
Zápis č. 7/2021 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 12.7.2021 v Bratislave 

 

Začiatok zasadnutia: 12.7.2021 o 9:30 

Ukončenie zasadnutia:  12.7.2021 o 19:00 

 

Prítomní osobne: pp. Ing. Hamran, Ing. Čelko, Grman, Ing. Grigel, Ing. Kutiš, Ing. Perháčová, 

Ph D., Ing. Juríková, Sládkovič, Jahoda 

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

Majdeková, Ing. Suchý 

Program:  

1. Otvorenie         - Ing. Hamran 

2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ                    - Ing. Hamran a VV SSTZ 

3. Voľba podpredsedov VV SSTZ     - členovia VV SSTZ 

4. Schválenie zloženia komisií      - členovia VV SSTZ 

5. Nominácie        - Grman, Ing. Grigel, 

         Sládkovič 

6. Hlavné úlohy SSTZ na obdobie 2021-2025   - členovia VV SSTZ 

7. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 

8. Zhodnotenie konferencie SSTZ 2021    - Ing. Hamran, Mgr.  

        Hatalová 

9. Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing   - Ing. Juríková, Ing. Suchý 

10. Informácie z komisie ŠTK      - Ing.Čelko, Ing.Šereda 

11. Informácie z komisie mládeže    - Ing. Grigel 

12. Stav príprav  RD  SR na ME mládeže  2021   - Ing. Grigel      

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

14. Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu 

a školský šport              - Ing. Perháčová 

15. Informácie z komisie športovej reprezentácie           - Grman 

16. Informácie z komisie rozhodcov    - Sládkovič 

17. WTT Contender – stav príprav 2021    - Mgr. Hatalová 

18. Kontrola plnenia úloh                                                - Mgr. Hatalová 

19. Rôzne          

 

 

K bodu 1 – Otvorenie – Ing. Hamran 

 Novozvolený predseda SSTZ Ing. Hamran oficiálne privítal na svojom prvom 

zasadnutí nových členov VV SSTZ. Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia VV SSTZ ako aj 

pracovníci sekretariátu SSTZ. V úvode boli vymenené body rokovania tak, aby sa najprv 

zvolili podpredsedovia SSTZ. 

 

K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Ing. Hamran a VV SSTZ 



2.1   Dňa 17.6.2021 sa uskutočnila porada športových zväzov zvolaná SOŠV. Na porade 

boli poskytnuté aktuálne informácie z príprav na OH. Zároveň bola odprezentovaná analýza 

marketingu v športe v prepojení na ekonomiku štátu. 

2.2  Turnaj osobností pod názvom „Múzy za stolmi“, ktorý sa uskutočnil 19.6.2021 

v stolnotenisovej herni na Starej Vajnorskej. Organizoval ho p. Nikita Slovák v spolupráci 

s Stolnotenisovým centrom ŠKST Bratislava. Turnaja sa zúčastnili okrem osobností 

z umeleckej oblasti aj p. Sulík – minister hospodárstva SR. Uskutočnilo sa rokovanie s p. 

Slovákom o spolupráci pri organizovaní tradičného turnaja osobností, ktorý je už 23 rokov 

organizovaný v spolupráci so SSTZ. 

2.3  Uskutočnila sa porada na MŠVVaŠ SR  (22.6.2021), na ktorej boli predstavení noví 

funkcionári sekcie športu na MŠVVaŠ a hlavná kontrolórka športu p. Dvorščíková. Generálny 

riaditeľ sekcie p. Dedík informoval o aktuálnom stave financovania športových zväzov. 

Vzhľadom na problémy s TIPOS-om je ohrozenie naplnenia rozpočtu na rok 2021 a je tu 

aktuálna hrozba zníženia rozpočtu o 5%. Športové zväzy dostanú informáciu na konci tretieho 

kvartálu.  

2.4  Bolo podané vysvetlenie v otázke čerpania financií zo zmlúv. Vzhľadom na fakt, že 

núdzový stav trval viac ako jeden mesiac – neplatí rozdelenie financií podľa zmluvy 

s výnimkou príspevku na prevádzku a správu, ktorý je limitovaný na 20%. Je však dôsledne 

sledované financovanie mládeže a štátnej reprezentácie. 

  Zároveň štátny tajomník p. Husár informoval, že nám nebolo odsúhlasené navýšenie 

kapitálových výdavkov na splátku úveru, ale zároveň nám odsúhlasili zmenu štruktúry 

kapitálových výdavkov – vypustenie nákupu mikrobusu a možnosť použitia prostriedkov na 

rekonštrukciu haly. 

2.5  Prezident ITTF p. Weikert a CEO ITTF p. Dainton zaslali listy s gratuláciou 

k zvoleniu Ing. Hamranovi za predsedu SSTZ. 

2.6  Dňa 1.7.2021 sa uskutočnilo valné zhromaždenie SOŠV. Hlavným bodom programu 

bolo schválenie výpravy na OH v Tokiu. Súčasťou výpravy sú aj traja hráči (Wang, Pištej, 

Balážová) a dvaja tréneri stolného tenisu (Truksa, Šereda). 

2.7   Počas uplynulých dvoch týždňov sa uskutočnili dve porady sekretariátu, na ktorých aj 

za účasti predsedu SSTZ boli upresnené požiadavky na skvalitnenie práce sekretariátu.  

2.8  Uskutočnilo sa upresnenie ponúk z fy JOOLA a GEWO vo veci uzatvorenie zmluvy 

na nové štvorročné obdobie. Zmluva s fy Butterfly skončí 31.8.2021. Je potrebné schváliť 

novú partnerskú firmu SSTZ. 

2.9   Počas uplynulého víkendu 9.-11.7.2021 sa uskutočnilo spoločné rokovanie komisií 

rozhodcov SSTZ a ČAST v Trenčianskych Tepliciach. Bolo to prvé historické spoločné 

rokovanie rozhodcovských komisií. Stretnutia sa zúčastnili za SSTZ: Ing. Hamran, Sládkovič, 

Bystričan, Ing. Zliechovec, J. Cibula, Mgr. Hamran, Dr. Vaniak, za ČAST: Ing. Bohumský, 

MUDr. Dušková, Mgr. Malík, Kafka. Na stretnutí boli prerokované možnosti spolupráce, boli 

prezentované existujúce softvérové prostriedky, smernice na odmeňovanie rozhodcov, 



spôsoby registrácie a vzdelávania rozhodcov. Výstup zo stretnutia bude detailne spracovaný 

komisiou rozhodcov. 

2.10  Uskutočnilo sa spoločné rokovanie s ekonomickou komisiou SSTZ za účasti 

Ing.Juríkovej, Mgr.Hatalovej, Ing. Suchého, na ktorom boli upresnené požiadavky na 

pravidelné ekonomické reporty.   

K bodu 3 – Voľba podpredsedov VV SSTZ – členovia VV SSTZ 

Predseda SSTZ navrhol za 1. podpredsedu Ing. Čelka.  

Verejným hlasovaním bol schválený za 1. podpredsedu. 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 sa zdržal 

Na pozíciu 2. podpredsedu boli navrhnutí dvaja členovia VV SSTZ: 

M. Grman a Ing. Juríková. 

Tajným hlasovaním bol za 2. podpredsedu zvolený M. Grman. 

Hlasovanie VV SSTZ: 

M. Grman – 7 hlasov 

Ing. Juríková – 2 hlasy 

K bodu 4 – Schválenie zloženia komisií – členovia VV SSTZ 

Každý člen VV SSTZ na zasadnutie predložil zloženie svojej komisie. 

1. Komisia hráčov: 

predseda komisie: D. Jahoda 

členovia: V. Dunčko, J. Till, M. Jambor, N. Puchovanová, M. Gumáň 

tajomník: T. Šereda 

 

Hlasovanie VV SSTZ o zložení komisii: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

2. Športovo – technická komisia: 

predseda komisie: R. Čelko 

členovia: T. Šereda, M. Bajzík, J. Pitoňák, F. Kováč  

tajomník: T. Šereda 

Hlasovanie VV SSTZ o zložení komisii: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

3. Komisia športovej reprezentácie: 

predseda komisie: M. Grman 

členovia: J. Truksa, F. Solár 

tajomníčka: Z. Majdeková 

Hlasovanie VV SSTZ o zložení komisii: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

4. Komisia pre ekonomiku a marketing: 

predsedníčka komisie: Z. Juríková 

členovia: J. Cibula, K. Breyerová, M. Rehák, Z. Vrbová, J. Suchý 

tajomník: J. Suchý 

Hlasovanie VV SSTZ o zložení komisii: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 



5. Komisia rozhodcov: 

predseda komisie: S. Sládkovič 

členovia: M. Bystričan, J. Freund, M. Hamran, E. Reho, J. Vaniak, J. Zliechovec 

tajomník: J. Cibula 

konzultant: A. Čajkovič 

Hlasovanie VV SSTZ o zložení komisii: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

6. Metodicko-vzdelávacia komisia: 

predseda komisie: A. Kutiš 

členovia: M. Brúderová, J. Blaško, V. Sýkora, L. Čolovičková, Z. Takáčová 

tajomníčka: Z. Majdeková 

Hlasovanie VV SSTZ o zložení komisii: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

7. Komisia mládeže: 

predseda komisie: R. Grigel, L. Čolovičková, J. Barniak, E. Hajduk 

tajomníčka: Z. Majdeková 

Hlasovanie VV SSTZ o zložení komisii: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

8. Komisia pre rozvoj stolného tenisu a školský šport: 

predsedníčka komisie: Z. Perháčová, A. Vidová, O. Barbušová, R. Jančiar, J. Cibula – člen 

tajomníčka: K. Breyerová 

Hlasovanie VV SSTZ o zložení komisii: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

Ing.Hamran informoval o pripravovanom zriadení poradného zboru predsedu SSTZ, ktorého 

členmi budú  slovenskí zástupcovia  v orgánoch ETTU, ITTF, zástupcovia v SOŠV a SPV. 

K bodu 5 – Nominácie – Grman, Ing. Grigel, Sládkovič 

Mládež: 

5.1  Kontrolný turnaj kadeti, 24.-25.8.2021, STC ŠKST Bratislava 

Nominácia: A. Madarás, D. Flóro, P. Kokavec, J. Mitrík, M. Marko, M. Király, L. Sepeši, T. 

Bobok, J. Holubčík, P. Polák 

Tréner: D. Jahoda 

Všetci na náklady SSTZ 

Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

5.2  Kontrolný turnaj kadetiek, 24.-25.8.2021, ŠKST Topoľčany 

Nominácia: N. Darovcová, M. Bitóová, N. Némethová, E. Molnárová, B. Diková, S. 

Habarová, C. Korf, N. Ondrušová, A. Kubjatková, V. Vanišová 

Tréner: F. Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval 

5.3  Sústredenie pred Euro mini champ´s, 16.-20.8.2021, ŠKST Topoľčany 

Nominácia: chlapci, r. 2009: P. Kokavec, P. Polák, A. Ódor, r. 2010: M. Cisárik, R. Bača 

dievčatá, r. 2009: N. Ondrušová, E. Kačániová, D. Kolesárová; r. 2010: L. Prochaszková, M. 

Hrabajová 



Tréneri: D. Jahoda, F. Solár 

Všetci na náklady SSTZ 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval 

5.4  ITTF „Hopes around the clock“ 

Vzdelávací program zameraný pre ročníky 2009 a mladších + tréneri. 

Nominácia: N. Ondrušová, P. Kokavec 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval 

5.5  Satellite tour 

Turnaje obsadia regionálne centrá – centrá talentovanej mládeže (skr. RC-CTM), nakoľko sa 

v tom týždni končia aj ME mládeže 

Senec, 8.-9.8.2021 – RC-CTM ŠKST Topoľčany 

Havířov, 11.-12.8.2021 – RC-CTM Lokomotíva Košice 

Hluk, 14.-15.8.2021 – RC-CTM Stolnotenisové centrum ŠKST Bratislava 

RC-CTM štartujú na náklady SSTZ 

Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval 

5.4  Sústredenie U 19 – dievčatá, 23.-27.8.2021, Nitra 

Nominácia: D. Wiltschková, E. Štüllerová 

Trénerka: Z. Grigelová 

Všetci na náklady SSTZ 

Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

 

5.5  Svetové športové hry škôl (ZŠ), 11.-19.9.2021, Belehrad 

Nominácia:  ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra – S. Arpáš, K. Uherík, A. Madarás 

Tréner: D. Jahoda 

Štartujú na náklad SAŠŠ resp. na náklady vysielajúcej školy. 

 

Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

Dospelí a do 21 rokov: 

5.6  2021 ITTF Czech International Open, 21.-25.8.2021, Olomouc 

Nominácia:  Muži – A. Valuch, S. Novota, S. Kalužný, T. Špánik, J. Zelinka, A. Klajber, F. 

Delinčák, D. Oráč 

Muži do 21 rokov – J. Zelinka, A. Klajber, F. Delinčák, D. Oráč 

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

Horváthová, náhradníčka – D. Šinkarová 

 Ženy do 21 rokov – T. Kukuľková, E. Labošová, N. Puchovanová, N. Grigelová, náhradníčka 

– D. Šinkárová  

Tréneri: J. Truksa, P. Šereda, T. Bednár 

Všetci na náklady SSTZ 

Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

 



 

K bodu 6 – Hlavné úlohy SSTZ na obdobie 2021-2025 – členovia VV SSTZ 

Úloha: Bod č. 6 sa presúva do najbližšieho zasadnutia VV SSTZ. Do konca júla 2021 každý 

člen VV SSTZ pošle spracované hlavné úlohy svojej komisie na obdobie 2021-2025. 

Následne bude spracovaný jeden sumárny materiál, ktorý bude predložený na augustové 

zasadnutie VV SSTZ. 

Z: členovia VV SSTZ         T: 31.7.2021 

K bodu 7 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

Mgr. Hatalová predložila spracovaný materiál na zasadnutie.  

VV SSTZ berie materiál na vedomie a je prílohou zápisu č. 1/7. 

K bodu 8 – Zhodnotenie konferencie SSTZ 2021 – Ing. Hamran, Mgr. Hatalová 

Predseda SSTZ zhodnotil priebeh konferencie ako konštruktívny a bezproblémový. Ďalej 

poďakoval pracovníkom za prípravu a samotný priebeh konferencie. VV SSTZ na svojom 

prvom zasadnutí vyhodnotil uznesenie a zaoberal sa úlohami, ktoré z nich vyplynuli. 

Úlohy, ktoré vyplývajú pre VV SSTZ z konferencie SSTZ: 

Uznesenie č. 20: Konferencia SSTZ ukladá VV SSTZ analyzovať otázku posúdenia dvojitého 

štartu hráčov a hráčiek. 

VV SSTZ sa touto otázkou bude zaoberať na septembrovom zasadnutí. 

Z: VV SSTZ          T: september 2021 

Uznesenie č. 19: Konferencia SSTZ schválila doplnenie Stanov SSTZ ako dodatok č. 2 

k Stanovám SSTZ  

- návrh na doplnenie Stanov SSTZ ako dodatok č. 2 bol poslaný na MV SR so všetkými 

potrebnými náležitosťami 

V termíne po konferencii SSTZ bolo taktiež zaslané oznámenie o zmene štatutárneho orgánu 

na MV SR. 

K bodu 9 – Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Juríková, Ing. 

Suchý 

9.1  Ing. Suchý predložil materiál ekonóma. 

 VV SSTZ berie jeho materiál na vedomie a je prílohou zápisu č. 2/7.  

9.2  Ing. Juríková vo svojej prezentácii predstavila hlavné úlohy ekonomiky ako aj 

marketingu. V obidvoch oblastiach prebieha analýza súčasného stavu a nastavenie systému 

práce. 

 

Ekonomika: 

Najdôležitejším dokumentom je Zmluva s MŠVVaŠ SR a zúčtovanie dotácie. Poďakovala 

Ing. Suchému za doterajšiu veľmi pedantnú prácu pri vyúčtovaní dotácie voči MŠVVaŠ SR. 

Hlavné úlohy: 1) Nastavenie reportu na VV 

   2) Nastavenie duplicitných reportov z účtovníctva, controlling, zhoda medzi 

  reportom ekonóma s účtovníctvom, interný výstup, zodpovedný dodávateľ 



   3) Poistenie účtovnej firmy 

   4) Informačný systém pre MŠVVaŠ SR 

Aktuálne prebieha posilnenie ekonomického aparátu SSTZ – výberové konanie na pozíciu 

ďalšieho ekonóma. Výberová komisia: Ing. Hamran, Ing. Juríková, Ing. Suchý, Mgr. Hatalová 

 

Hlasovanie VV SSTZ o zložení komisii: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

Marketing: 

Hlavné úlohy 1) Dizajn manuál – aby SSTZ komunikoval jednotne vo všetkých smeroch, 

  bude spracovaný vo vlastnej réžii  

   2) Marketingový plán – bude predložený na septembrové zasadnutie 

 

Úloha:  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 

9.3  Bc. Breyerová predložila návrh na zakúpenie robota pre potreby marketingovo-

propagačných aktivít. Po diskusii sa dospelo k záveru, že robot, ktorý sa nachádza na zväze, je 

v poriadku – len je potrebné vymeniť hlavicu. 

Z: Bc. Breyerová        T: 31.7.2021 

K bodu 10 – Informácie z komisie ŠTK – Ing.Čelko, Ing.Šereda 

Ing. Šereda predložil na zasadnutie návrh kalendára SSTZ pre nadchádzajúcu sezónu 2021/22. 

Kalendár môže byť upravovaný vzhľadom na protipandemické opatrenia. 

Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

K bodu 11 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel 

Úloha: Vzhľadom na nízky počet záujemcov o organizáciu SPM sa SSTZ rozhodol pripraviť 

nový návrh systému podpory, financovania, resp. dotovania turnajov SPM. Komisia pre 

ekonomiku a marketing spoločne s komisiou mládeže pripraví návrh. 

Z: KEaM a KM          T: 19.8.2021 

 

K bodu 12 – Stav príprav  RD  SR na ME mládeže  2021 – Ing. Grigel      

Plán príprav na ME mládeže prebieha podľa predloženého a schváleného plánu. Prebehli 

prípravy v Chorvátsku (Vodice) ako aj v Česku (Havířov). Pre juniorov a juniorky začne 

posledný týždeň príprav pred odchodom v NSTC v Rači. Spoločná príprava kadetov s českou 

kadetskou reprezentáciou bola zrušená z dôvodu karanténnych opatrení po príchode na 

Slovensko.  

Hodnotenia reprezentačných trénerov z príprav boli poslané ako materiál všetkým členom VV 

SSTZ. VV SSTZ berie hodnotenia na vedomie. 

Juniorská reprezentácia má naplánovaný odchod na piatok 16.7.2021 a kadetská v nedeľu 

25.7.2021. 

K bodu 13 – Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie – Ing. Kutiš 



13.1  1. kvalifikačný stupeň - končiaci 

Počas víkendu v dňoch 2.-4.7.2021 prebehla záverečná časť školenia pre 1. kvalifikačný 

stupeň – „D“ liceniu. Z celkového počtu 18 – ukončilo školenie 9. Zvyšní budú opakovať test 

zo všeobecnej časti v septembri. 

Úloha: Vydať licencie spolu s osvedčeniami tým, ktorí ukončili školenie. 

Z: Mgr. Majdeková          T: okamžite  

13.2  1., 2. a 3. kvalifikačný stupeň – nové 

Budú vypísané nové výzvy pre 1.,2. a 3. kvalifikačný stupeň. FTVŠ v BA otvára 

v nasledujúcom roku všetky 3 kvalifikačné stupne a jednotlivé všeobecné časti budú 

prebiehať nasledovne: 

I. stupeň - v termíne: 15.10.-17.10.2021  

II. stupeň - v termíne: 1. časť február 2022 a 2.časť apríl 2022 

III. stupeň – v termíne: 1. časť november 2021 a 2. časť február 2022 

Úloha: Zverejniť výzvy na trénerské školenia na stránke SSTZ. 

Z: Mgr. Majdeková, Cibula         T: okamžite 

K bodu 14 – Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu a školský šport – Ing. 

Perháčová 

14.1  Ing. Perháčová postupne predstavila základné oblasti, ktoré zastrešuje komisia pre 

rozvoj stolného tenisu a školský šport: 

1)  Masový rozvoj, popularizácia stolného tenisu a rozšírenie členskej základne. 

2)  Pokračovanie v mnohých projektoch akými sú: 

- „Stolný tenis do škôl“ 

- „Svetový deň stolného tenisu“ 

- „Podpora talentov s ťažkým životným osudom“ 

- „Príspevok na podporu klubom s mládežou do 23 rokov“  

- „Podpora publikačných aktivít“ 

- „Publikácia reprezentatívneho kalendára SSTZ“ 

- „Skvalitnenie formy i obsahu časopisu „Slovenský stolný tenis“, rozšírenie obsahu 

o nové rubriky.  

- „Podpora ostatných publikačných aktivít pre kluby“, zamerané hlavne na metodické 

a historické témy). 

14.2  Stolný tenis do škôl 

Výzva na projekt bude zverejnená 1.8.2021 na weboch SSTZ – www.sstz.sk 

a www.sraketoudoskoly.sk  

Školy, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do projektu – sa budú môcť do 6.9.2021. 

Všetky materiály budú ešte predmetom ďalšieho rokovania a schvaľovania (výzva, atď.) 

Uprednostňované budú školy, pri ktorých spolupracujú už existujúce kluby. 

14.3  Príspevok na podporu klubom s mládežou do 23 rokov 

Obdobie na uznanie 3 štartov je od 01.10.2019 do 30.08.2021. 

V prípade anulovaných a nedohraných súťaží VV SSTZ rozhodol tieto štarty akceptovať. 

Uznaní budú len tí športovci ktorí sú narodení dňa 1.10.1997 a mladší. 

Všetky materiály budú ešte predmetom ďalšieho rokovania a schvaľovania (výzva, atď.) 

http://www.sstz.sk/
http://www.sraketoudoskoly.sk/


Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

 

K bodu 15 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Grman 

KŠR predložila na zasadnutie nominácie – bod 5. 

Taktiež boli ako materiály predložené hodnotenia turnajov mládeže aj dospelých. 

VV SSTZ berie hodnotenia na vedomie. 

K bodu 16 – Informácie z komisie rozhodcov – Sládkovič 

Predseda KR informoval ostatných členov VV SSTZ o nominácii M. Petríkovej na ME 

mládeže vo Varaždíne. 

V dňoch 9. – 11. júla 2021 sa po prvýkrát oficiálne uskutočnilo spoločné zasadnutie českej 

a slovenskej komisie rozhodcov v Trenč. Tepliciach. Základné témy: spoločné vzdelávanie 

rozhodcov, recipročné nominácie na turnaje, dlhodobé ligové súťaže najmä v pohraničných 

regiónoch, používanie a funkcionality programu na riadenie turnajov. Vytvorenie 

elektronickej databázy rozhodcov a možnosti nastavenia odmeňovania rozhodcov, resp. 

vytvorenie funkčnejšieho systému odmien a náhrad tak, aby v budúcnosti zohľadnil účasť 

najaktívnejších rozhodcov, ich kvalitu. Je potrebné podporiť účasť rozhodcov na domácich 

turnajoch zo všetkých regiónov Slovenska, a zároveň motivovať mladých  a začínajúcich 

rozhodcov. 

K bodu 17 – WTT Contender – stav príprav 2021 – Mgr. Hatalová 

V priebehu augusta je potrebné zvolať stretnutie organizačného výboru:  

Ing. Hamran, Mgr. Hatalová, S. Sládkovič, Ing. Juríková + celý sekretariát SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová         T: august 2021 

Hala spolu s ubytovacími kapacitami sú zabezpečené. 

K bodu 18 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

Úlohy splnené: 

1/6  Požiadať realitnú kanceláriu o kvalifikovaný odhad na prenájom ubytovne. 

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

 

- Na ďalšie zasadnutie VV SSTZ bude predložený kvalifikovaný odhad 

 

2/6  Zorganizovať zasadnutie redakčnej rady SST. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

- Zasadnutie prebehne 13.7.2021 

 

Úlohy čiastočne splnené: 

3/6   Vypísať všetky výberové konania na reprezentačných trénerov ako aj tretieho trénera 

do NSTCm v Nitre. 

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

- Bližšie v bode zápisu 19.2 



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 

- Úloha je tesne pred splnením 

 

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 z kontroly postupu a rozhodnutia DK SSTZ 

R1/2020 a VV SSTZ 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 

 

- V čo najkratšom čase budú návrhy na opatrenia zaslané kontrolórovi SSTZ 

Z: VV SSTZ          T: okamžite 

 

 

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 

 

- Úlohu sa prevzala Ing. Juríková. Preverí celoročné poistenia ako aj iné varianty. 

         NT: september 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 

 

Nový VV SSTZ rozhodol, že právne poradenské služby sa budú riešiť individuálne ad 

hoc. Úloha je zrušená 

 

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 

 

- Pri nákupe špecifických tovarov akými sú napr. poťahy alebo loptičky sa bude SSTZ 

riadiť pravidlami efektívnosti a hospodárnosti tak ako to bolo doteraz. O ostatných sa 

bude radiť s odborníkmi pre verejné obstarávanie.  

 

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 

          NT: september 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 

- Úloha súvisela s prípravou návrhu rozpočtu na konferenciu SSTZ. Návrh bol 

spracovaný. Úloha je zrušená 

 

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 

 

- Bude upresnené spoločne s výzvou na príspevok pre kluby s mládežou do 23 rokov. 

 

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 

 

- NÚSCH čaká na nové priestory, kde sa budú sťahovať – pri tejto príležitosti sa bude 

odovzdávať aj stolnotenisový stôl.  

 

K bodu 19 – Rôzne  

19.1 Sponzor SSTZ 

Na základe predloženého porovnania ponúk od firiem JOOLA a GEWO hlasovaním VV 

SSTZ rozhodol o tom, že hlavným partnerom SSTZ  na dodávku športového vybavenia sa od 

1. septembra 2021 na 4 roky stane firma JOOLA.  Ponuky od obidvoch spoločností boli 

veľmi vyrovnané , napokon hlasovanie členov  VV SSTZ  rozhodlo pre uprednostnenie fy 

JOOLA. 

Hlasovanie VV SSTZ za firmu JOOLA: 8 za, 0 proti, 1 sa zdržal 

Úloha: Poslať odpovede obidvom firmám a poďakovať im za prejavený záujem 

spolupracovať so SSTZ.  Zároveň dohodnúť s fy   JOOLA  ďalšie kroky na podpísanie 

zmluvy a upresnením podmienok  dovozu prvého materiálneho zabezpečenia pre SSTZ pre 

nadchádzajúcu sezónu.. 

Z: Mgr. Hatalová, Ing. Hamran        T: okamžite 

19.2  Výberové konania na reprezentačných trénerov a trénerov do NSTC v Bratislave a 

NSTCM v Nitre 

Po dlhšej diskusii sa členovia VV SSTZ dohodli na podmienkach výberového konania ako aj 

mzdových ohodnoteniach pre trénerov všetkých kategórii. 

Všetky výberové konania – tréner RD mužov a do 21 rokov, tréner RD žien a do 21 rokov, 

juniorov – U 19, junioriek – U 19, kadetov – U 15 a kadetiek – U15 a trénera pre NSTC 

v Bratislave a trénera pre NSTC mládeže v Nitre boli jednomyseľne schválené. 

Úloha: Výberové konania na všetkých trénerov budú v čo najkratšej dobe zverejnené na 

webovej stránke SSTZ. 

Z: Mgr. Hatalová, J. Cibula        T: okamžite 

19.3 Sťažnosť voči kadetskej reprezentantke SR 

E-mailom bola doručená sťažnosť z Českej asociace stolního tenisu voči správaniu kadetskej 

reprezentantke SR, ktorá sa nevhodným spôsobom správala na medzinárodnom podujatí. 

VV SSTZ navrhol postúpiť celú sťažnosť na prešetrenie Disciplinárnej komisii SSTZ. 

Úloha: Sťažnosť bude postúpená  Disciplinárnej komisii SSTZ na prešetrenie. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

Úloha: Informovať ČAST  o riešení sťažnosti 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

19.4  List od S. Dragaša 



Dňa 7.7.2021 bol mailom doručený list od S. Dragaša, v ktorom sa obracia na VV SSTZ 

a pýta sa na zdôvodnenie počtu nominovaných kadetov na ME mládeže. Rovnako tak aj 

vyslovil obavu z potencionálnych nespravodlivých nominácií do budúcna, ktoré sa môžu 

dotknúť aj jeho hráčov.  

Predseda KŠR M. Grman sa vyjadril, že všetko, čo sa týka nominácií na medzinárodné 

podujatia spadá pod komisiu športovej reprezentácie a v prípade nejakých problémov má 

kontaktovať predsedu komisie. 

V prípade zdôvodnenia počtu nominovaných – nejde o znížený počet. Pri vysielaní väčšieho 

počtu hráčov sa prihliada na ich možnosť dosiahnutia úspechu alebo perspektívy štartu v 

danej kategórii na nasledujúcich ME. Boli aj výnimky kedy išlo hráčov viac, ale zvyčajne si 

vtedy platili tento turnaj sami. Pred viac ako 4-mi rokmi prijal VV rozhodnutie, že ME si 

hráči nebudú platiť a pôjde toľko hráčov na náklady SSTZ koľko rozhodne VV. 

VV SSTZ dňa 24.5.2021 na svojom zasadnutí rozhodol o počtoch hráčov, ktorí pôjdu na ME 

/mená nominovaných nikto nepoznal/ počty boli schválené 4 + 4 U19 a 3 + 3 U 15. 

Tréneri predkladali svoje návrhy nominácii do 10.6.2021 a následne boli prerokované v 

komisii mládeže a športovej reprezentácie. 

Dňa 23.6.2021 boli nezmenené návrhy nominácií predložené na VV SSTZ a ten ich schválil v 

zmysle rozhodnutia prijatého mesiac pred tým. 

 

Úloha: Poslať odpoveď S. Dragašovi. 

Z: Predseda KM SSTZ         T: okamžite 

 

19.5  Žiadosť o vyjadrenie ku nezrovnalosti nominácie na Majstrovstvá Európy kadetov - 

STK Lokomotíva Košice 

Dňa 2.7.2021 bola e-mailom doručená komisii mládeže a predsedovi SSTZ žiadosť 

o vyjadrenie ku nezrovnalosti nominácie na ME mládeže – kadetov. 

Predseda komisie mládeže oboznámil členov VV SSTZ s celou situáciou. VV SSTZ berie 

vyjadrenie na vedomie. Medzinárodné rebríčky nezodpovedajú skutočnému stavu – svetový 

bol celý rok „zmrazený“ a európsky ani neexistuje. Reprezentačný tréner kadetov sa vyjadril, 

že by poradie hráčov nevymenil avšak vždy presadzoval 4 hráčov na ME mládeže.  

Novozvolený VV SSTZ sa pokúsil celú situáciu vyriešiť – gen. sekretárka SSTZ napísala 

oficiálny e-mail, v ktorom žiadala o doplnenie štvrtého hráča – avšak neúspešne.  

Úloha: Poslať odpoveď klubu STK Lokomotíva Košice. 

Z: Predseda KM SSTZ        T: okamžite 

 

19.6 Hlasovania per rollam v období od 18.6.2021 do 12.7.2021 

a) Rozpis SPM 2021-2022: 

Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 

b) nominácia na Eurominichamp´s 2021, Schiltigheim, Francúzsko, 27.-29.8.2021: 

r. 2009 – P. Kokavec – na náklady SSTZ, samoplatcovia – P. Polák, A. Ódor 

r. 2010 – M. Cisárik – na náklady SSTZ, samoplatca – R. Bača 



Tréner: D. Jahoda – na náklady SSTZ 

r. 2009 – N. Ondrušová – na náklady SSTZ, samoplatcovia – E. Kačaniová, D. Kolesárová,  

r. 2010 – L. Prochaszková – na náklady SSTZ, samoplatca – M. Hrabajová 

Tréner: F. Solár – na náklady SSTZ 

 

Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa.  

 

19.7  Predseda SSTZ požiadal kontrolóra SSTZ o vykonanie kontroly v NSTC a NSTCm.  

Dôvodom je, aby nový VV SSTZ mal prehľad o  stave dodržiavania štatútu obidvoch centier 

a spracovávania predpísanej dokumentácie a administratívy.  

 

Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 19.8.2021 o 9:30 hod. v Bratislave – Rači. 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 

Overil: Ing. Anton Hamran, v.r. 

V Bratislave 17.7.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1/7  

Medzinárodná agenda 

( 17.6. – 7.7.2021) 

Dátum: 7.7.2021 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová  

 

A: ETTU: 

1. European Club Competitions men 2021-2022 directives and entry forms 

2. European Club Competitions women 2021-2022 directives and entry formsň 

3. Eurotalents Development Camp U-17 (Halmstad, SWE, 29th Aug - 6th Sep 2021) 

B: ITTF: 

1. Updates on 2021 ITTF Table Tennis World Ranking Regulation 

2. ITTF "HOPES AROUND THE CLOCK" - Schedule and extended registration 

deadline 

3. 2021 Gazprom European Youth Championships - team draws 

4. ITTF Foundation June Newsletter 

5. Athlete Headshot for Tokyo 2020 Olympic Games 

6. 2021 ITTF Czech International Open | Prospectus and Information 

C: Pozvánky pre rozhodcov: 

1. Invitation to Umpire | 2021 World Table Tennis Championships Finals, Houston 

Deadline: 19.7.2021 

 

D: Ostatné:  

1. Reform of the World Junior Championships into World Youth Championships 

2. TR: 16th edition of the Eurominichamps 

Deadline: 5.7.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2/7  

Informácia ekonóma 

Dátum:   07.07.2021 

Predkladá: Ing. Jakub Suchý, ekonóm SSTZ 

 

1. 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 splnená 

 

2. 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 1.800,00 

- 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): 1.800,00 

 

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 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 Ministerstvom 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, nateraz bolo poukázaných 33.370,- eur. 

 

 


