
 
 

Zápis č. 12/2021 
zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 15.12.2021 v Bratislave 
 
Začiatok zasadnutia: 15.12.2021 o 9:30 
Ukončenie zasadnutia:  15.12.2021 o 21:30 
 
Prítomní osobne: pp. Ing. Hamran, Ing. Grigel, Ing. Kutiš, Ing. Perháčová, PhD., Ing. 
Juríková, Sládkovič, Jahoda 
Prítomná online: pp. Ing. Perháčová 
Prizvaní osobne: pp. Ing. Wawrek, Ing. Šereda, Cibula, Mgr. Majdeková, Ing. Suchý, Mgr. 
Hatalová, Bc. Breyerová, Bc. Galová, Bc. Šereda a Truksa k bodu č. 6 
Neprítomní:  pp. Ing. Čelko, Grman 
 
Program:  

1. Otvorenie         - Ing. Hamran 
2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ                       - Ing. Hamran a VV SSTZ 
3. Nominácie        - Grman, Ing. Grigel,  

        Sládkovič 
4. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 
5. Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing   - Ing. Juríková, Ing. Suchý 
6. Informácie z komisie športovej reprezentácie           - Grman 
7. Informácie z komisie mládeže    - Ing. Grigel 
8. Informácie z komisie ŠTK      - Ing.Čelko, Ing.Šereda 
9. Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie   - Ing. Kutiš 
10. Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu a školský šport          

        - Ing. Perháčová 
11. Informácie z komisie rozhodcov    - Sládkovič 
12. Kontrola plnenia úloh                                                       - Mgr. Hatalová 
13. Rôzne 

 
K bodu 1 – Otvorenie – Ing. Hamran 
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ ako aj členov sekretariátu na poslednom zasadnutí 
výkonného výboru v roku 2021. Zo zasadnutia sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov 
obidvaja podpredsedovia SSTZ – Ing. Čelko a Grman. Ing. Perháčová bola počas celého 
zasadnutia pripojená online formou. 
 
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Ing. Hamran a VV SSTZ 
2.1 Dňa 18.11.2021  sa uskutočnila  na pôde SSTZ tlačová konferencia.  Prítomní 
zástupcovia médií boli informovaní o vynikajúcom výsledku dvojice – T. Kukuľková s E. 
Labošovou na ME do  21 rokov. Taktiež o pripravovaných podujatiach – MS v Houstone, MS 
mládeže vo Vila Nova de Gaia v  Portugalsku a o uskutočnenom turnaji WTT Youth 
Contender v Senci. Za SSTZ sa tlačovej besedy zúčastnili T. Kukuľková, E. Labošová, Y. 
Wang, Ľ. Pištej, J. Truksa, P. Šereda a A. Hamran. 
 
2.2 V dňoch 23.-29.11.2021 sa uskutočnili MS jednotlivcov v americkom Houstone. 
Počas MS bol bohatý sprievodný program. Uskutočnil sa slávnostný večer  pri príležitosti 50. 
výročia pingpongovej diplomacie medzi USA a ČĽR. Na podujatí vystúpili zástupcovia 



politiky, veľvyslanci, predstavitelia mesta Houston, zástupcovia stolnotenisových zväzov USA 
a ČĽR, priami aktéri tohto stretnutia a aj aktuálni najlepší svetoví hráči z oboch krajín. 
 
2.3 Hlavným bodom sprievodného programu bol svetový kongres ITTF, ktorý bol v tomto 
roku zároveň aj volebným kongresom na najbližšie štvorročné obdobie. Jedinou kandidátkou 
na prezidenta ITTF bola Petra Sörlingová zo Švédska, ktorá bola do tejto funkcie zvolená 
veľkou väčšinou hlasov.  Ďalším zástupcom Európy, ktorý bol zvolený do funkcie 
viceprezidenta ITTF  je p. Roland Natran, predseda Maďarského stolnotenisového zväzu. Do 
komisie ITTF pre zdravotne znevýhodnených športovcov bol vybraný aj zástupca SSTZ p. 
Tomáš Varga.  
 
2.4 Kongres ITTF potvrdil nové zloženie Rady riaditeľov - Board of Directors. Zloženie 
všetkých orgánov a komisií ITTF bude zverejnené na webovej stránke ITTF. 
 
2.5 Po skončení kongresu sa uskutočnilo dohodnuté stretnutie zástupcov Superligy, na 
ktorom sa zúčastnili predstavitelia  Česka, Maďarska, Rakúska, Slovenska a Srbska. 
Dodatočne bolo hovorené ešte so zástupcami Chorvátska. Slovinsko nemalo v Houstone 
svojho delegáta.  Na stretnutí zúčastnené krajiny potvrdili svoj záujem v pokračovaní súťaže 
aj v tejto sezóne. Vzhľadom na pandémiu by prebehla v skrátenom turnajovom formáte 
počas jari 2022. Do konca tohto roku sa uskutoční prieskum záujmu klubov v jednotlivých 
krajinách a následne bude spracovaný návrh súťažného systému. Vedením riadiaceho 
orgánu Superligy bol poverený  bývalý dlhoročný  generálny sekretár Rakúskeho 
stolnotenisového zväzu p. Rudolf Sporrer. 
 
2.6 Zástupcovia chorvátskeho  stolnotenisového zväzu ponúkli možnosť spoločných 
tréningových táborov  zúčastnených krajín v rámci superligového formátu.  
 
2.7 Na požiadanie p. Markoviča, výkonného riaditeľa fy JOOLA sme sa zúčastnili aj 
stretnutia so zástupcami fy JOOLA, ktorí boli prítomní na MS v Houstone s p. Thomasom 
Nguyenom – viceprezidentom pre marketing a p. Truc Voom – marketingovým špecialistom.  
Informovali sme ich o možnostiach tréningu na Slovensku, nakoľko prejavili záujem o 
využívanie našich kapacít pre spoločné sústredenie krajín, ktoré JOOLA podporuje. 
 
2.8 Uskutočnilo sa stretnutie s predstaviteľom a spolumajiteľom fy STAG z Indie p. 
Vivekom Kohlim, ktorý je dlhoročným priateľom SSTZ. Takisto prejavil záujem o spoluprácu 
formou tréningových táborov na Slovensku a už následne aj listom požaduje upresniť 
podmienky pre 3 až 4 tréningové tábory ročne v trvaní cca  12 dní – pre 30 až 50 členné 
skupiny . Firma STAG totiž podporuje vyše 10 000 nadaných mladých stolných tenistov z 
celého sveta. 
2.9 Dňa 11.12.2021 sa uskutočnil online kongres Swaythling Club International, na 
ktorom bola okrem štandardných bodov programu (správa o činnosti, rozpočet, atď.) ako aj 
voľba nového predsedníctva SCI.  Nové vedenie SCI je :  
Prezident : Claude Bergeret 
Zástupca prezidenta: Reto Bazzi 
Ekonóm: Richard Scruton 
Sekretár: Harvey Webb 
Členovia: Milan Orlowski, Lilamani De Soysa, Oivind Eriksen 
 
2.10  M SR Základných škôl by sa mali uskutočniť v r.2022 v zmenenom termíne 13.-
14.6.2022 v Šamoríne. 
 
2.11 Univerziáda 2022 má plánovaný termín 7.2.2022 a mala by sa uskutočniť v Hale 
SSTZ. 
  



 
 

2.12 Dňa 9.12.2021 sa za účasti Ing. Hamrana a Ing. Suchého uskutočnilo stretnutie s 
nájomcom ubytovacieho zariadenie SSTZ p. Lamom. Bol upozornený, že sa pripravuje nová 
nájomná zmluva na ubytovňu, v ktorej bude zohľadnený nárast energií a aj zvýšený 
prenájom. 
 
K bodu 3 – Nominácie – Grman, Ing. Grigel, Sládkovič 
 
Nominácie KŠR SSTZ: 
3.1  WTT FEEDER DUSSELDORF I., Nemecko, 10.-15.1.2022 
Nominácia: muži – A. Klajber, J. Zelinka, F. Delinčák 
ženy – B. Balážová, T. Kukuľková 
tréner – J. Truksa 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
3.2  WTT FEEDER DUSSELDORF II., Nemecko, 17.-20.1.2022 
Nominácia: muži: A. Klajber, J. Zelinka, F. Delinčák 
ženy – B. Balážová, T. Kukuľková, N. Puchovanová, D. Šinkarová 
tréner – P. Šereda 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
3.3  Majstrovstvá sveta jednotlivci, Houston, USA – doplnenie, 23.-29.11.2021 
Z. Kríž – ubytovanie a strava na náklady ITTF 
Cestovné – na náklady SSTZ. 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
Nominácie komisie mládeže SSTZ: 
3.4  Výcvikový tábor – kadetky A, NSTC Bratislava, 24.-28.1.2021 
Nominácia: N. Darovcová, N. Némethová, E. Molnárová, C. Korf, B. Diková 
Tréner: F. Solár  
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
3.5  Výcvikový tábor – kadetky B, Topoľčany, 10.-14.1.2021 
Nominácia: S. Habarová, V. Vanišová, A. Kubjatková, N. Ondrušová, 2x sparring partner 
Tréner: F. Solár 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
3.6 Výcvikový tábor – mini kadetky, Topoľčany, 17.-21.1.2021 
Nominácia: P. Krajčovičová, D. Kolesárová, L. Čižláková, E. Kačániová, L. Guassardo, L. 
Gomolová 
Tréner: F. Solár 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
3.7  Výcvikový tábor – kadeti, medzinárodné sústredenie, Prievidza, 3.-7.1.2021 



Nominácia: S. Arpáš, D. Flóro, P. Kokavec, J. Holubčík 
Tréner: D. Jahoda 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 neprítomní, 1 nehlasoval 
 
3.8  Výcvikový tábor – kadeti, Košice, 10.-14.1.2022 
Nominácia: M. Király, J. Mitrík, L. Sepeši, M. Marko, P. Polák, P. Sabó 
Tréner: D. Jahoda 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 neprítomní, 1 nehlasoval 
 
3.9  Výcvikový tábor – kadeti, NSTCm Nitra, 17.-21.1.2022 
Nominácia: S. Arpáš, D. Flóro, J. Holubčík, P. Kokavec 
Tréner: D. Jahoda 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 neprítomní, 1 nehlasoval 
 
3.10 Výcvikový tábor – mini kadeti, Topoľčany, 24.-28.1.2022 
Nominácia: A. Novotný, M. Cisárik, R. Švec, F. Kulich, A. Ódor, K. Hrutka 
Tréner: D. Jahoda 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 neprítomní, 1 nehlasoval 
 
3.11  Výcvikový tábor – juniori, NSTCm Nitra, 24.-28.1.2022 
Nominácia: P. Bilka, S. Šutiak 
Tréner: R. Grigel 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 neprítomní, 1 nehlasoval 
 
3.12 Výcvikový tábor – juniorky, NSTCm Nitra, 17.-21.1.2022 
Nominácia: L. Majerčíková, N. Némethová 
Trénerka: Z. Grigelová 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 2 neprítomní, 1 nehlasoval 
 
Nominácia komisie rozhodcov SSTZ: 
3.13 2021 ITTF Finlandia International Open, Lohja (FIN), 2.-5.12.2021  
J. Zliechovec 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
K bodu 4 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 
Predložený materiál VV SSTZ zobral na vedomie. 
Materiál je prílohou zápisu č. 1/12. 
 
K bodu 5 – Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Juríková, Ing. 
Suchý 
 
Ekonomika: 
 
5.1  Všetky reporty ekonóma SSTZ pre VV zostávajú bezo zmeny do 31.12.2021. Správa 
ekonóma SSTZ je prílohou zápisu č. 2/12. 
VV SSTZ berie správu na vedomie. 
 
5.2   MŠVVaŠ SR  vykonalo finančnú administratívnu kontrolu voči SSTZ. Komisia EO 

a MKG  žiada gen. sekretára SSTZ ako štatutára zväzu o: 

https://www.ittf.com/tournament/5328/2021/2021-ittf-finlandia-open/


 
 

a) Spracovanie odpovede v zmysle navrhnutých  Smerníc o účtovaní dokladov 
a zaslanie odborného stanoviska SSTZ pre MŠVVaŠ SR v termíne do 10.12.2021 

b) Spracovanie detailnej analýzy finančnej kontroly MŠVVaŠ SR, popisu, zistených chýb 
a nedostatkov a následne procesov ich odstránenia pre najbližšie zasadanie VV 
SSTZ do 15.12.2021 a dôkladne informovať všetkých členov VV SSTZ na najbližšom 
zasadnutí VV o priebehu kontroly a jej záveroch  MŠVVaŠ SR 

 Z: Mgr. Hatalová          T: okamžite 
 
5.3   Proces účtovania 
Opätovne bol prejdený spoločne spôsob účtovania a príprava podkladov pre účtovnú externú 
spoločnosť, ktorá vykonáva účtovanie dokladov pre SSTZ. Rovnako i ich označovanie pred 
tým ako budú riadne zaúčtované. Vzhľadom na to, že prichádza k prelomu rokov 
a koncoročnej uzávierke, je nutné dodržiavať, aby všetky daňové doklady na vstupe boli 
značené novým kódovaním schváleným VV SSTZ. Všetky decembrové doklady musia mať 
už obe kódovania dokladov, nutné dodržiavať.  
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová        T: trvá 
 
5.4   Komisia odporúča VV SSTZ vykonať zmenu v účtovaní miezd SSTZ. 
Komisia navrhuje zlúčenie účtovanie do jednej účtovnej firmy. Cieľom je zjednodušiť 
a zrýchliť účtovné procesy. Komisia odporúča  VV SSTZ zlúčenie schváliť s účinnosťou od 
1.1.2022. 
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý       T: okamžite 

 
5.5   Komisia pre EO a MKG odporúča prehodnotiť zmluvu s prenajímateľom 
nehnuteľnosti, ktorú vlastní SSTZ a ktorá slúži na poskytovanie ubytovania. Ing. Hamran 
spolu s Mgr. Hatalovou dohodnú stretnutie s prenajímateľom a budú sa snažiť sumu navýšiť. 
V prípade, že k navýšeniu sumy nedôjde, je potrebné zmluvu vypovedať v čo najkratšom 
termíne, ideálne do 31.12.2021 
Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová       T: okamžite 
 
5.6   Komisia  intenzívne pracovala na pracovnej verzii finančného plánu SSTZ na rok 

2022, ktorý predkladá v pracovnej verzii na zasadnutí VV SSTZ. Všetci členovia VV 
SSTZ sa k plánu vyjadria do konca kalendárneho roka. 
Z: VV SSTZ         T: 22.12.2021 
VV SSTZ berie pracovnú verziu na vedomie. 

 
Marketing 
 
5.7   Marketingové plány, marketingový plán všeobecne 
Napriek snahe a predlžovaniu termínov od jednotlivých členov výkonného výboru SSTZ, 
väčšia časť členov od augusta nezaslala podklady na tvorbu plánu. Vzhľadom  na 
nedostatok podkladov  SSTZ nateraz  pozastavila tvorbu marketingového  plánu. Komisia to 
považuje za škodu, sú to systémové veci, ktoré môžu napomáhať všetkým aktivitám, no 
rešpektujeme väčšinu. 

 
5.8   Webová stránka, internetová komunikácia 
Nutné kompletne spracovať na novo a zadefinovať jasné ciele, ktoré by mala spĺňať. Detto 
následne ďalšia komunikácia cez sociálne siete. Webová stránka SSTZ bude nosným cieľom 



pre marketing pre rok 2022. Intenzívne práce na webovej stránke sa začnú v období od 
februára 2022. Zatiaľ zostáva otvorené. 
Z: Ing. Juríková        T: od februára 
2022 
 
5.9   Informačný systém SSTZ 
Ing. Šereda informoval o priebežnom stave informačného systému. Zmluva s dodávateľom je 
podpísaná. Na informačnom systéme sa intenzívne pracuje. 
Z:  J.Cibula, Ing. Šereda, Mgt. Hatalová      T: 31.12.2021 
 
5.10 Stolný tenista roka 2021 
VV SSTZ sa zhodol, že najlepšou možnosťou bude, aby vyhlásenie ankety prebehlo naživo 
ako gala večer, ale v menšom rozsahu ako to bolo naposledy.  
Hlasovanie VV SSTZ o prezenčnej forme: 7 za, 3 neprítomní 
 
Predbežný termín: prelom januára a februára 2022. Bude určený dodatočne. Anketa bude 
vyhlásená čo najskôr a termín uzávierok hlasovania bude 10.1.2022. Po tomto termíne za na 
základe pandemickej situácie rozhodne či odovzdávanie prebehne definitívne prezenčne 
alebo online formou. 
Z: Bc. Breyerová         T: priebežne 
                 
5.11   PR komunikácia SSTZ – médiá, práca s novinármi, časopis 
Celá komunikácia s médiami prechádza pod novú kompetentnú osobu, ktorá sa bude 
venovať výlučne médiám a PR komunikácii. Novou posilou pre PR komunikáciu od r. 2022 
bude Ľ. Bogdányi. 
Hlasovanie VV SSTZ o prijatí Ľ. Bogdányiho: 7 za, 2 neprítomní 
 
5.12  Dodržiavanie Dizajn manuálu SSTZ 
Je nutné aby Smernice uvedené na stránke SSTZ mali jednotný vizuál vychádzajúci zo 
schváleného Dizajn manuálu SSTZ. Komisia žiada všetkých členov o dodržiavanie 
a používanie jednotného vizuálneho štýlu komunikácie SSTZ. 
Z: Bc. Breyerová         T: trvá 
 
K bodu 6 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Grman 
6.1  Zloženie reprezentačných družstiev SR – muži a ženy 
Na zasadnutie VV SSTZ boli prizvaní reprezentační tréneri SR – Bc. Šereda a p. Truksa, 
ktorí osobne pred členmi VV SSTZ predstavili a vysvetlili zloženie reprezentačných družstiev 
SR pre sezónu 2021/2022 – mužov, mužov do 21 rokov, žien a žien do 21 rokov. Zloženie 
bude zverejnené na stránke SSTZ. 
Z: Cibula          T: okamžite 
 
Muži: Y. Wang, Ľ. Pištej, J. Zelinka, A. Klajber, F. Delinčák 
Hlasovanie VV SSTZ o zložení reprezentačných družstiev: 7 za, 2 neprítomní 
 
Ženy: B. Balýážová, T. Kukuľková, E. Labošová, N. Puchovanová, N. Grigelová, D. 
Šinkarová, E. Jurková, S. Horváthová 
Hlasovanie VV SSTZ o zložení reprezentačných družstiev: 7 za, 2 neprítomní 
 
Muži do 21 rokov: A. Klajber, F. Delinčák, K. Doubek, K. Pach, J. Goldír, R. France, K. 
Uherík 
Hlasovanie VV SSTZ o zložení reprezentačných družstiev: 7 za, 2 neprítomní 
 
Ženy do 21 rokov: E. Labošová, D. Šinkarová, R. Lacenová, A. Illášová, E. Činčurová, D. 
Wiltschková 



 
 

Hlasovanie VV SSTZ o zložení reprezentačných družstiev: 7 za, 2 neprítomní 
 
6.2 Odmeny podľa Smernice SSTZ č.1/2020 o odmeňovaní hráčov a trénerov na 
významných podujatiach 
Reprezentačný tréner J. Truksa predložil návrh na vyplatenie odmeny hráčovi na základe 
Smernice SSTZ č.1/2020 o odmeňovaní hráčov a trénerov za výsledky na vrcholných 
podujatiach: 
W. Yang – 9. – 16.miesto MS v Houstone 2021 
J. Truksa – 30% za výsledok Y. Wanga  
Hlasovanie VV SSTZ o odmenách: 7 za, 2 neprítomní 
 
Úloha: Sekretariát SSTZ zabezpečí vyplatenie odmien. Najprv ich je potrebné 
prekontrolovať či sú sumy uvedené tak ako uvádzajú Smernice SSTZ. 
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová        T: okamžite 
 
6.3  Návrh na zaradenie do reprezentačného družstva SR junioriek 
Reprezentačná trénerka junioriek navrhuje zaradiť L. Majerčíkovú do reprezentačného tímu 
junioriek od 1.1.2022 na základe dosiahnutých výsledkov. 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
6.4   Materiálne vybavenie pre reprezentačných trénerov SR 
KŠR navrhuje zakúpenie troch kamier pre potreby reprezentácie: 
2 ks pre kadetskú reprezentáciu - zlepšenie tréningového procesu a rozboru hráčov, pomoc 
pri skvalitnení prípravy reprezentantov. 
1 ks pre reprezentáciu mužov a žien. 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní  
 
6.5  Hodnotenia turnajov 
KŠR predložila na zasadnutie hodnotenia turnajov od reprezentačných turnajov: 
1. ME družstiev, Cluj, Rumunsko, 28.9.-3.10.2021 
2. ME do 21 rokov, Spa, Belgicko, 10.-14.11.2021 
3. MS jednotlivcov, Houston, USA, 23.-29.11.2021 
4. MS mládeže, Vila Nova de Gaia, Portugalsko, 2.-8.12.2021 
5. WTT Feeder Dusseldorf, Nemecko, 7.-10.12.2021 
 
VV SSTZ berie hodnotenia na vedomie.  
 
K bodu 7 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel 
7.1  Návrh zmeny v NSTCm  k 1.1.2022 
Vyradiť: V. Drobová - z dôvodu, že jej tréningový proces je nedostatočný na zotrvanie v 
NSTCm. 
N. Grigelová -z dôvodu ukončenia poslednej mládežníckej vekovej kategórie U21 a ide na 
polročný študijný pobyt do Španielska. 
Zaradiť: J. Holubčík – člen reprezentačného kádra kadetov a od januára 2022 prestupuje na 
ZŠ Kniežaťa Pribinu Nitra. 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
7.2  Koncepčné materiály 



1) Smernica o odmeňovaní trénerov mládeže za medzinárodné výsledky 
2) Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory 
3) Pravidlá pre tvorbu slovenských rebríčkov v súťažnom ročníku 2021/2022 
Všetky predložené materiály vzhľadom na neprítomnosť obidvoch podpredsedov SSTZ budú 
prerokovávané na januárovom zasadnutí VV SSTZ.  
 
7.3  Projekt hľadáme talenty 
Komisia mládeže SSTZ predložila na zasadnutie materiál: „Hľadáme talenty“. Ide o projekt, 
ktorého cieľom je podchytiť a vybrať talentovaných hráčov a hráčky stolného tenisu. Výber 
hráčov a hráčok bude prebiehať jedenkrát ročne v Regionálnych centrách CTM, ktoré sú 
schválené VV SSTZ. Hráči a hráčky, ktorí budú zaradení do projektu budú spolu so svojimi 
trénermi prizvaní 6 až 8x ročne na 2-dňové výcvikové tábory, ktoré povedú garanti projektu 
v spolupráci s ďalšími trénermi. 
Vzhľadom na neskoré zaslanie návrhu a absenciu obdivoch podpredsedov VV SSTZ bude 
návrh projektu na bližšie prerokovanie presunutý na najbližšie zasadnutie VV SSTZ. 
 
K bodu 8 – Informácie z komisie ŠTK – Ing. Čelko, Ing. Šereda 
8.1 Doplnenie do pravidiel pre tvorbu rebríčkov dospelých.  
j/ Poradie hráčov a hráčok v slovenskom rebríčku, bude zodpovedať poradiu podľa rebríčka 
ITTF, ktorí sú do 150 miesta. (do úvahy sa bude brať posledný možný rebríček ITTF). 
 
Hlasovanie VV SSTZ o doplnenie: 7 za, 2 neprítomní 
 
VV SSTZ rozhodol o zmrazení rebríčku dospelých z dôvodu, že sa odohral malý počet 
stretnutí. 
 
8.2 Rebríčky mládeže 
K 1.1.2022 bude rebríček mládeže totožný ako k 1.11.2021 okrem najmladšieho žiactva kde 
sa odohrali SPM. 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
K bodu 9 – Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Ing. Kutiš 
9.1 Smernica SSTZ č.06/2021 - Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v 
stolnom tenise Slovenskej republiky 
MVK predložila na zasadnutie aktualizovanú smernicu.  
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
Smernica je zverejnená na stránke SSTZ. 
 
9.2  Udelenie licencie „B“ trénerke A. Sipach 
Trénerka predložila všetky požadované dokumenty pre potreby schválenia trénerskej licencie 
„B“. 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
Úloha: Poslať licenciu A. Sipach. 
Z: Mgr. Majdeková          T: okamžite 
 
K bodu 10 – Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu a školský šport – Ing. 
Perháčová 
Ing. Perháčová informovala členov VV SSTZ o prebiehajúcom vyúčtovaní pre kluby 
s mládežou do 23 rokov ako aj o ostatných aktivitách komisie. 
VV SSTZ berie informácie na vedomie. 
 
K bodu 11 – Informácie z komisie rozhodcov – Sládkovič 
11.1  Smernica SSTZ č.07/2021 - Školenia a udeľovanie licencii rozhodcom stolného 
tenisu 

http://sstz.sk/subory/zakladne_dokumenty/smernice/Smernica%20SSTZ%20%C4%8D.6.2021_Ude%C4%BEovanie%20a%20aktualiz%C3%A1cia%20tr%C3%A9nersk%C3%BDch%20licenci%C3%AD.pdf


 
 

Komisia rozhodcov predložila aktualizovanú smernicu SSTZ - Školenia a udeľovanie licencii 
rozhodcom stolného tenisu, 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
Smernica je zverejnená na stránke  SSTZ. V sekcii základných dokumentov. 
 
11.2  Smernica SSTZ č. 08/2021 - Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu 
Komisia taktiež predložila druhý návrh pre aktualizovanie smernice SSTZ - Odmeny a 
náhrady rozhodcom stolného tenisu. 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
Smernica je zverejnená na stránke SSTZ. V sekcii základných dokumentov. 
 
K bodu 12 – Kontrola plnenia úloh 
Úlohy splnené: 
 
1/11  Spoločnosť Alza prejavila záujem mať na pozemku SSTZ umiestnený AlzaBox na 
výdaj zásielok. Cieľom je navýšiť obojstrannú spoluprácu s Alzou /sponzor pre deti, mládež, 
ligu a pod. Je potrebné doplniť už len cenu elektrickej prípojky, v prípade ak ju bude robiť 
SSTZ.  
Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

- Elektrickú prípojku zabezpečuje spoločnosť Alza 
 
5/11  Prizvať reprezentačných trénerov na najbližšie zasadnutie VV SSTZ. 
Z: Mgr. Hatalová        T: 15.12.2021 

- Prizvaní a aj prítomní na zasadnutí VV SSTZ 
 
1/9 Na základe podnetu od Transparency International sme požiadali 1. realitnú a aukčnú 
spoločnosť o posúdenie ceny nájmu za ubytovňu vo vlastníctve SSTZ. V stanovisku sa 
konštatuje, že nájom za prenajaté priestory je primeraný, vzhľadom na zlý stav objektu 
a minimálnemu množstvu prostriedkov venovaných na rekonštrukciu tohto objektu.  Napriek 
tomuto konštatovaniu bude vyvolané rokovanie s nájomcom objektu vo veci prehodnotenia 
a úpravy nájomnej zmluvy, nakoľko viacero obyvateľov objektu tu má nahlásené sídlo 
podnikania. 
Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová        NT: okamžite 

- Rokovanie sa uskutočnilo a ďalej sa pokračuje na príprave novej nájomnej zmluvy. 
 

2/4 VV SSTZ sa zhodol, že je potrebné informovať krajské stolnotenisové zväzy 
o oprávnených a neoprávnených výdavkoch pre r. 2021 zo štátnych finančných 
prostriedkoch – preposlať im e-mail, ktorý bol poslaný z MŠVVaŠ SR.  
Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

- Informovať všetky krajské stolnotenisové zväzy o vratkách z registrácií, dotácii 
a forme vyúčtovania 

Z: Ing. Suchý, Cibula         T: okamžite 
- Finančné prostriedky boli krajom vyplatené 

 
 
Úlohy čiastočne splnené: 
 

http://sstz.sk/subory/zakladne_dokumenty/smernice/Smernica%20SSTZ%20%C4%8D.7.2021_%C5%A0kolenia%20a%20ude%C4%BEovanie%20licenci%C3%AD%20rozhodcom.pdf
http://sstz.sk/subory/zakladne_dokumenty/smernice/Smernica%20SSTZ%20%C4%8D.8.2021%20Odmeny%20a%20n%C3%A1hrady%20rozhodcom%20stoln%C3%A9ho%20tenisu.pdf


2/11  Informačný systém SSTZ 
T.Šereda a J.Cibula predstavili základnú schému Informačného systému SSTZ, ktorá bola 
spracovaná v minulosti. Prebehlo verejné obstarávanie na základe priameho rokovacieho 
konania a zmluva s vybraným dodávateľom je podpísaná. Termín dodania informačného 
systému SSTZ je 31.12.2021. 
Z: Mgr. Hatalová         T: 31.12.2021 
 
 
23/9  Kontrolór SSTZ pripomenul, že je potrebné kompletne prepracovať Disciplinárny 
poriadok SSTZ. Z dôvodu neaktuálnosti niektorých predpisov, ako aj preklepov a chýbajúcich 
bodov týkajúcich sa antidopingu. 
Z: Disciplinárna komisia – JUDr. Gallo, Mgr. Hatalová   T: 30.11.2021 

- Čiastočná úprava DP SSTZ bude vytvorená do konca roka 2021. 
 

Čiastočná úprava DP SSTZ bola zaslaná generálnej sekretárke SSTZ, ktorá nebola do VV 
SSTZ spracovaná ako materiál – bude predložená na najbližšie zasadnutie VV SSTZ. 
           NT: 26.1.2022 
          

- Návrh nového komplexne upraveného DP SSTZ bude vytvorený do konferencie 
SSTZ 2022. 

T: 31.5.2022 
 
13/10  Je potrebné zvolať stretnutie hráčov, predsedu KŠR – M. Grmana, zástupcu hráčov – 
D. Jahodu. 
Z: Mgr. Majdeková         T: 31.10.2021 

- Stretnutie sa odkladá z dôvodu neprítomnosti všetkých zúčastnených strán. 
 
- Jedno stretnutie už prebehlo za neprítomnosti predsedu KŠR. Stretnutie je 

potrebné opätovne zorganizovať za účasti všetkých strán. 
           NT: do 31.1.2022 
 
 
Úlohy zostávajúce: 
 
3/11  Boli prijaté 3 žiadosti o udelenie výnimky pre získanie najnižšej trénerskej „D“ licencie 
– J. Dzelinská, R. Lacenová a Z. Lelkeš. 
Žiadostiam sa bude MVK a VV SSTZ venovať po bližšom naštudovaní výnimiek pre udelenie 
najnižších licencií pre bývalých reprezentantov SR. 
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Kutiš       T: okamžite 
 
4/11  Sekretariát zabezpečí vyplatenie všetkých odmien. Najprv ich je potrebné 
prekontrolovať či sú sumy uvedené tak ako uvádzajú Smernice SSTZ. 
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová       T: okamžite 
 
18/9  Sekretariát SSTZ zabezpečí vyplatenie odmien za ME dospelých vo Varšave. 
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová       T: okamžite 

- Vyplatená bola časť hráčov a trénerov. Zvyšok bude vyplatený v čo najkratšom 
čase. 

           T: okamžite 
 
5/9 Všetky reporty z ekonomiky pre VV SSTZ zostávajú bezo zmeny do 31.12.2021. 
Z: Ing. Suchý       T: 1x mesačne na zasadnutie VV 
 
10/9 Skupinové cestovné poistenie – bola vypracovaná prvá ponuka od Allianz, je 
potrebné zmeniť zadanie podľa aktuálnych čísel. 



 
 

Z: Mgr. Hatalová         NT: 31.12.2021 
 
14/9 Webová stránka, internetová komunikácia – je potrebné zadefinovať jasné ciele, ktoré 
by mali spĺňať. 
Z: Ing. Rehák         NT: 30.11.2021 
 
2/7 Každý člen VV SSTZ do 31.7.2021 predloží, čo konkrétne očakáva od marketingu – 
aké aktivity a aké ciele. 
Z: členovia VV SSTZ        T: 31.7.2021 
          NT: okamžite 

- Do zasadnutia VV SSTZ nepredložili všetci členovia VV SSTZ očakávania. Úloha 
je zrušená 
 

24/9  Kontrolór SSTZ navrhuje, aby bola vytvorená pracovná skupina, ktorá pripraví návrh 
úpravy  Stanov SSTZ na budúcoročnú Konferenciu SSTZ. 
Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová, Dr. Kríž ,JUDr.Gallo   T: december 2021 
          NT: marec 2022 
 
25/9  VV SSTZ sa zaoberal na svojom zasadnutí sťažnosťami, ktoré boli doručené na 
sekretariát SSTZ. Po prerokovaní sťažnosti a vypočutí stanoviska VV SSTZ postúpil 
uvedené sťažnosti kontrolórovi SSTZ na ich prešetrenie ich oprávnenosti. Zároveň požiadal 
Ing. Grigela aby spracoval stanovisko k uvedeným sťažnostiam, ktoré bude taktiež 
predložené členom VV SSTZ a kontrolórovi SSTZ. Po vyhodnotení všetkých dokumentov VV 
SSTZ zaujme stanovisko. 
Z: Ing. Grigel, Mgr. Hatalová       NT: 31.12.2021 
 
 
6/13 Osloviť vybrané športové zväzy s otázkou záujmu o otvorenie bakalárskeho štúdia 
v šk. roku 2021/2022 na FTVŠ v Bratislave. 
Z: Ing. Kutiš         T: 31.5.2021 

- Bude rozposlaný list iným športovým zväzom s otázkou či majú v pláne sa 
spolupodieľať na spoločnom Bc. Štúdiu v šk. roku 2022/2023 

         NT: december 2021 
 
 
K bodu 13 – Rôzne  
13.1  Návrhy správ kontrolóra SSTZ 
Kontrolór SSTZ predložil na zasadnutie 4 správy: 
 
1) Návrh správy z kontroly dokumentácie a vedenia administratívy v NSTC a NSTCM: 
Vyhodnotenie a návrh na opatrenia:  
a) odporúčam revidovať všetky kontrolované predpisy, výkazy a opraviť nepresné  
formulácie a pripraviť na schválenie VV SSTZ také predpisy, ktoré budú jasne definovať  
osoby, funkcie a procesy tak, ako sú v skutočnosti nastavené . 
b) ak sú v Štatútoch zmienené dokumenty Zmluva o zaradení do NSTC a vzájomnej 
spolupráci“ a tento dokument zatiaľ nebol vydaný, tak zjednať v tomto smere nápravu jeho 
vydaním, ratifikovať zmluvnými stranami, viesť v evidencii a poskytnúť ku kontrole, resp.  
zabezpečiť evidenciu a možnú kontrolu iným mechanizmom. 



c) zabezpečiť aktualizáciu prezenčných listín obidvoch centier a unifikovať ich obsah  
a legendu tak, aby bola zjednotená evidenčná činnosť a ich zjednodušená kontrola. 
 
Úloha: Vyjadriť sa k predloženým návrhom na opatrenia zo správy z kontroly 
dokumentácie a vedenia administratívy v NSTC a NSTCM. 
Z: VV SSTZ         T: okamžite 
 
2) Správa z kontroly plnenia povinností SSTZ pri zverejňovaní povinných informácií 
podľa zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 
Vyhodnotenie a návrh na opatrenia:  
1) v prípadoch, keď kontrolór SSTZ nenašiel žiadnu dokumentáciu, ktorá má byť povinne 
uverejnená, žiada o jej doplnenie, resp. zdôvodnenie neuvedenia žiadnej dokumentácie na 
webovom sídle SSTZ . 
2) v prípadoch, keď je uverejnená neúplná dokumentácia, kontrolór SSTZ žiada o jej 
doplnenie tak, aby bola uverejnená kompletná v súlade so ZoŠ. 
 
Úloha: Vyjadriť sa k predloženým návrhom na opatrenia zo správy z kontroly plnenia 
povinností SSTZ pri zverejňovaní povinných informácií. 
Z: VV SSTZ          T: okamžite 
 
3) Správa z kontroly plnenia uznesení z Konferencie SSTZ, ktorá sa konala 18.06.2021 
v Bratislave. 
Vyhodnotenie a návrh na opatrenia:  
1) v prípadoch, keď kontrolór SSTT nenašiel žiadnu dokumentáciu, ktorá má byť povinne 
uverejnená, žiada o jej doplnenie, resp. zdôvodnenie neuvedenia žiadnej dokumentácie na 
webovom sídle SSTZ  
2) v prípadoch, keď je uverejnená neúplná dokumentácia, žiada kontrolór SSTZ o jej 
doplnenie tak, aby bola uverejnená kompletná v súlade so ZoŠ. 
 
Úloha: Vyjadriť sa k predloženým návrhom na opatrenia zo správy z kontroly plnenia 
uznesení z Konferencie SSTZ, ktorá sa konala 18.06.2021 v Bratislave. 
Z: VV SSTZ          T: okamžite 
 
4) Návrh správy z kontroly sťažnosti pánov RNDr. Palušeka a Dika na postup pri 
nomináciách reprezentantov mládežníckych kategórií pre MEJ a ME kadetov a ďalších 
námietok , týkajúcich sa odbornej činnosti reprezentačného trénera juniorov 
Vyhodnotenie a návrh na opatrenia: 
1) v prípade existencie pracovného materiálu, či už vo forme vykonávacieho predpisu, 
pokynu, nariadenia, atď. ktorý má dôležitú úlohu pri zmene systému účasti hráčov na 
podujatiach typu MEJ, je vhodné takýto materiál umiestniť v časti, týkajúcej sa komisií, a to 
buď KŠR alebo KM. Takto umiestnený materiál je jednoduchšie identifikovateľný a na jeho  
základe je možné presne argumentovať v prípadoch, keď sa športovej obci niektoré zmeny 
systému nominácií nevidia  
2) v materiáli Komisie mládeže s názvom Nominačné kritéria doplniť aj procesnú stránku  
bodu a) ME mládeže tak, aby bolo jasné, kto predkladá nominácie, kto ich schvaľuje a kto  
o nich v konečnom kroku rozhoduje z hľadiska vyššej transparentnosti tohto nominačného 
procesu, navrhujem v bode a) a v bode b) Nominačných kritérií predložiť schválenie 
nominácií komisiou mládeže v písomnej forme. 
3) správne identifikovať služby, ktoré sa nachádzajú v číselníku CPV a s tým spojené  
povinné použitie Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. . Prenechať vyhľadávanie 
a zabezpečovanie týchto a podobných služieb pracovníkom sekretariátu SSTZ, ktorí sa 
zúčastnili školení alebo aspoň konzultácií k Zákonu o verejnom obstarávaní a vedia túto 
problematiku riešiť v zmysle zákona. Postupovať procesne podľa internej Smernice o 



 
 

verejnom obstarávaní č.5/2020 SSTZ. Zvážiť možnú sankciu za nedodržanie zákona, resp. 
upraviť postup, aby sa toto v budúcnosti neopakovalo. 
 
Úloha: Vyjadriť sa k predloženým návrhom na opatrenia z návrhu správy z kontroly 
sťažnosti pánov RNDr. Palušeka a Dika na postup pri nomináciách reprezentantov. 
Z: VV SSTZ          T: okamžite 
 
13.2  Women Coaches Seminar, Senec,8.-10.11.2021 
Mgr. Hatalová predložila na zasadnutie VV SSTZ informáciu o príjmoch za medzinárodný 
seminár, ktorý prebiehal v Senci. 
VV SSTZ berie informáciu na vedomie 
 
13.3  Záujemcovia o stolnotenisový materiál 
Na stránke SSTZ bola zverejnená výzva na odkúpenie stolnotenisového materiálu – stoly, 
rozhodcovské stolíky a ohrádky. 
Na zasadnutie bol predložený kompletný zoznam záujemcov. Nakoľko záujem prevyšoval  
možnosti na odpredaj, VV SSTZ  vybral kluby, ktoré si  požadovaný  materiál budú môcť 
odkúpiť.  
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
Úloha: Záujemcom budú zaslané  odpovede o tom či uspeli alebo neuspeli so 
žiadosťami o odkúpenie materiálu. Tým, ktorí boli vybraní,  budú v čo najkratšom čase 
poslané faktúry ako aj informácia o spôsobe vyzdvihnutia tovaru. 
Z: sekretariát SSTZ         T: okamžite 
 
13.4  Žiadosť o príspevok na osvetlenie 
OŠSK Šarišské Michaľany poslali žiadosť o príspevok na rekonštrukciu osvetlenia vo výške 
3.000 EUR. 
VV SSTZ žiadosť zamietol z dôvodu, že klub mohol požiadať o dotáciu z podpory pre kluby 
s mládežou do 23 rokov a tak nevykonal. 
Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 1 sa zdržal, 2 neprítomní  
 
13.5 Smernica SSTZ č.05/2021 - o obehu účtovných dokladov 
Komisia pre ekonomiku a marketing predložila na zasadnutie aktualizovanú smernicu 
o obehu účtovných dokladov. 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
Smernica je zverejnená v sekcii základných dokumentov na stránke SSTZ. 
 
13.6  Smernica SSTZ č. 04/2021 - O finančnej podpore najúspešnejších 
stolnotenisových osobností SR v ťažkej životnej situácii 
Ing. Juríková predložila aktualizovanú smernicu o finančnej podpore najúspešnejších 
stolnotenisových osobností SR. 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
Smernica je zverejnená v sekcii základných dokumentov na stránke SSTZ.  
 

http://sstz.sk/subory/zakladne_dokumenty/smernice/Smernica%20SSTZ%20%C4%8D.5.2021_O%20obehu%20%C3%BA%C4%8Dtovn%C3%BDch%20dokladov.pdf
http://sstz.sk/subory/zakladne_dokumenty/smernice/Smernica%20SSTZ%20%C4%8D.4.2021_O%20podpore.pdf


13.7 STK Lokomotíva Košice – list 
Dňa 30.11.2021 bol emailom doručený list od J. Dzelinskej ako predsedníčky klubu STK 
Lokomotíva Košice, v ktorom navrhuje úpravu smerníc. Konkrétne o zákaze predaja alkoholu 
na súťažiach a striedaní „rotácii“ reprezentačných sústredení. 
VV SSTZ sa týmito návrhmi zaoberal: 
1. O alkohole na športových podujatiach hovorí - Zákon č. 1/2014 Z. z. - Zákon o 
organizovaní verejných športových podujatí 
2. Miesta reprezentačných sústredení sú obmieňané – viď tento zápis v bode č.4 nominácie.  
Úloha: Poslať odpoveď STK Lokomotíva Košice 
Z: Mgr. Hatalová          T: okamžite 
 
13.8 Výpovede nájomcom 
VV SSTZ sa na svojom zasadnutí zaoberal výpoveďami pre nájomcov, ktorí si prenajímajú 
priestory v hale SSTZ. Vzhľadom na budúcoročnú plánovanú rekonštrukciu bude potrebné 
v prvých mesiacoch roka 2022 vypovedať nájomné zmluvy. 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní. 
 
13.9  Hlasovanie per rollam v období od 17.11. do 15.12.2021: 
a) Nominácia na WTT Feeder Dusseldorf, 6.-11.12.2021: 
ženy: T. Kukuľková, E. Labošová, N. Puchovanová, N. Grigelová, D. Šinkarová 
muži: J. Zelinka 
tréner: J. Truksa 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
b) Pozastavenie súťaží: 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 1 nehlasoval 
 
c) Donominovanie hráčov na MS mládeže, Vila Nova de Gaia, 2.-8.12.2021 – družstvá  
Hráči: J. Goldír, K. Uherík 
Vedúca výpravy: Mgr. Hatalová 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 2 nehlasovali 
 
 
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 26.1.2022 v Bratislave. 
 
Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 
Overil: Ing. Anton Hamran, v.r. 
V Bratislave 24.12.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 1/12 
 

Medzinárodná agenda 
( 16.11. – 12.12.2021) 

Dátum: 12.12.2021 
Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová  
 
A. ETTU: 

1. Europe Trophy 2021-2022 
2. 2023 European Team Championships - stage 1, stage 2, final stage 
3. ETTU Info 2021-5 and directory 

 
B. ITTF: 

1. 2024 World Table Tennis Championships Finals - Bid Report 
 
C. WTT & WTT Youth: 

1. 2022 WTT Strategic Calendar + Events Update 
2. 2022 WTT Feeder Düsseldorf I & II - Event Prospectuses 

Uzávierka prihlášok: 14.12.2021 (pre obidva turnaje) 
 

D. Rozhodcovia: 
1. Invitation to Umpire | 2022 WTT Feeder Dusseldorf: 

Uzávierka prihlášok: 14.12.2021 
 

E. Ostatné: 
1. Continuation of Central European Superleague 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 2/12   

Informácia ekonóma 
Dátum:   13.12.2021 
Predkladá: Ing. Jakub Suchý, ekonóm SSTZ 
 

A. VEREJNÁ ČASŤ 
 

1. Plnenie úloh VV SSTZ 
Úlohy, uložené zápisom zo zasadnutia VV č. 9/2021 boli plne alebo čiastočne realizované 
v priebehu 10. mesiaca. Tie úlohy, ktoré boli realizované čiastočne, sú dokončované 
v priebehu 11. mesiaca. Podrobnosti sú uvedené v bode 6. 

2. Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v roku 2021 
Do 30.11.2021 čerpali krajské zväzy na výcvikové tábory regionálnych výberov prostriedky z 
rozpočtu na rok 2021 nasledovne: 

  Čerpanie: 
Rozpočet: Ostáva 

dočerpať: 

1. KSTZ Žilina 4.500,00 5.000,00 500,00 

2. KSTZ Trenčín 3.300,00 5.000,00 1.700,00 

3. Nitrianský STZ 3.300,00 5.000,00 1.700,00 

- Východoslovenský STZ 0,00 10.000,00 10.000,00 

- KSTZ Banská Bystrica 0,00 5.000,00 5.000,00 

- KSTZ Bratislava 0,00 5.000,00 5.000,00 

- KSTZ Trnava 0,00 5.000,00 5.000,00 

 SPOLU (eur): 11.100,00 40.000,00 28.900,00 

 
3. Príspevok uznanému športu v roku 2021  

Bola podpísaná zmluva na poskytnutie Príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2021. 
Podľa zmluvy, pokiaľ bude v roku 2021 krízová situácia trvať viac ako 30 dní (čo nastalo) 
odsek, určujúci členenie príspevku sa nepoužije (článok 4.2). V našom prípade je preto už 
smerodajná takáto štruktúra: 

čin   strop Kategória Platný limit (pri aktivácii čl. 4.2) 

1 min 15% 
šport mládeže do 23 r. v 
kluboch                    269 723,00  

2 min - 
rozvoj talentovaných 
športovcov nešpecifikované 

3 min - športová reprezentácia nešpecifikované 

4 max 20% správa a prevádzka          359 630,00    

5 =   kapitálové výdavky                    129 604,00  
 

 
Celkom PUŠ:                 1 798 150,00 

6 =   TOP TEAM 2021                   41 233,00  
 

 
Celkom:                 1 839 383,00 

Nateraz nám bola Ministerstvom z príspevku poukázaná čiastka 1.348.614,- eur, z toho je 
čiastka 129.604,- vyčlenená na kapitálové výdavky. Taktiež bola podpísaná zmluva na 
poskytnutie príspevku pre Top Team pre rok 2021, v rovnakej výške a štruktúre ako v roku 
2020, nateraz bolo poukázaných 41.713,- eur. Celkom nám teda doteraz nabehli štátne 
príspevky a dotácie vo výške 1.390.327,- eur.  
V súvislosti s odpočítaním viazaných rozpočtových prostriedkov na základe rozpočtového 
opatrenia MF SR č. 111/2021 v nadväznosti na znížený odvod z prevádzkovania lotériových 
hier, nám MŠVVŠ SR znížilo príspevok uznanému športu o 108.644,- eur. Toto bolo 
zohľadnené aj v poslednej tohtoročnej splátke vo výške 340.894,- eur. Takým spôsobom 
nové limity vyzerajú nasledovne: 

čin   strop Kategória Platný limit (pri Pozn. 



 
 

aktivácii čl. 4.2) 

1 min 15% 
šport mládeže do 23 r. v 
kluboch                    253 425,90  

Rozhodnutím VV 
stanovené 303 
100,00 

2 min - 
rozvoj talentovaných 
športovcov nešpecifikované 

 

3 min - športová reprezentácia nešpecifikované  

4 max 20% správa a prevádzka          337 901,20     

5 =   kapitálové výdavky                    129 604,00   
 

 
Celkom PUŠ:  1 689 506,00                Bolo 1 798 150,00 

6 =   TOP TEAM 2021                   41 713,00   
 

 
Celkom:                 1 731 219,00  

Podľa nepotvrdených informácií ministerstvá pracuje na možnosti vrátiť zväzom vyššie 
uvedené krátenie. 

4. Ďalšie informácie 
Počas obdobia od minulého zasadnutia VV sa odohrali ďalšie skutočnosti, ktoré uvádzame 
nižšie: 

• Uzavreli sme vyplácanie ocenení hráčom a trénerom. Posledné ocenenia budú 
hráčom vyplatené v decembrovom výplatnom termíne. 

• Pripravujeme prechod z gastrolístkov na peňažné vyplácanie príspevkov 
zamestnancom na stravu. Uskutočnili sme prepočet a spracovali príslušné 
metodické usmernenie. 

• Dokončili sme zmluvy na vyplácanie KSTZ a uskutočnili ich úplné preplatenie. 
V súčasnosti krajské zväzy zasielajú vyúčtovania. 

• Dokončili sme zmluvy na vyplácanie SPM a uskutočňujeme ich preplatenie. 

• Vzhľadom na odstúpenie od zmluvy nášho dodávateľa elektriny BCF, „spadli 
sme“ do režimu Dodávateľa poslednej inštancie, ktorým je v našom prípade ZSE 
Energia, a.s. V režime DPI sme na obdobie 26.10.-31.12.2021, potom nabehne 
do platnosti s novým dodávateľom (MET Slovensko). Daný stav nám spôsobí 
náklady navyše v rozmere cca 7.000,- eur, ktoré pokryjeme z príspevku 
uznanému športu. 

 


