zasadnutí v roku 2020 v decembri.  

 

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

 

2.1   Dňa 2.11.2020 sa konal video-hovor členov VV SSTZ, na ktorom sa diskutovalo najmä 

o čerpaní rozpočtu zväz v závere roka 2020 tak, aby v zmysle dohody s MŠVVaŠ SR prešli 

do roku 2021 iba prostriedky, ktoré ministerstvo poslalo na účet v IV.Q. Členovia VV SSTZ 

navrhli a následne per rollam schválili navýšenie prostriedkov  pre kluby na mládež do 23 

rokov na 250 € /na osobu/ ako aj mimoriadnu podporu extraligovým klubom v súvislosti 

s nepriaznivým dopadom korona krízy na ich činnosť - vo výške 3000 €. 

2.2  Dňa 17.11.2020 sa konalo video zasadnutie exekutívy ETTU za prítomnosti predsedov 

jeho odborných komisií. Exekutíva schválila plány komisií ako aj zameranie ETTU na 



najbližšie 4 roky a akčný plán na r. 2020-2021. Bez pripomienok bol schválený aj plán 

veteránskej komisie, ktorý predložil na základe námetov  10 jej členov jej predseda Z. Kríž. 

Následne členovia BoD za Európu zjednotili svoje názory na body pripravovaného  

zasadnutia Rady riaditeľov ITTF. 

2.3   Rada riaditeľov ITTF mala svoje video zasadnutie 19.11.2020 aj za účasti jej člena za 

Európu Z. Kríža (do r. 2021). Počas 7 hodín trvajúceho rokovania sa venovala najmä zmenám 

v súťažiach  súvisiacim s reštrikciami, ktoré zapríčinil  COVID-19, ale aj zásadným zmenám 

v súťažiach ITTF v budúcnosti. Schválila zníženie počtu družstiev na MS 2021 na 32 tímov 

žien i mužov  (musia podstúpiť testy a 3-dňovú karanténu) a v prípade zhoršenej situácie aj 

ich redukciu na 16 kolektívov. Ak by sa v Busane nemohli odložené MS z akýchkoľvek 

dôvodov uskutočniť (boli už 3-krát preložené), ITTF ich zruší!. Súťaže Svetového pohára 

budú v r. 2021 trvať vždy  iba 3 dni. Rada riaditeľov o  jeden hlas -  v pomere 19:18 (51,35%) 

rozhodla /napriek nesúhlasu exekutívy ITTF/ rozšíriť program súťaže družstiev na MS 2022 

v čínskom Cheng-doo z 32 na 40. Vedeniu  ITTF neprešiel ani ďalší odvážny návrh na 

výraznú komercionalizáciu a zmenu súťaží ITTF, ktoré by síce znamenali zvýšenie príjmov 

pre ITTF, ale zásadne znížili by význam kontinentálnych federácií a ich majstrovstiev, 

rovnako národných zväzov a redukovali by možnosti väčšiny hráčov štartovať na MS, či na 

turnajoch svetovej série, neprimerane  by zvýhodnili svetovú stolnotenisovú špičku na úkor 

ostatných. Tento návrh, ktorý dlhodobo presadzoval manažér ITTF S. Dayton,  získal iba 

45,95% podporu! Rada riaditeľov schválila posun MSJ na r. 2021 v Portugalsku a 2022 

v Tunise, ako aj presun  zrušených MS veteránov v Ománe na r. 2023. Pokiaľ ide o osud 

riadne plánovaných MS 2021 v Hustone – ten je stále otvorený vzhľadom na množstvo 

nevyjasnených problémov súvisiacich s protiepidemiologickými opatreniami v USA. 

Zaujímavosťou je, že s veľkou podporou (96,43%) prešiel švédsky návrh na zriadenie 

pracovnej skupiny, ktorá má predložiť projekt organizovania súťaží zmiešaných družstiev 

mužov a žien.  

2.4  Predseda SSTZ prijal na sekretariáte zväzu pri príležitosti 60. narodenín jednu 

z najvýraznejších osobností svetového, európskeho i slovenského stolného tenisu Valentinu 

Popovú a spolu s blahoželaním jej odovzdal aj darčekový kôš. Prítomná bola aj gen. 

sekretárka SSTZ Ivica Hatalová ako aj tréner Jaromír Truksa, s ktorým V. Popová na ME 

1994 vybojovala v Birminghame bronzovú medailu v mixe, prvú v histórii samostatného 

Slovenska. SSTZ navrhne V. Popovú na vyznamenanie SOŠV – strieborný odznak. 

2.5  SSTZ v rámci propagácie svojej rôznorodej činnosti pri príležitosti 95. výročia 

organizovaného stolného tenisu na území Slovenska spracoval do formy obrazov filatelistické 

artefakty (známky, pečiatky a obálky) ako aj stolnotenisové kravaty darované pp. Krížom, 

Hamranom, Vaniakom a Čelkom. Do konca r. 2020 najneskôr začiatkom r. 2021 vyjde aj 

historická publikácia (autorka M. Brúderová) pod názvom „Stolnotenisová mapa Slovenska“. 

2.6  Časopis Slovenský stolný tenis č. 3/2020 sa opäť nepodarilo vydať v stanovenom termíne 

a bude úspechom ak vyjde do tohtoročných Vianoc. VV SSTZ by mal zvážiť, či opäť nevydať 

dvojčíslo 3-4/2020, pretože štvorka vyjde veľmi neskoro -  na budúci rok. Navyše vzhľadom 



na to, že väčšina domácich i svetových súťaží bola odložená, resp. zrušená,  nie je k dispozícii 

ani dostatok materiálov zo štartov  slovenskej reprezentácie. 

Hlasovanie VV SSTZ o spojení časopisu 3 a 4 na dvojčíslo – 6 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 

nehlasoval 

2.7  Do archívu SSTZ ponúkol Jaroslav Šlašťan, ako dedič po zosnulom Arpádovi Jurišovi, 

stolnom tenistovi a zberateľovi medailí a trofejí z Kremnice (z rokov 1940-1960) niekoľko 

artefaktov (9) zo slovenských šampionátov v stolnom tenise - zo štyridsiatych až 

šesťdesiatych rokov minulého storočia. Ide najmä o medaily a historické plakety. Vzhľadom 

na unikátnosť týchto predmetov, navrhujem po odkonzultovaní ich ceny s Múzeom SOŠ,  

odkúpiť ich pre SSTZ. Predbežná odhadovaná cena je cca 300 € za celú zbierku. 

     Napriek výzve SSTZ cez webovú stránku SSTZ sa nikto neprihlásil s ponukou na 

odpredanie trofejí z pozostalosti najúspešnejšieho hráča v histórii SSTZ Františka Tokára 

(máme iba fotografie časti jeho medailí z MS - z Mestského múzea v Bratislave). 

Hlasovanie VV SSTZ o odkúpení medailí a plakiet: 5 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 3 neboli 

prítomní na hlasovaní. 

2.8  Generálna sekretárka informovala členov VV SSTZ o verejných obstarávaniach – 

rekonštrukcia izieb v NSTC ako aj o nákupe notebookov pre krajské stolnotenisové zväzy 

a reprezentačných trénerov spolu s príslušenstvom. Zápisnice zo zasadnutí výberových 

komisií budú rozposlané členom VV SSTZ ako aj kontrolórovi SSTZ.  

2.9  Generálna sekretárka informovala o návšteve R. Vímiho na tréningu v klube ŠKST Junior 

Michal na Ostrove, kde spoločne s J. Truksom - jeho bývalým reprezentačným spoluhráčom, 

odovzdali šek v hodnote 500 EUR. Peniaze vyhrali hráči NSTC v Bratislave v súťaži Niké – 

Fond na podporu budúcnosti športu. Rovnako bude odovzdaných 500 EUR R. Kasalovej a I. 

Mikócziovej-Bosej. 

2.10  Prihláškou na ETTU SSTZ prejavil záujem o organizáciu kvalifikačnej skupiny mužov 

na ME družstiev. Okrem Slovenska sa v skupine nachádza Anglicko a Španielsko. Podmienky 

organizácie sú stále nejasné – vzhľadom na koronavírus a opatrenia s nimi súvisiace. 

 

2.11  SSTZ prejavil záujem o organizáciu medzinárodného mládežníckeho podujatia série 

ITTF v roku 2021 rozsiahlou prihláškou. Predpokladaný termín podujatia bude november 

2021 s miestom zatiaľ na prihláške uvedeným – Senec. Sekretariát SSTZ čaká na stanovisko 

ITTF či podujatie bude pridelené Slovensku alebo nie. 

 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

 

Tento bod bol presunutý na koniec zasadnutia.  

 

Úlohy 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  

- Splnené 

5/7  Verejné obstarávanie notebookov pre krajské stolnotenisové zväzy. 

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

- splnené 

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

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

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

- Seminár sa nakoniec uskutoční formou videokonferencie v dňoch 12. a 

13.12.2020. 

- Všetky potrebné informácie sú zverejnené na stránke SSTZ. 

1/8  Sledovať aktuálnu situáciu s Hungarian Youth Open a dohliadnuť na komunikáciu s 

Maďarskou stolnotenisovou asociáciou. 

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

- Faktúra bola zaplatená, podujatie sa skutočnilo formou priateľského stretnutia medzi 

reprezentáciami ČR a Maďarska. SSTZ je toho názoru, že MOATSZ sa nezachoval fér 

v súvislosti s vyžiadaním storno poplatku. 

VV SSTZ žiada ekonóma SSTZ, aby vypočítal aká sú vysoké penále za oneskorenú platbu 

zo strany MOATSZ (faktúra z ich strany nebola uhradená cca 1 rok). 

Z: Ing. Suchý         T: 31.12.2020  

2/8  Prihlásiť SSTZ ako organizátora mládežníckeho podujatia WTT Youth v roku 2021. 

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

do 15.11.2020. 

Z: Mgr. Hatalová         T: 15.11.2020 

- splenené 

3/8  Požiadať o organizáciu kvalifikačnej mužskej skupiny o postup na majstrovstvá 

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

Anglicko, Španielsko. 

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

http://sstz.sk/subory/aktuality/Tre%CC%81nersky%CC%81%20Webinar%202020.pdf


- splnené 

4/8  Urýchlene dopracovať všetky potrebné dokumenty na zverejnenie o podpore 

extraligových klubov. 

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

- splnené 

5/8  Ing. Kalužný poznamenal, že v Dodatku č. 2 v Zmluve o PUŠ, ktorý prišiel na SSTZ 

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

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

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

- Dodatok č. 2 upravený 

13/8  Smernica SSTZ č.1/2021 na odmeňovanie dospelých reprezentantov za postavenie vo 

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

Z: Cibula, Mgr. Hatalová       T: okamžite 

Úlohy čiastočne splnené: 

 

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. 

 

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 

 

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) sa 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. 

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 

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 

 

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. 

7/8  Získanie cenových ponúk a rezervácie publikácii, ktoré sa budú vydávať do konca 

roka. (Dr. Brúderová a Dr. Koprda). 

Z: Mgr. Hatalová        T: okamžite 

- Vzhľadom na to, že podklady ku publikácii p. Brúderovej ešte nie sú, tak cenová 

ponuka nemohla byť vytvorená. Knižka Dr. Koprdu bude už v najbližších dňoch 

doručená na sekretariát SSTZ. 

 



 

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

Z: Truksa        T: ihneď 

          NT: 15.12.2020 

 

 

Úlohy trvajúce: 

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

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

Z: Mgr. Hatalová        T: december 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

Z: Bc. Breyerová        T: do konca roka 2020  

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

zainteresovaným zmluvu.  

Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý       : priebežne 

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

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

realizovaná v r. 2021. 

 

- Oslovený špecialista na obstarávanie pre vypracovanie výzvy 

Z: Mgr. Hatalová         T: 30.6.2020 

 

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

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

s odborníčkou na verejné obstarávanie bude opätovne zverejnená. 

Z: Mgr. Hatalová         T: 31.3.2021 

 

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

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

Z: Ing. Kutiš         T: 15.3.2021 

- Vzhľadom na situáciu vyvolanú COVIDom  sa termín úlohy posúva na koniec 

septembra 2020 a všetky potrebné kroky sa môžu realizovať až k otvoreniu šk. roka 

2021/22. 

Z: Ing. Kutiš          NT: december 2020 



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

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

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

Z.: Mgr. Hatalová           

          NT: 28.2. 2021 

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

pre ostatných trénerov. 

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

 

Úlohy nesplnené: 

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: 15.12.2020 

 

K bodu 4 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

 

Materiál je prílohou zápisu č. 1/9. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

 

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

SSTZ 

 

VV SSTZ sa opätovne zaoberal úlohou kooptovania zástupcu hráčov za člena VV SSTZ (do 

Konferencie 2021). Vzhľadom na to, že členovia VV SSTZ hlasovaním neschválili verejnú 

voľbu, generálna sekretárka predložila na zasadnutie návrh, ako by mohla prebehnúť tajná 

voľba korešpondenčne.  

 

Hlasovanie VV SSTZ o korešpondenčnom tajnom hlasovaní o poverení zástupcu hráčov: 7 

za, 1 proti, 1 sa nezúčastnil hlasovania. 

 

Každému členovi bude poštou zo sekretariátu poslaná obálka, v ktorej sa bude nachádzať – 

menšia obálka spolu s hlasovacím lístkom a prázdna – čistá obálka, do ktorej hlasujúci vloží 

svoj vyplnený hlasovací lístok. Obálky od členov VV SSTZ budú poslané späť na sekretariát, 

najneskôr do 17.12.2020, kedy prebehne posledné zasadnutie VV SSTZ v roku 2020. 

Hlasovacie lístky nachádzajúce sa v čistých obálkach budú spolu spolu s obálkami hodené do 

urny. V urne budú obálky s hlasmi premiešané a až následne bude urna otvorená a hlasy 

spočítané (to všetko bude prenášané online).  

 

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

 



Ing. Kalužný predložil na zasadnutie predbežné východiská pre rozpočet na rok 2021 ako aj 

1Q 2021. Rozpočet bude ešte dopracovaný po tom, ako sa vyjasní východiskový stav 

finančných prostriedkov na rok 2021. 

VV SSTZ ich hlasovaním schválil: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

 

Ing. Kalužný spoločne s ekonómom SSTZ Ing. Suchým predložili aktualizovaný návrh 

dočerpania finančných prostriedkov v roku 2020 je (prílohou zápisu č. 2/9). 

VV SSTZ hlasovaním návrh schválili: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

 

Ekonóm SSTZ predložil svoj materiál, ktorý je prílohou zápisu č. 3/9. 

Materiál berie VV SSTZ na vedomie. 

 

Pri diskusii k materiálu bolo zistené, že čerpanie prostriedkov na regionálne výbery nie je 

zaznamenané podľa skutočnosti, resp. niektoré kraje vyčerpali viac alebo menej ako je 

uvedené v materiáli. 

 

Úloha: Ekonóm SSTZ preverí čerpanie prostriedkov krajských zväzov (na regionálne 

výbery). 

Z: Ing. Suchý         T: okamžite 

 

Úloha: 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 

 

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

– Ing. Čelko, Ing. Šereda 

 

Súťaže SSTZ sú do odvolania prerušené. Za predpokladu, že sa uvoľnia opatrenia v boji proti 

koronavírusu COVID-19, tak ŠTK pripraví plán ako dohrať jednotlivé súťaže. Jednou z 

alternatív je, že sa prvá polovica súťaže odohrá na jar (alebo začiatkom roka 2021), druhá 

polovica súťaží môže byť odohratá „zrýchleným“ play off systémom, prípadne sa môže 

odohrať aj začiatkom leta /máj, jún, júl/. Všetko záleží od toho ako sa bude epidemiologická 

situácia vyvíjať. 

 

Úloha: Pripraviť alternatívy na dohranie súťaží.  

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

 

VV SSTZ po diskusii schválil nasledovné stanovisko  (bude zverejnené aj na stránke SSTZ): 

1. VV SSTZ prerušuje súťaže do konca roka 2020 

2. Pri tréningovom procese je potrebné sa riadiť usmerneniami regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva. 

3. V prípade uvoľnenia proti pandemických opatrení ŠTK rozhodne o ďalšom postupe 

dohratia súťaží. 

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

 

M SR mužov a žien sú podľa kalendára ETTU odporúčané zorganizovať koncom januára 

2021. SSTZ vychádza z predpokladu, že sa zorganizujú na konci januára, ale kvôli opatrenia 



je pravdepodobné, že sa uskutočnia v inom termíne – koniec februára / začiatok marca – tak 

ako to bývalo v minulosti. 

 

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.  

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

 

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

 

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

 

8.1  Návrh na podporu trénerov pracujúcich s talentovanou mládežou 

Komisia mládeže predložila návrh na podporu trénerov pracujúcich s talentovanou mládežou 

ako doplnok k smernici č.4/2020 „Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej 

podpory“. 

Zámerom tohto doplnku je rozvoj a stabilizácia trénerských kádrov na Slovensku. 

Pre vybrané kluby, ktoré  pri vyhodnotení získaných bodov, na základe postavenia hráčov 

v Slovenských rebríčkoch a následnom rozdelení finančných prostriedkov vyčlenených v 

rozpočte  na túto položku, nezískajú minimálne 4800 EUR na rok, by mohli získať takúto 

podporu na základe splnenia týchto podmienok: 

1. Klub musí byť medzi vyhodnotenými klubmi s počtom minimálne 2 hráčov. 

2. V klube musí pracovať s mládežou licencovaný tréner, ktorý spĺňa všetky podmienky ktoré 

predpisuje zákon o športe. Taktiež musí dodržovať povinnosti, ktoré budú špecifikované 

stanovené zmluvou medzi SSTZ a klubom.  

3. Klub dostane dotáciu len na odmenu trénera do výšky 50% z jeho mesačnej odmeny 

vyplácanej klubom, maximálne však 400 EUR mesačne  

 

Hlasovanie VV SSTZ o predloženom návrhu: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 2 nehlasovali 

 

Úloha: Podporu trénerov pracujúcich s talentovanou mládežou zverejniť na stránke SSTZ. 

Z: Cibula          T: okamžite 

 

8.2  Rozdelenie financií určených na podporu talentovanej mládeže 

Financie určené na podporu talentovanej mládeže sa budú rozdeľovať naďalej na základe 

takejto postupnosti: 

1. Samostatná položka určená na činnosť NSTCm bude vyrátaná na základe počtu 

hráčov v NSTCm a projektu, podľa ktorého funguje. 

2. Položka vyčlenená na činnosť 4 RC-CTM - vo výške minimálne 80 000 EUR ročne. 

3. Pre šesť klubov, ktoré získajú najviac bodov podľa dosiahnutých výsledkov sa 

vyčlenení 10 000 EUR na jeden klub a tá sa prerozdelí klubom, podľa získanej 

bodovej hodnoty. Za predpokladu, že niektorý z klubov nedosiahne čiastku 4 800 

EUR bude mu priznaná čiastka v tejto výške. 



4. Zvýšný počet klubov podporovaných na základe tohto návrhu vznikne vydelením 

vyčlenených finančných prostriedkov a delením sumou 4800 EUR. 

 

8.3  Ubytovanie u sparringpartnerov  

Na VV SSTZ bol predložený návrh na preplatenie mimoriadnych nákladov spojených 

s ubytovaním hráčov,-čok NSTCm v Nitre. Hráči z dôvodu opatrení proti koronavírusu 

COVID-19 nemôžu byť ubytovaní na internáte. Z tohto dôvodu je nevyhnutné ubytovať 

hráčov inde ako na školskom internáte – u ostatných členov NSTCm – prevažne 

sparringpartnerov, resp., trénerov. Návrh: preplatenie 100 EUR / mesiac /hráča. 

Spolu sú náklady 1 200 EUR (počas 2 mesiacov /6 hráčov). 

 

VV SSTZ hlasovaním návrh schválil. 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 neprítomný 

 

8.4  Oponentúra predložených žiadostí o predelenie štatútu RC-CTM 

VV SSTZ vymenoval skupinu hodnotiacej komisie, ktorá má navštíviť kluby, ktoré predložili 

žiadosť o pridelenie RC-CTM: Jaromír Truksa, Ing. Roman Grigel, Róbert Valuch, Dr. Jozef 

Blaško. 

Navštívené boli kluby: ŠKST Topoľčany, STC ŠKST Bratislava, ŠKST Ružomberok 

a Lokomotíva Košice.  

Komisia predložila správu z jednotlivých návštev. Vo svojej správe navrhuje zriadenie RC-

CTM vo všetkých 4 kluboch. 

Hlasovanie VV SSTZ o zriadení RC-CTM podľa Smernice č. 4/2020 od 1.1.2021 v ŠKST 

Topoľčany, STC ŠKST Bratislava, ŠKST Ružomberok a Lokomotíva Košice: 7 za, 0 proti, 0 

sa zdržal, 1 sa hlasovania nezúčastnil. 

8.5  Nominácie komisie mládeže 

8.5.1  VT mladší žiaci, 14. - 18.12. 2020, ŠKST Topoľčany 

A. Ódor, M. Rozkoš, M. Cisárik, J. Holubčík, D. Lesňák. 

Tréner: D.Jahoda 

Všetci na náklady zväzu 

 

8.5.2  VT  mladšie žiačky, 7.-11.12.2020, ŠKST Topoľčany 

N. Ondrušová, L. Guassardo, V. Vanišová, P. Krajčovičová, A. Kubjatková  

Tréner: F. Solár 

Všetci na náklady zväzu 

 

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

 

MVK informovala o trénerskom seminári, ktorý sa uskutoční formou webinára v dňoch 12.-

13.12.2020 prostredníctvom programu Zoom. 

Seminár bude taktiež vhodný na predĺženie trénerských licencií, ktorým konči platnosť.  

Seminára sa zúčastnia aj českí tréneri. 

Prednášať v priebehu obidvoch dní bude nemecká trénerka E. Jeler 

 

Úloha: Predložiť položkovito návrh rozpočtu webinára. 

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



 

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

 

Predseda komisie pre rozvoj stolného tenisu a školský šport Dr. Fink v stručnosti informoval 

o aktivitách a úlohách komisie, na ktorých pracujú. Jednotlivé úlohy sú uvedené aj v bode 

zápisu č. 3 – Kontrola úloh.  

 

Kalendár SSTZ na rok 2021 – je v tlači. Opätovne sa ukázal problém s menej kvalitnými 

fotografiami, ktoré nie sú postačujúce na tlač kalendárov väčších rozmerov. Do budúcnosti je 

potrebné zabezpečiť podstatne kvalitnejšie fotografie, aby sme opäť neriešili tento problém. 

 

Predseda komisie taktiež informoval o priebehu tlače kníh – Dr. Koprdu. Publikácia by mala 

v najbližších dňoch doručená na zväz. Publikácia Dr. Brúderovej, nemá zatiaľ presne 

zadefinovanú špecifikáciu knihy pre potreby tlače. Prebieha finalizácia prác. Následne SSTZ 

získa aspoň 3 cenové ponuky na vytlačenie knihy. Je predpoklad, že publikácia sa už nestihne 

vytlačiť v roku 2020. Tlač sa realizuje začiatkom roka 2021. 

 

Nákup notebookov a príslušenstva pre krajské zväzy a reprezentačných trénerov prebieha 

vypísaným a vyhodnotením verejného obstarávania. V priebehu niekoľkých dní budú všetky 

predmety zákazky doručené na sekretariát SSTZ. Následne bude potrebné notebooky 

rozdistribuovať príslušným krajským zväzom a trénerom. (potvrdiť prevzatie podpisom) 

 

Pre projekt stolný tenis do škôl sa spracováva nová grafika spolu s novými propragačnými 

materiálmi – podpis kartičky, nové diplomy ako aj obaly na materiály.  

 

Odznaky pre krajské stolnotenisové zväzy Bc. Breyerová pripraví do konca roka na 

distribúciu. 

 

Podpora talentu s ťažkým životným osudom pre M. Turjaka z klubu MŠK Čadca je 

pripravená na odovzdanie. Materiálna pomoc sa realizuje v najbližších dňoch, rovnako aj 

preplatenie nákladov, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy. 

 

K bodu 11 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa 

 

Predseda KŠR predložil na zasadnutie návrh organizácie kontrolných turnajov pre mužov, 

ženy ako aj pre ženy a mužov do 21 rokov. Po dlhej a konštruktívnej debate sa VV SSTZ 

zhodol na modeli turnaja, ktorý bude financovaný aj z vkladov zúčastnených hráčov. Turnaj 

nebude iba kontrolný, ale bude mať názov: „Vianočný turnaj“. Finančné ocenenie 

umiestnených na podujatí, nie je možné vyplatiť zo štátnych peňazí, a preto sa finančné 

odmeny zabezpečia zo štartovného. Turnaj nebude organizovať SSTZ, ale iný subjekt 

v priestoroch haly SSTZ. (Vybrať organizátora a dohodnúť finančné náklady) 

 

V kategórii mužov a mužov do 21 rokov bude štartovať 12 hráčov a v kategórii žien a žien do 

21 rokov bude štartovať 11 hráčiek. 

Turnaj musí spĺňať všetky opatrenia, na základe ktorých je možné takéto podujatie 

zorganizovať.  

 



Úloha: Preveriť záujem hráčov o takýto model turnaja a zabezpečiť organizáciu turnaja. 

Z: Truksa, Mgr. Majdeková        T: okamžite 

  

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

 

Predseda komisie rozhodcov Dr. Vaniak predložil na VV SSTZ aktualizovanú smernicu 

SSTZ Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu. 

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

 

Úloha: Zverejniť aktualizovanú smernicu s platnosťou od 30.11.2020. 

Z: J. Cibula   T: okamžite 

 

Predseda komisie predložil návrh na zakúpenie zakladačov, tzv. folderov pre rozhodcov 

v počte 100 ks.  

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval 

 

Komisia rozhodcov pripravila návrh rozpočtu pre rok 2021. VV SSTZ ho berie na vedomie. 

 

K bodu 13 – Rôzne 

 

13.1  Informácia o porušení organizačného poriadku NSTC – M. Pavolku 

Generálna sekretárka spolu s hlavným trénerom NSTC predložili informáciu VV SSTZ 

o porušení organizačného poriadku NSTC – sparringpartnerom M. Pavolkom. V noci 

17.11.2020 sa nachádzal neoprávnene v priestoroch NSTC a poškodil majetok SSTZ – rozbil 

sklenenú výplň dverí.  

Riaditeľka NSTC a hlavný tréner NSTC udelili M. Pavolkovi trest – zákaz činnosti v NSTC 3 

mesiace. Po 3 mesiacoch sa bude môcť zaradiť do činnosti NSTC ako platiaci hráč. M. 

Pavolka doteraz vykonával pre SSTZ službu sparringpartnera. 

VV SSTZ berie informáciu na vedomie. 

 

VV SSTZ navrhuje v nasledujúcom roku zvýšiť bezpečnostné prvky ochrany haly SSTZ. 

Zabezpečiť vstup do haly prostredníctvom kariet, ktoré budú registrované a rozšíriť záber 

kamier. 

 

13.2  Návrh správy z kontroly duplicitného konania členskej schôdze ŠKST Topoľčany 

dňa 30.06.2016 

Kontrolór SSTZ Ing. Wawrek predložil návrh správy z kontroly duplicitného konania členskej 

schôdze klubu ŠKST Topoľčany.  

VV SSTZ berie správu na vedomie. 

 

Kontrolór SSTZ dopracuje pripomienky a na nasledujúcom zasadnutí sa bude VV SSTZ 

predmetnej záležitosti opätovne venovať. Kontrolór SSTZ navrhuje VV SSTZ, ak napriek 

zisteným skutočnostiam (prehláseniam) sa rozhodne posunúť záležitosť Duplicitnej evidencie 

zápisníc z členskej schôdze do trestno-právnej roviny, musí sa nájsť osoba, ktorá to postúpi na 

prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní. V priebehu  zasadnutia nebol nikto zo 7 

členov VV SSTZ neprejavil záujem podať trestné oznámenie vo veci duplicitných zápisníc.  

 



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

Diko Dalibor 

Kontrolór SSTZ informoval členov VV SSTZ o sťažnosti D. Dika, ktorá bola doručená 

predsedovi kontrolnej komisii D. Zelmanovi. Z dôvodu nejasností v záveroch kontrolnej 

komisie bude D. Zelman prizvaný na najbližšie zasadnutie VV SSTZ. 

 

Úloha: Prizvať D. Zelmana na najbližšie zasadnutie VV SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová         T: 17.12.2020 

 

13.4   Žiadosť o predĺženie nájmu  

Firma MOSTEX doručila na sekretariát SSTZ žiadosť o predĺženie nájmu na nasledujúci 

kalendárny rok 2021 (zmluva končí k 31.12.2020). VV SSTZ sa zhodol na tom, že súhlasí 

s predĺžením nájmu pre firmu MOSTEX, avšak pri zmenených podmienkach nájmu – doba 

neurčitá s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

VV SSTZ schválil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 

lehotou pre obidve strany. Hlasovanie VV SSTZ – 6 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 2 neprítomní 

 

13.5  Plán verejného obstarávania na rok 2021 

Mgr. Hatalová predložila na zasadnutie predbežný plán verejného obstarávania na rok 2021. 

VV SSTZ berie plán na vedomie. 

 

13.6  Odmeny  

Sekretariátu SSTZ ako aj reprezentačnému trénerovi mužov boli schválené koncoročné 

odmeny vo výške 100% na základe predložených schválených cieľov. 

Hlasovanie VV SSTZ o odmenách: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 2 neboli prítomní. 

 

13.7  Hlasovania per rollam v období od 27.10.2020 do 26.11.2020: 

a) Dočerpanie rozpočtu  

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

b) Výzva na predloženie cenovej ponuky v predmete zákazky Výmena vstupných dverí do 

haly SSTZ za automatické posuvné dvere 

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 3 nehlasovali 

c) Príspevok extraligovým klubom SSTZ 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval 

d) kontrolné turnaje 

Hlasovanie VV SSTZ: 4 za, 2 proti, 2 nehlasovali – návrh nebol schválený 

e) VO nákup notebookov a zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval 

f) zloženie komisie vo VO výmena vstupných dverí 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval 

g) rekonštrukcia izieb 

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval 

Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční dňa 17.12.2020 formou videhovoru. 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 

Overil: Dr. Zdenko Kríž, v.r. 

V Bratislave 14.12.2020 



Príloha č. 1/9 

 

Medzinárodná agenda 

(28.10.2020 – 30.11.2020) 

 

Dátum:  26.11.2020 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová 

 

A:  ITTF: 

 

1. Spoločné vyhlásenie ITTF a Adhama Shararu 

2. 2020 ITTF Swedish International Open – zrušenie podujatia 

3. WTT Youth Event Bidding Announcement 

4. 2020 ITTF virtual Board of Directors meeting 

 

B:        ETTU: 

 

1. ETTU Info 2020-6 

2. Team Stage 1 Questionnaire 

C:  Ostatné: 

1. Letter to NA's and ETTU about future Competition programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2/9   Dočerpanie finančných prostriedkov v roku 2020  

      

 vieme vyčerpať stav účtu 

možno 
presunúť 
do 2021 spolu 

  824 870,00    410 300,00  1 235 170,00  

východiskový stav na účte 26.10.2020  1 082 000,00    
 

1 RC 20 000,00  1 062 000,00   20 000,00  

2 UTM 13 000,00  1 049 000,00   13 000,00  

3 RV 4 000,00  1 045 000,00   4 000,00  

4 mzdy trénerov ŠR 35 000,00  1 010 000,00   35 000,00  

5 mzdy trén.partnerov NSTCM 10 000,00  1 000 000,00   10 000,00  

6 ostatné mzdy + gastrolístky 38 000,00  962 000,00   38 000,00  

7 réžia NSTC 6 000,00  956 000,00   6 000,00  

8 réžia NSTCM 15 000,00  941 000,00   15 000,00  

9 preúčtovanie plyn 7 000,00  934 000,00   7 000,00  

10 vratky KSTZ 0,00  934 000,00   0,00  

11 Top Team 34 000,00  900 000,00  1 300,00  35 300,00  

12 
notebooky komisárom a trénerom s 
prísl. 18 600,00  881 400,00   18 600,00  

13 
mládež do 23 r. v kluboch (návrh po 
250,-/hr.) 330 500,00  550 900,00   330 500,00  

14 časopis 2 000,00  548 900,00   2 000,00  

15 VT mládeže 5 000,00  543 900,00   5 000,00  

16 športový materiál - poťahy 7 600,00  536 300,00   7 600,00  

17 cestovné NSTC a mládež 2 000,00  534 300,00   2 000,00  

18 poistné apod. 1 000,00  533 300,00   1 000,00  

19 kompenzácie za zrušené SPM 1 800,00  531 500,00   1 800,00  

20 podpora top klubom 57 000,00  474 500,00   57 000,00  

21 rozhodcovské výdaje 3 500,00  471 000,00   3 500,00  

22 veteráni 2 000,00  469 000,00   2 000,00  

23 právne služby 1 000,00  468 000,00   1 000,00  

24 kniha Brúderová 10 000,00  458 000,00   10 000,00  

25 kniha Koprda 4 000,00  454 000,00   4 000,00  

26 kniha Truksa  454 000,00   0,00  

27 Wang  454 000,00   0,00  

28 odmeny hráčom 4 750,00  449 250,00   4 750,00  

29 USB 1 000,00  448 250,00   1 000,00  

30 podpora klubom 1. ligy  448 250,00   0,00  

31 preúčtovanie BVS 7 000,00  441 250,00   7 000,00  

32 RC+ 20 000,00  421 250,00   20 000,00  

33 UTM+ 15 000,00  406 250,00   15 000,00  

34 odmeny repre trénerom mládeže 8 000,00  398 250,00   8 000,00  

35 Delinčák 1 200,00  397 050,00   1 200,00  



36 koncoročné odmeny zamestnancom 12 000,00  385 050,00   12 000,00  

37 
nástenný kalendár (s návrhom a 
distribúciou) 5 000,00  380 050,00   5 000,00  

38 talent s ťažkým osudom 200,00  379 850,00   200,00  

39 odznaky SSTZ 3 600,00  376 250,00   3 600,00  

40 ST do škôl (materiál) 17 000,00  359 250,00   17 000,00  

41 seminár s E.Jeler 3 100,00  356 150,00   3 100,00  

42 rankingové ocenenia 23 500,00  332 650,00   23 500,00  

43 odmeny repre trénerom 6 000,00  326 650,00   6 000,00  

44 KT 2 500,00  324 150,00   2 500,00  

45 World Tour 0,00  324 150,00   0,00  

46 materiál pre NSTC/repre 0,00  324 150,00   0,00  

47 asistent trénera Dragaš 600,00  323 550,00   600,00  

48 obuv pre NSTC  323 550,00   0,00  

49 
reprezentačné oblečenie pre Top 
Team  323 550,00   0,00  

50 marketing 1 400,00  322 150,00   1 400,00  

51 Žalúzie hala SSTZ – kancelárie, izby 920,00  321 230,00   920,00  

52 Kávovar pre NSTC  500,00  320 730,00   500,00  

 prenositeľné bežné transfery  320 730,00  365 000,00  365 000,00  

52 kapitálové výdaje-úver 14 000,00  306 730,00  14 000,00  28 000,00  

53 Oprava kotlov 5 000,00  301 730,00    5 000,00  

54 
Oprava nárožia haly SSTZ – strecha, 
odkvapy, podmočená stena 12 000,00  289 730,00    12 000,00  

55 

 
Informačný systém – registračný, 
súťažný program, atď. 4 000,00  285 730,00    4 000,00  

56 obrazovky 3 000,00  282 730,00    3 000,00  

57 Automatické posuvné dvere  12 000,00  270 730,00  15 000,00  27 000,00  

58 izby 12 000,00  258 730,00  11 000,00  23 000,00  

59 Graffiti – vestibul haly SSTZ  1 600,00  257 130,00  4 000,00  5 600,00  

60 livestream   257 130,00    0,00  

61 KROS   257 130,00    0,00  

62 
architekt. štúdia pre projektové 
zadanie   257 130,00    0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3/9 

Informácia ekonóma 

Dátum:   20.11.2020 

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 ŠKST Stavbár Bratislava 57,12 
4 ČAKOS s.r.o. 180,00 
5 Telovýchovná jednota Nižná 58,80 
6 Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 268,80 

 SPOLU 924,24                    

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, čakáme na doručenie vyúčtovania zo strany 

SKVST začiatkom decembra. 

T: júl 2020 

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

ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky nasledovne: 

 Čerpanie: 
V r. 2019 V r. 2020 Dočerpať v r. 2020 

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

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

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

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

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



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

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

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

 

4. Príspevok uznanému športu v roku 2020  

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

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

000 eur na kapitálové transfery.  

čin   strop Kategória limit Aktualizovaný limit 

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

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

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

4 max 15% správa a prevádzka                    245 463,00                     354 803,00 

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

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

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

aj 108.406,- eur na kapitálové výdavky. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wang 5.214,-, Labošová 5.214,- eur) 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. 

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

1.774.016,- eur a mení sa štruktúra takto: 

čin   strop Kategória Pôvodný limit Aktualizovaný limit 



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

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

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

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

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

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

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

budúceho roku. 

5. Ďalšie informácie 

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

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

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

vyplývajúcej úpravy spôsobu fakturácie nákladov klubov. Uskutočnili sme zámenu 

zmlúv s prevádzkovateľmi RC a zároveň sme distribuovali dodatky s navýšením čiastok 

pre RC. 

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

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

preplácanie vyúčtovaní klubov. Náväzne sme distribuovali dodatky s navýšením čiastok 

pre ÚTM v celkovom objeme 15.000,- eur. 

c) Vyplatenie podielu KSTZ z registračných poplatkov (2/3) sme realizovali z prostriedkov 

zväzu.  

d) Distribuovali sme zmluvy na mimoriadny príspevok klubom extraligy. 

e) Uskutočňujeme priebežnú kontrolu a preplácanie vyúčtovaní klubov v rámci programu 

„Mládež do 23 rokov v kluboch“. 

 
 

 


