
Zápis č. 6/2021 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 16.6.2021 v Bratislave 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16.6.2021 o 14:00 

Ukončenie zasadnutia:  16.6.2021 o 19:00 

 

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

Prizvaní osobne: Ing. Wawrek, Mgr. Hatalová, Ing. Šereda, Cibula, Bc. Breyerová, Mgr. 

Majdeková, Ing. Suchý 

Ospravedlnení: Dr. Fink, Bc. Šereda 

Program:  

1. Otvorenie         - Dr. Kríž 

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

3. Nominácie        - Truksa, Ing. Grigel, Ing. 

        Hamran 

4. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 

5. Príprava Konferencie SSTZ (organizačná a obsahová stránka)  - Dr. Kríž, Mgr.  

        Hatalová 

6. Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing   - 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. Stav príprav  RD  SR na ME dospelých a mládeže  2021  - Ing.Grigel, Truksa      

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

11. Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu 

a školský šport              - Dr.Fink 

12. Informácie z komisie športovej reprezentácie           - Truksa 

13. Informácie z komisie rozhodcov    - Ing. Hamran 

14. Kontrola plnenia úloh                                                       - Mgr. Hatalová 

15. Rôzne          

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

 

Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ ako aj členov sekretariátu na poslednom zasadnutí 

VV SSTZ pred celoslovenskou volebnou konferenciou SSTZ. Z rokovania sa ospravedlnil Dr. 

Fink ako aj Bc. Šereda, ktorý sa v čase VV SSTZ nachádzal ako tréner na mládežníckom 

turnaji WTT Star Contender v Otočci. Vzhľadom na fakt, že sa práve začal posledný VV 

SSTZ pod jeho vedením, poďakoval všetkým za dlhoročnú spoluprácu.  

 

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

 



2.1 Predseda a gen. sekretárka SSTZ napísali list štátnemu tajomníkovi  MŠVVaŠ SR I. 

Husárovi so žiadosťou o výnimočné splácanie úveru za pozemky pod NSTC zo štátnych 

prostriedkov aj v II. polroku 2021. Dôvodom je fakt, že hoci je korona na ústupe, možnosti 

zväzu získať vlastné prostriedky sú stále veľmi obmedzené. Z. Kríž sa s I. Husárom stretol aj 

osobne na atletickom mítingu P–T–S v Šamoríne, kde mu vysvetlil súčasné aktivity SSTZ 

i zámery na najbližšie obdobie. O deň neskôr zavítal štátny  tajomník aj na tréning NSTC, kde 

sa stretol s jeho členmi. Prisľúbil pomoc pri riešení žiadosti SSTZ. 

  

2.2  Po uvoľnení prísnych protipandemických opatrení  SSTZ v pozmenenom formáte 

rozbehli v máji a júni  majstrovstvá SR na r. 2021 v kategórii jednotlivcov i družstiev.  

V súťaži mužov už po šiesty raz zvíťazil kolektív z Vydrian a v ženských tímoch obhájil titul 

STC ŠKST Bratislava. Víťazom gratulujeme. 

  

2.3  Dňa 9.6. 2021 sa uskutočnil video hovor predsedu SSTZ Z. Kríža a trénera družstva 

mužov J. Truksu s hráčom Wang Yangom, ktorý sa v súčasnosti pripravuje v Číne. Pôvodne 

neplánoval štart na blížiacich sa ME vo Varšave a chcel sa zamerať iba na OH v Tokiu. Po 

diskusii zmenil názor a za slovenskou výpravou pricestuje do Poľska priamo z Číny  a nastúpi 

vo všetkých disciplínach. 

  

2.4  V zasadačke SSTZ sa konala dňa  16.6.2021 tlačová beseda  s nasledovnými témami: 

1. ME vo Varšave,  2. Príprava na OH v Tokiu , 3. Príprava Celoslovenskej konferencie 

SSTZ. Na tlačovke, ktorú viedol Ľ. Bogdányi sa za SSTZ zúčastnili: Z.Kríž, J. Truksa, Ľ. 

Pištej, T. Kukuľková a prostredníctvom video hovoru aj B. Balážová. Prítomní boli aj 

zástupcovia ŠCP  L. Škantár a M. Gaško, ktorí odovzdali elektrickú kolobežku Ľ. Pištejovi 

ako odmenu za postup na OH. B. Balážová si takúto cenu preberie osobne  počas záverečnej 

prípravy na OH. Potešujúca bola hojná účasť médií ako aj dvoch televízií. Poďakovanie patrí 

aj sekretariátu SSTZ, ktorý zabezpečil stretnutie s médiami na štandardne dobrej úrovni. 

   

2.5  V NSTC v Bratislave sa stretli zástupcovia SSTZ /Z.Kríž a I. Hatalová/ 

s predstaviteľmi Transparency International Slovakia /Ľ. Kostelanský + 1/ a prerokovali 

anonymné upozornenie na, vraj nízke nájomné v ubytovni na SSTZ na Černockého 4. Žiadali 

predložiť platnú  nájomnú zmluvu. Vzhľadom na to, že SSTZ zo zákona nepatrí medzi 

organizácie, ktoré musia  takéto zmluvy predkladať, predstavitelia  zväzu zmluvu 

nepredložili, iba informovali o výške ročného prenájmu a zodpovedali na ich otázky súvisiace 

s prenajímaním majetku SSTZ. Takisto uviedli, že VV SSTZ dva razy zamietol žiadosť 

prenajímateľov o zníženie nájomného z dôvodov korony. Zobrali hostí na prehliadku 

priestorov ubytovne, aby sa na vlastné oči presvedčili o veľmi nízkom štandarde ubytovania. 

Transparency International nás upozornila, že na adrese ubytovne je registrovaných viacero 

firiem. Vzhľadom na túto skutočnosť by malo byť nájomné zvýšené /takéto  informácie zväz 

nemal/. Po diskusii rozhodol VV SSTZ (vzhľadom na  uvedené fakty)  prehodnotiť výšku 

nájomného v ubytovni SSTZ, požiadať realitnú kanceláriu o návrh novej výšky nájomného 

a prípadne nájsť nových podnájomníkov, ktorí by boli ochotní uhradiť aj prípadné zvýšené 

nájomné. 

 

VV SSTZ neschválil zaslanie nájomnej zmluvy Transparency International Slovakia. 

Hlasovanie: 6 za, 2 neprítomní. 

 

Úloha:   Požiadať realitnú kanceláriu o kvalifikovaný odhad na prenájom ubytovne. 

Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý        T: júl 2021 

 



K bodu 3 – Nominácie – Truksa, Ing. Grigel, Ing. Hamran 

 

3.1  ME dospelých 22.-27.6.2021 vo Varšave, konečná nominácia 

Muži: Ľ. Pištej, Y. Wang, J. Zelinka – víťaz KT 

Ženy: B. Balážová, T. Kukuľková, E. Labošová – víťazka KT 

Tréneri: J. Truksa, T. Bednár 

Masér: R. Fabíny 

Zmena termínu vycestovania funkcionárov SSTZ na ME: 

Z. Kríž, I. Hatalová – od 21.-24.6.2021 

Všetci na náklady SSTZ 

VV SSTZ hlasoval: 6 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 2 neprítomní 

3.2  Nominácia na ME mládeže, Varaždín, U19 (18. – 24.7.2021), U15 (27.7. – 2.8. 2021) 

VV SSTZ schválil nasledovné počty v mládežníckych kategóriách: 

4 – juniori, 4 – juniorky, 3 – kadeti, 3 – kadetky. Taktiež bude potrebné k juniorskej ako aj 

kadetskej kategórii navýšiť počet o 1 trénera ako aj o 1 maséra.  

Hlasovanie: 6 za, 2 neprítomní. 

 

Predseda KM predložil nominácie mládežníckych kategórií, ktoré predkladajú jednotliví 

reprezentační tréneri. Vzhľadom na neštandardnú situáciu počas uplynulej sezóny nie je 

možné postupovať podľa nominačných kritérií. Tréneri predložili nominácie s určením 

poradia hráčov ako aj so zdôvodnením ich nominácie. 

 

Kadeti – S. Arpáš, K. Uherík, P. Bilka 

Náhradník – S. Palušek, D. Flóro 

Tréner – D. Jahoda 

 

Kadetky – D. Wiltschková, M. Bitóová, N. Darovcová 

Náhradníčka – A. Wallenfelsová 

Tréner – F. Solár 

  

Juniori – A. Klajber, F. Delinčák, J. Goldír, K. Pach 

Náhradníci – K. Doubek, D. Diko 

Tréner – R. Grigel 

 

Juniorky – A. Illášová, E. Činčurová, R. Lacenová, E. Štüllerová 

Náhradníčka – J. Terezková 

Trénerka – Z. Grigelová 

 

Ako člen komisie mládeže ETTU sa ME mládeže vo Varaždíne zúčastni Ing. Hamran. 

 

Všetci na náklady SSTZ 

 

3.3  Eurotalents Pre-Selection Camp II (Kiskunfelegyháza, 9.-16.8.2021) 

Hráči – A. Ódor, L. Guassardo 

Tréneri – D. Jahoda, O Barbušová 

Na náklady SSTZ 

 



3.4  Nominácie rozhodcov 

KR nominovala M. Petríkovú  ako rozhodkyňu na  ME mládeže vo Varaždíne (18.7.-

2.8.2021)  

KR SSTZ nominovala na Czech Para Open v Ostrave (1.-3.7.2021) nasledovných rozhodcov:  

B. Račko, V. Galanská, M. Jurč, J. Hlubina, J. Tancer, R. Porozsnyák, M. Petrovský, P. Šiška, 

T. Németh, M. Bystričanová, A. Vidová, V. Kleberc. 

Všetci na náklady SSTZ. 

Všetky nominácie VV SSTZ hlasovaním schválil. 

Hlasovanie: 6 za, 2 neprítomní 

 

K bodu 4 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

 

Materiál je prílohou zápisu č. 1/6. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

 

K bodu 5 – Príprava Konferencie SSTZ (organizačná a obsahová stránka) – Dr. Kríž, 

Mgr. Hatalová 

 

Z organizačnej stránky je na Konferenciu SSTZ všetko zabezpečené – rokovacia sála, 

stravovanie, ubytovanie, prezentácia, atď. (Všetko je zabezpečené v Hoteli Bratislava, 

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava. 

 

Zástupca hráčov, člen VV SSTZ – Bc. Šereda je ospravedlnený zo zasadnutia konferencie 

SSTZ vzhľadom na pracovné povinnosti – nachádza sa ako tréner mládežníckych 

reprezentantov na turnaji WTT Star Contender v slovinskom Otočci.   

 

Materiály na konferenciu SSTZ sú zverejnené na stránke SSTZ. Rovnako tak aj profily 

všetkých kandidátov na pozície členov VV SSTZ. 

 

Členovia VV SSTZ si podrobne prešli každý bod programu a dospeli k nasledovným 

záverom: 

1.  Do programu je potrebné doplniť do bodu č. 13 - schválenie čestného predsedu SSTZ 

(Dr. Kríža). 

Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 1 sa zdržal, 2 neprítomní 

2. Predsedajúcim konferencie bude predseda SSTZ – Dr. Kríž (po bod 8) a Ing. Čelko 

(od bodu 8) 

3. Je potrebné, aby sa rozpočtom na r. 2021 zaoberal aj nový VV SSTZ – z dôvodu 

nepredvídateľných okolností – zmena dotácie z MŠVVaŠ SR, protipandemické 

opatrenia, atď. Rovnako tak je potrebné, aby prípadnú zmenu rozpočtu schválila 

uznesením konferencia SSTZ. 

 

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

 

Informácie ekonóma sú prílohou zápisu č. 2/6. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

 

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

19 – Ing.Čelko, Ing.Šereda 

 

https://www.sstz.sk/konferencia-sstz
https://www.sstz.sk/konferencia-sstz


7.1  Predseda ŠTK predložil na zasadnutie VV SSTZ materiál, ktorý bude predložený aj na 

konferenciu SSTZ: 

Návrh na úpravu súboru predpisov. Materiál je rovnako tak zverejnený na stránke SSTZ. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie.  

 

7.2  Zmena súťažného poriadku z dôvodu nových  vekových kategórií 

 

Zmeny článkov týkajúcich sa zmeny vekových kategórií sú zverejnené na stránke SSTZ. 

 

Vekové kategórie súťaží: a) najmladšieho žiactva (U11) b) mladšieho žiactva (U13)  c) 

staršieho žiactva (U15) d) dorastu (U19)  e) mládeže do 21 rokov (U21) f) dospelých g) 

veteránov 

 

Hlasovanie VV SSTZ o zmene vekových kategórií. 

VV SSTZ: 5 za, 3 nehlasovali 

 

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

 

KM informovala o pozitívach dvojitého štartu: 

1. Umožnením štartu hráčov, ktorí pôsobia v zahraničných ligách sa zvýši kvalita stretnutí 

v našich súťažiach. 

2. Možnosť štartu čo i len jedného hráča zvučného mena sa dá využiť v oblasti marketingu 

a propagácie st. tenisu. 

3. Táto možnosť umožní hráčom zvýšiť svoj príjem zo stolného tenisu. 

4. Manažéri klubov budú vedieť zabezpečiť štart kvalitného hráča pri menších vynaložených 

prostriedkoch. 

5. Väčší počet konfrontácie našich mladých hráčov s kvalitnými súpermi pomôže v raste ich 

výkonnosti. 

6. Môže to pomôcť zvýšiť resp., zastaviť neustále upadajúcu úroveň našich súťaží, špeciálne 

v ženskej zložke.  

 

K bodu 9 – Stav príprav  RD  SR na ME dospelých a mládeže  2021 – Truksa, Ing.Grigel    

 

9.1  Ciele na ME jednotlivcov vo Varšave: 

Hlavným cieľom na ME je príprava na OH v Tokiu a aspoň jedna medaila pre SR. Najväčšiu 

šancu má pár zmiešanej štvorhry Ľ. Pištej a B. Balážová. Ďalej B.Balážová s H. Matelovou 

(ČR), Ľ. Pištej s A.Karakaševičom (Srb.) a aj Y.Wang s P.Gionisom (Gre.).  

Ciele výpravy sú stanovené nasledovne:  

Jednotlivci 

B.Balážová, J.Wang – 9.-16. miesto 

Ľ.Pištej, T.Kukuľková – 17.-32. miesto 

J.Zelinka, E.Labošová – postup zo skupín 

Zmiešaná štvorhra  

Ľ.Pištej – B.Balážová – semifinále  

J.Zelinka – T.Kukuľková – 2. – 3. kolo 

http://sstz.sk/subory/aktuality/Zmena%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%A9ho%20poriadku%20oh%C4%BEadom%20vekov%C3%BDch%20kateg%C3%B3ri%C3%AD.pdf


Štvorhry 

Ľ.Pištej – A.Karakaševič (Srb.) – 5. – 8.miesto 

J.Wang – P.Gionis (Gre.) – 5. – 8.miesto 

B.Balážová – H.Matelová (ČR) – 5. – 8.miesto  

T.Kukuľková – E.Labošová – 2. – 3.kolo 

VV SSTZ berie ciele na vedomie. 

9.2  Príprava Yang Wanga pred ME  

Yang Wang sa pripravoval v rodnej Číne. Musel si nájsť dobrý klub (centrum), kde mal 

zabezpečené primerané podmienky na tréning, vrátanie stravy, ubytovania a sparingpartnerov.  

Na náklady SSTZ (z rozpočtu Top tímu). Predpokladaný náklad: 6.500 EUR. 

Hlasovanie: 6 za, 2 nehlasovali 

9.3  ME mládeže - príprava 

Plán prípravy pred ME mládeže je prílohou zápisu č. 3/6. 

VV SSTZ berie plán prípravy na vedomie. 

 

 

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

 

Ing. Kutiš informoval o záverečnej časti školenia 1. kv. stupňa, ktoré prebehne 2.-4.7.2021 

v hale SSTZ v Bratislave. Počas školenia študenti absolvujú okrem testu zo špecializácie aj 

test zo všeobecnej časti – ktorej sa zúčastní zástupca FTVŠ v BA (Mgr. Tománek). 

Predpokladaný počet končiacich trénerov stolného tenisu 1. kvalifikačného stupňa – 18. 

 

VV SSTZ berie informáciu na vedomie. 

 

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

 

Dr. Fink zaslal materiály – správu komisie do výročnej správy SSTZ a ročnú správu o 

činnosti komisie za obdobie od poslednej konferencie.  

 

Vo svojich správach zhodnotil činnosť komisie a uviedol všetky činnosti, projekty a veci, 

ktorým sa komisia venovala. 

 

VV SSTZ berie materiály s poďakovaním na vedomie. 

 

K bodu 12 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa 

 

12.1  Príprava na OH Tokio: 

Výcvikový tábor prebehne v spolupráci s Národným centrom ČR v Havířove v dňoch 4.-

9.7.2021 s českou reprezentáciou. 

Nominácia: Ľ. Pištej, Y. Wang, J. Zelinka 

Tréner: J. Truksa 

Na náklady SSTZ 



12.2  Konečná nominácia hráčov a realizačného tímu na OH Tokio 

Yang Wang – jednotlivci 

Barbora Balážová – jednotlivci + zmiešaná štvorhra 

Ľubomír Pištej – zmiešaná štvorhra 

Jaromír Truksa – hlavný tréner 

Peter Šereda – tréner + tréningový partner 

Hlasovanie: 6 za, 2 neprítomní 

 

K bodu 13 – Informácie z komisie rozhodcov – Ing. Hamran 

 

Komisia rozhodcov informovala o zabezpečovaní množstva podujatí v krátkom čase. M SR a 

turnaje prebiehajú prakticky aj 5 dní v týždni. Zatiaľ sa všetky podujatia uskutočnili bez 

zásadných problémov. Ďalej informovala o rokovaní s komisiou rozhodcov ČAST vo veci 

spoločného stretnutia komisií rozhodcov. Termín stretnutia je 9.-11.7.2021 a uskutoční sa 

v zariadení MŠVVaŠ v Trenčianskych Tepliciach. 

 

K bodu 14 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

 

Úlohy splnené: 

 

1/5  ŠTK v spolupráci s KM predloží návrh na Konferenciu SSTZ o prípadnom dvojitom 

štarte, kde uvedie pozitíva a negatíva tohto návrhu. Konferencia SSTZ hlasovaním rozhodne 

o ďalšom postupe. 

Z: Ing. Čelko, Ing. Grigel, Ing. Šereda      T: 11.6.2021 

 

- Splnené. Bližšie v bode zápisu – 8. 

 

3/5  Poslať výpoveď firme Butterfly. 

Z: Dr. Kríž          T: okamžite 

 

- Výpoveď bola zaslaná 

 

4/5  Pokračovať v rokovaniach s firmami – GEWO a JOOLA, ktoré sa dostali do užšieho 

výberu pre prípadné sponzorstvo SSTZ – aby upresnili návrhy zmlúv. Následne bude VV 

SSTZ hlasovať o vybraní lepšej z ponúk.  

Z: Mgr. Hatalová         T: do 30.6.2021 

 

- Ďalšie rokovania prebiehajú 

 

6/5  Poslať odpoveď E. Vinczeovej. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

 

- splnené 

 

Úlohy čiastočne splnené: 

 

2/5  Reprezentační tréneri odovzdali koncom roka veľkosti oblečenia hráčov 

s požiadavkou na ich vystrojenie. Čo už bolo hráčom zaslané má prehľad sekretariát SSTZ. 



Vzhľadom na nepostačujúcu výstroj je požiadavka na zakúpenie potrebnej chýbajúcej 

výstroje pre hráčov, ktorí budú štartovať na ME mládeže.  

Z: Mgr. Majdeková         T: okamžite 

 

 

1/5   Odovzdanie finálnej verzie videa k projektu Stolný tenis do škôl . 

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

- Video bolo na záver VV SSTZ prehraté členom VV SSTZ, ešte je potrebné 

niektoré detaily upraviť.  

       NT: do štartu projekt Stolný tenis do škôl 

 

 

Úlohy presunuté novému VVSSTZ: 

 

7/5  VV SSTZ zobral návrh správy kontrolóra SSTZ na vedomie a vyslovil s ňou súhlas, 

ako aj s návrhmi na opatrenia. V čo najkratšom čase budú návrhy prijaté a nedostatky 

odstránené. Rovnako tak bude VV SSTZ o jednotlivých krokoch informovať kontrolóra 

SSTZ. 

Z: VV SSTZ          T: 31. júl 2021 

 

 

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        

 

- Dr. Kríž začal overovať v poisťovni Allianz aké sú možnosti. Poisťovne takýto 

produkt nemajú, ale na požiadanie ho vedia pripraviť „na mieru“. Je potrebné 

presne špecifikovať, čo presne potrebujeme a písomne zaslať žiadosť poisťovni. 

- Úloha je presunutá pre nový VV SSTZ 

Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová       NT: 31. august 2021 

 

 

 

 

Úlohy nesplnené 

 

12/2  Previezť podlahovinu do skladu SSTZ. 

Z: S. Becáni  

- Vzhľadom na dlhodobú PN zamestnanca bola úloha odložená.   

          NT: máj 2021 

 

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 

- 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. 

 



 

- Úlohou sa bude zaoberať nový VV SSTZ     NT: 31. júl 2021 

 

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

zainteresovaným zmluvu.  (zatiaľ sa nepodarilo získať žiadneho sponzora) 

Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý       : priebežne 

 

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 

           NT: máj 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        NT: 31.5.2021 

 

1/4   Položky v stĺpci r. 2021 nie sú uvedené presne, pretože zahŕňajú aj prostriedky, ktoré 

boli v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR čerpané z fin. prostriedkov na r. 2020 (napr. príspevok 

klubom mládeže). Je potrebné tieto prostriedky rozdeliť na tie, ktoré už boli čerpané a na tie, 

ktoré sa plánujú použiť v r. 2021. 

Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová       T: 24.5.2021 

           NT: jún 2021 

 

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         NT: okamžite 

 

8/4   Zabezpečiť pri odovzdávaní stola do NÚSCH a ďalšieho vybavenia intenzívnu 

propagáciu v médiách /najmä elektronických/ a nielen  prostredníctvom športových 

novinárov. Bolo by vhodné nakrútiť aj vlastný šot na našu stránku a zabezpečiť pri 

odovzdávaní účasť, okrem vedenia zväzu, aj niektorých zo slovenských reprezentantov. 

Z: Bc. Breyerová         T: júl 2021 

 

 

Úlohy trvajúce: 

7/3  Všetky schválené materiály budú priebežne zverejňované aj na stránke 

www.sstz.sk/konferencia-sstz  

Z: Cibula, Mgr. Hatalová        T: priebežne 

 

 

K bodu 15 – Rôzne  

 

15.1  Časopis Slovenský stolný tenis 

Šéfredaktor poslal návrh obsahu časopisu SST 2/2021. 

VV SSTZ berie návrh obsahu na vedomie a žiada časopis vydať najneskôr do konca júla 

2021. 

http://www.sstz.sk/konferencia-sstz


Úloha: Zorganizovať zasadnutie redakčnej rady SST. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

 

15.2  Výberové konania na trénerov 

Je potrebné vypísať výberové konania na všetkých reprezentačných trénerov – všetkých 

vekových kategórií – muži, ženy, juniori, juniorky, kadeti, kadetky. (všetkým sa končia platné 

zmluvy) 

Taktiež je potrebné zopakovať výberové konanie na tretieho trénera do NSTCm v Nitre. 

Úloha: Vypísať všetky výberové konania na reprezentačných trénerov ako aj tretieho 

trénera do NSTCm v Nitre. 

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

 

15.3  Odmeny 

VV SSTZ hlasovaním schválil nasledovné odmeny pre členov sekretariátu SSTZ 

a reprezentačného trénera mužov za ich prácu v prvom polroku 2021: 

Mgr. Hatalová – 100% 

Ing. Šereda – 100% 

Bc. Breyerová – 100% 

J. Cibula – 100% 

S. Becáni – 100% 

O. Becániová – 100% 

J. Suchý – 60% 

Z. Majdeková – 50% 

J. Truksa – repre. tréner mužov – 100% 

Hlasovanie: 5 za, 1 sa zdržal, 2 neprítomní. 

15.4  Bibliografia 

Na základe predloženého výpočtu vyplývajúceho zo Smernice SSTZ č. 2/2021 – Odmeny 

autorov a iných osôb podieľajúcich sa na publikačnej a ďalšej edičnej činnosti SSTZ je výška 

odmeny pre M. Brúderovú za spracovanú bibliorgafiu – 560 EUR. 

VV SSTZ schválil výšku predloženého návrhu odmeny (podľa smernice SSTZ).  

Hlasovanie: 6 za, 2 neprítomní. 

15.5  Prosba o sponzoring na vydanie fotoknihy o stolnom tenise 

Dňa 5.6.2021 bola doručená e-mailom od p. Molčana žiadosť o sponzoring fotoknihy: 

„Majstri bielej loptičky“.   

VV SSTZ prosbu o sponzoring zamietol z toho dôvodu, že z príspevku uznanému športu v r. 

2021 už nie je možné financovať takýto druh činnosti. Z toho dôvodu na jej vydanie SSTZ 

nevie prispieť. 

Úloha: Poslať odpoveď p. Molčanovi so zamietavým stanoviskom. 

Z: Mgr. Hatalová          T: okamžite 



15.6  Hlasovania per rollam v období od 24.5.2021 do 17.6.2021: 

a) WTT Star Contender Otočec, nominácia trénerov – P. Šerada, I. Zavadskyi: 

Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal, 0 proti, 1 nehlasoval. 

 

Nasledujúce zasadnutie zvolá novozvolený VV SSTZ. 

 

V Bratislave 1.7.2021 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 

Overil: Dr. Zdenko Kríž, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1/6 

Medzinárodná agenda 

(19.5.2021 – 10.6.2021) 

Dátum: 9.6.2021 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová  

 

A: ETTU: 

1. European Youth Championships - Varaždin 2021 

2. Eurotalents Pre-Selection Camp II (Kiskunfelegyhaza, HUN, 9th-16th Aug 21) 

 

B: ITTF: 

1. ITTF U15 & U19 Girls High Performance Training Camp in Otočec (SLO) 

2. 2021 ITTF World Veterans Tour - Expressions of Interest 

3. Tokyo 2020 | Qualification Women Singles SVK 

4. 2021 World Table Tennis Championships and ITTF Annual General Meeting 

 

C: WTT: 

1. WTT Q1 Update 

2. World Table Tennis Update - June 2021 

3. WTT Youth Series - Officiating rates 

4. WTT Feeder Series - Member Association Information Pack 

C: Pozvánky pre rozhodcov: 

1. Invitation for EYC, Varazdin (CRO) 

 

D: Ostatné:  

1. 20. Youth Championships from 21. - 24. May 2021 

2. ZAGREB OPEN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2/6  

 Informácia ekonóma 

Dátum:   14.06.2021 

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 Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 107,52 

 SPOLU 107,52 

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

že neuhradené záväzky voči zväzu nemajú žiadni hráči reprezentácie. 

2. Plnenie úloh VV SSTZ 

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

zainteresovaným zmluvu.  

Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý       : priebežne 

Zatiaľ sponzor nájdený nebol. 

 

14/3  Zmluvy RC-CTM 

- Kontrolór SSTZ na základe pripomienok žiada o prepracovanie zmlúv RC-CTM. 

Zmluvy majú byť skontrolované taktiež ešte právnikom. Následne budú predložené na 

schválenie VV SSTZ. Zabezpečia ich Mgr. Hatalová a Ing. Suchý. 

Úloha rozpracovaná. 

3. Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v roku 2021 

ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky nasledovne: 

 Čerpanie: Celkom 

1. KSTZ Trenčín 1.200,00 

- VsSTZ 0,00 

- KSTZ Banská Bystrica 0,00 

- KSTZ Nitra 0,00 

- KSTZ Trenčín 0,00 

- KSTZ Bratislava 0,00 

- KSTZ Trnava 0,00 



- KSTZ Žilina 0,00 

 SPOLU (eur): 1.200,00 

 

4. 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 už 

nastalo) odsek, určujúci členenie príspevku sa nepoužije (článok 4.2). V našom prípade je 

preto už smerodajná takáto štruktúra: 

čin   strop Kategória Limit v prípade 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,-  
 

 
Celkom:                 1 839 383,00 

Nateraz nám bola MŠVVaŠ SR z príspevku poukázaná čiastka 899.076,- eur. Predložili 

sme ministerstvu na podpis zmluvu na príspevok pre Top Team pre rok 2021, v rovnakej 

výške a štruktúre ako v roku 2020, doteraz bolo poukázaných 33.370,- eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.3/6 

 

 

PLÁN PRÍPRAVY NA ME mládeže
Kategória Dátum Miesto Počty poznámka

U 19 chlapci 21.6-25.6.2021 Nitra 5 +1sp príprava v rámci NSTCm

28.6.- 3.7.2021 Chorvatsko Vodice 4 + 1sp+1tr spoločná príprava s olympijský team Kanada,

U 19 Holandsko

U 19 Monte Negro

5.7.-9.7.2021 Česko - Haviřov 4+1tr spoločná príprava s Česko, Chorvatsko

12.7.-16.7.2021 NSTC Bratislava 4+1sp+1tr záverečná príprava + odchod

U 19 dievčatá 21.6-25.6.2021 Nitra 5 +1sp príprava v rámci NSTCm

28.6.- 3.7.2021 Chorvatsko Vodice 5 + 1sp+1tr spoločná príprava s olympijský team Kanada,

U 19 Holandsko

U 19 Srbsko

5.7.-9.7.2021 Česko - Haviřov 4+1tr spoločná príprava s Česko, 

12.7.-16.7.2021 NSTC Bratislava 4+1sp+1tr záverečná príprava + odchod

U 15 chlapci 5.- 7.7.2021 Topolčany 4 + 2sp+1tr+1k.tr

12.7. - 16.7.2021 NSTC Bratislava 4+2st+1tr spoločne s českou repre 4+1tr

19.7.-22.7.2021 NSTC Bratislava 4+2sp+1tr záverečná príprava a následný odchod

U 15 dievčata 5.-9.7.2021 Topolčany 4+2sp+1tr spoločne s kadetmi

12.-16.7.2021 Topolčany 4+2sp+1tr

19.-22.7.2021 NSTC Bratislava 4+2sp+1tr záverečná príprava a následný odchod


