
Zápis č. 1/2021 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 13.1.2021  

formou videokonferencie 

 

Začiatok zasadnutia: 13.1.2021 o 10:00 

Ukončenie zasadnutia:  13.1.2021 o 18:00 

 

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

Grigel, Truksa, Ing. Kutiš, Ing. Kalužný, Bc. Šereda 

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

Cibula, Bc. Breyerová, Mgr. Majdeková 

Program:  

1. Otvorenie         - Dr. Kríž 

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

3. Kontrola plnenia úloh                                                       - Mgr. Hatalová 

4. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 

5. Aktualizácia rozpočtu SSTZ na 1.Q a r. 2021  - Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

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

7. Informácie z komisie ŠTK a opatrenia súvisiace  

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

8. Informácie z komisie mládeže    - Ing. Grigel 

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

10. Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu 

a školský šport              - Dr.Fink 

11. Informácie z komisie športovej reprezentácie           - Truksa 

12. Informácie z komisie rozhodcov    - Dr. Vaniak 

13. Príprava Konferencie SSTZ 2021    - Dr. Kríž, Mgr. Hatalová 

14. Majstrovstvá SR – muži a ženy 2021   - Ing. Čelko, Ing. Šereda 

15. Rôzne          

 

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

Predseda SSTZ privítal všetkých členov VV SSTZ a členov sekretariátu SSTZ na prvom 

zasadnutí VV SSTZ v roku 2021. Osobitne privítal nového kooptovaného člena VV SSTZ Bc. 

Šeredu.  

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

2.1  Dňa 23.12.2020 zaslali predseda SSTZ Z. Kríž a gen. sekretárka zväzu I. Hatalová list 

štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ SR I. Husárovi so žiadosťou o udelenie  výnimky na 

uhrádzanie  úveru za kúpu pozemkov pod NSTC v Bratislave zo štátnych prostriedkov  v I. 

polroku 2021.  Dôvodom, podobne ako v r. 2020, sú proti pandemické opatrenia, ktoré 

prakticky znemožňujú SSTZ získať vlastné prostriedky, z ktorých by mohol priebežne 

uhrádzať banke pôžičku . Dňa 11.1.2021  prišlo z ministerstva oficiálne  udelenie výnimky  

na I. polrok -  vo výške 29.604 euro. 



2.2  VV SOŠV na svojom rokovaní 7.1.2021  informoval, že  v spolupráci s MŠVVaŠ SR 

pripravuje  „Dekrét reprezentanta SR“ , ktorý by našim TOP športovcom umožňoval žiadosti 

o výnimky z proti pandemických opatrení, resp. by im zjednodušoval zabezpečenie prípravy 

a cestovanie. SOŠV prijal na r. 2021 úsporné opatrenia, ktoré by mali zefektívniť jeho prácu 

/prepustil o. i.  z pracovného pomeru 5 osôb/. Dňa 15.1.2021je plánovaná kolaudácia Domu 

športu na Junáckej ul. č. 6 v Bratislave. Sťahovanie SOŠV na 9. a 10. poschodie DŠ -  nového 

centra slovenského športu,   prebehne v marci a apríli. Slávnostné otvorenie je plánované na 

máj za účasti prezidenta NOV T. Bacha. SOŠV vyvíja aktivity, aby sa športovci pripravujúci 

sa na OH v Tokiu boli zaradení medzi prednostne očkované osoby. 

2.3  MŠVVaŠ SR informovalo o rozpočtoch športových zväzov na r. 2021. SSTZ bude mať 

garantovaný, rovnako ako vlani,  rozpočet vo výške 1.798.150 euro. Ďalšou informáciou je, že 

k 28.2. 2021 odchádza do dôchodku športový riaditeľ D. Ťažký a na jeho post bude vypísané 

výberové konanie. Z ministerstva odchádza aj jeho právnik P. Mráz. 

2.4  SSTZ v rámci zintenzívnenia propagácie svojej činnosti  a zlepšenia komunikácie so 

svojimi členmi bude od začiatku r. 2021 na svojej webovej stránke zverejňovať podcasty , 

prostredníctvom ktorých bude  informovať  členskú základňu i fanúšikov stolného tenisu 

o svojej aktuálnej činnosti. Prvý podcast pripravila gen. sekretárka a v ďalších vystúpia 

členovia VV SSTZ – podľa problematiky, ktorá bude v danom čase aktuálna. 

2.5  Dňa 12.1.2021 sa prostredníctvom videokonferencie  stretol Team Tokyo 2020NE, ktorý 

sa zaoberal prípravou kandidátov SSTZ na  štart na olympijskom turnaji v Tokiu. 

Konštatoval, že  COVID – 19 výrazne obmedzil plánované štarty  a prípravu našich najlepších 

hráčov v uplynulom polroku. V I. polroku 2021 urobia členovia tímu všetko pre to, aby sa 

naši uchádzači o štart na OH  /Pištej, Balážová, Wang, Kukuľková/ mohli kvalitne pripraviť 

na zostávajúce kvalifikačné turnaje a potom na štart Tokiu. 

K bodu 3 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 

- Bod bol prerokovaný až pred bodom č. 15 Rôzne. Od nasledujúceho zasadnutia VV 

SSTZ bude bod zaradený v programe vždy pred bodom „Rôzne“.   

Úlohy splnené: 

6/5   Ekonóm SSTZ zabezpečí realizáciu už schválenej dotácie vo výške 2000€ pre 

SKVST. 

Z: Ing. Suchý          T: júl 2020 

- Dotácia pre veteránov je realizovaná na základe zmluvy. Fin. prostriedky  

v stanovenej výške ešte len budú vyúčtované. 

- Zmluva s SKVST je podpísaná, vyúčtovanie bude prebiehať priebežne. 

Z: Ing. Suchý, Ing. Zadubenec        T: priebežne 

 

- Dotácia bola vyúčtovaná 

 

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

upraviť zaujímavejšie „nevyužité“ priestory a plochy v hale SSTZ. Vybrané budú postupne 



v niekoľkých etapách skrášlené prostredníctvom umelca, ktorý dodá do priestorov haly 

modernejšie prvky. Prvá etapa sa uskutoční na tzv. „medziposchodí“, kde bude spracovaná 

reklamná stena s logami (MŠVVaŠ SR, SSTZ, SOŠV, ITTF, ETTU atď.), na prípadné 

rozhovory s médiami. 

Z: Bc. Breyerová        T: do konca roka 2020  

- Stena bola spravená v priebehu decembra 

7/8  Získanie cenových ponúk a rezervácie tlače publikácie Dr. Brúderovej – 

Stolnotenisová mapa Slovenska. 

Z: Mgr. Hatalová        T: okamžite 

- Ponuky získané. 

8/8  Odznaky krajských zväzov  

Úloha sa priebežne realizuje, pripravuje sa potrebná grafika. Viaceré KSTZ k tomu pristúpili 

zodpovedne, napr. prípravou grafiky vo vlastnej réžii, zjednocujúcim prvkom všetkých 

odznakov KSTZ vo vzťahu k SSTZ by mal byť nápis „Regionálne zväzy SSTZ“. Aktuálne sa 

u výrobcu pripravuje grafika pre výrobu podľa požiadaviek dodávateľa. 

Z: Bc. Breyerová        T: do konca roka 2020 

- Odznaky sú hotové a nachádzajú sa na sekretariáte SSTZ – distribuujú sa krajom. 

10/8  Stolný tenis do škôl  - Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné realizovať do 

konca roka 2020 žiadne podujatia. Tento čas sa využije na prípravu nákupu a obstaranie 

materiálu.  

Z: Cibula, Mgr. Hatalová       T: do konca roka 2020 

- Stoly zakúpené. 

1/10  Poslať odpoveď Igazovcom spolu so stanoviskom F. Solára a s návrhom na vyriešenie 

situácie. 

Z: Mgr. Hatalová          T: okamžite 

- Odpoveď poslaná 

2/10  Dr. Fink predložil na zasadnutie návrh smernice o publikačnej činnosti SSTZ – 

„Odmeny autorov a iných osôb podieľajúcich sa na publikačnej a ďalšej edičnej činnosti 

SSTZ“, ktorú je potrebné vzhľadom na pripomienky ešte upraviť. Úpravu do najbližšieho 

zasadnutia predloží Dr. Kríž. 

Z: Dr. Kríž          T: 13.1.2021 

- Upravená smernica bola Dr. Krížom predložená na zasadnutie VV SSTZ a následne 

schválená – bez pripomienok.  

Úlohy čiastočne splnené: 

 

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

Z: Truksa         

          NT: 1.2.2021 



6/7  Do najbližšieho zasadnutia VV SSTZ spracovať ročnú správu o činnosti NSTC. 

Rovnako pripraviť zloženie jednotlivých skupín v centre pre sezónu 2020/2021.  

Z: Truksa          T: 27.10.2020 

- Správa bola predložená, ale po jej prerokovaní VV SSTZ uložil vedúcemu NSTC 

správu ešte dopracovať. Konkrétne údaje z prípravy slovenských reprezentantov a ich 

výkonnostnom napredovaní. 

Z: Truksa          NT: 1.2.2021 

 

Úlohy trvajúce: 

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

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

realizovaná v r. 2021. 

 

- Oslovený špecialista na obstarávanie pre vypracovanie výzvy 

Z: Mgr. Hatalová         T: 30.6.2020 

 

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

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

s odborníčkou na verejné obstarávanie bude opätovne zverejnená. 

Z: Mgr. Hatalová         T: 31.3.2021 

 

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

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

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

Z.: Mgr. Hatalová         NT: 28.2. 2021 

1/5   Spracovať cenové ponuky na vytvorenie promo videa pre projekt Stolný tenis do škôl 

a pracovať na jeho realizácii. 

Z: Bc. Breyerová         T: august 2020 

- Bc. Breyerová spracovala cenové ponuky, diskusia členov VV SSTZ navrhol, aby sa 

promo video realizovalo v spolupráci s A. Hamranom ml. – vo vlastnej réžii zväzu. 

 

- Na videu sa už začalo pracovať – spoločne s A. Hamranom ml.  

Dokončenie videa je naplánované do konca októbra. 

Z: Cibula, Bc. Breyerová        T: 31.10.2020 

  Odovzdanie finálnej verzie videa k projektu Stolný tenis do škôl . 

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

 

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

zainteresovaným zmluvu.  

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: 31.3.2021 



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       NT: 15.2.2021 

 

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

pre ostatných trénerov. 

Z: Mgr. Majdeková, Ing. Kutiš       T: NT 28.2.2021 

 

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

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

Z: Ing. Kutiš         NT: 15.3.2021 

3/9  Pripraviť alternatívy na dohranie najvyšších súťaží SSTZ.  

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

         NT: 10.2.2021 

 

K bodu 4 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

Materiál je prílohou zápisu č. 1/1. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

Dr. Kríž informoval o mimoriadnom zasadnutí kongresu ETTU, ktorý prebehne 13.2.2021 

v Lisabone počas EOSQ (je možné sa zúčastniť aj osobne a aj prostredníctvom videa).  

Delegáti za SSTZ: Dr. Kríž a Mgr. Hatalová. 

Hlasovanie VV SSTZ o delegátoch na mimoriadny kongres ETTU – 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal.  

Mgr. Hatalová taktiež pripomenula ETTU Webinár, ktorý bude 18.1.2021 a je potrebné 

prihlásiť slovenských účastníkov. 

Úloha: Prihlásiť do 14.1.2021 účastníkov webinára ETTU za SSTZ. 

Z: Mgr. Majdeková, Mgr. Hatalová      T: 14.1.2021 

K bodu 5 – Aktualizácia rozpočtu SSTZ na 1.Q a r.2021 – Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

Ing. Suchý predložil na zasadnutie VV SSTZ s dostatočným predstihom návrh čerpania na 1. 

Q v r. 2021.  

Vzhľadom na informáciu z mailu, ktorý dostal SSTZ dňa 19.12.2020 – finančné prostriedky, 

ktoré sa dajú z rozpočtu r. 2020 použiť do 31.3.2021, nie je možné finančné prostriedky 

použiť na nasledujúce výdavky – „mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

a odmeny vyplácané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“ 

Z toho vyplýva, že bude ťažké financie z r. 2020 dočerpať. 

 

Návrh na dočerpanie cca 400.000€ z rozpočtu SSTZ z r. 2020: 

1. Komplet športové vybavenie haly NSTC v Rači – stoly, taraflex, ohrádky, atď. 

Úloha: Sekretariát vyčísli náklady na vybavenie haly NSTC.  

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

 



2. Ostatné administratívne výdavky, ktoré sa dajú použiť v 1.Q 2021. 

Úloha: Vyčísliť administratívne náklady SSTZ. 

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

 

3. Zvyšná suma bude rozdelená klubom, ktoré boli zapojené do Výzvy s mládežou do 23 

rokov a extraligové kluby na nákup športového materiálu. 

Úloha: Dopracovanie dodatku k zmluve pre podporené kluby spolu so všetkými 

potrebnými dokumentami. 

Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová, Cibula      T: 22.1.2021 

VV SSTZ hlasovaním schválil návrh dočerpania rozpočtu: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

 

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

Ing. Kalužný predložil na zasadnutie VV SSTZ návrh na výpoveď zmluvy s firmou Butterfly. 

Zmluva končí v auguste 2021. A v prípade, že chce SSTZ zmeniť sponzora a ukončiť zmluvu 

s firmou Butterfly, musí tak urobiť 6 mesiacov pred ukončením zmluvy. 

Hlasovanie VV SSTZ o vypovedaní zmluvy firme Butterfly: 5 za, 0 proti, 4 zdržal sa 

Predseda SSTZ nehlasoval za zrušenie zmluvy, pretože zväz zatiaľ nemá pripravený lepší 

návrh na dlhodobú spoluprácu s inou sponzorskou firmou.  

Ing. Kalužný pripraví návrh listu s výpoveďou. 

Komisia na rokovanie o novej sponzorskej zmluvy: Dr. Kríž, Ing. Kalužný, Dr. Fink, Truksa, 

Mgr. Hatalová. 

Hlasovanie VV SSTZ o zložení komisie: 8 za, 1 sa zdržal 

Ing. Suchý predložil na zasadnutie VV SSTZ materiál, ktorý je prílohou zápisu č. 2/1. 

 

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

– Ing. Čelko, Ing. Šereda 

ŠTK je skeptická v možnosti dohratia súťaží. Stále hľadá alternatívne možnosti ako dohrať 

aspoň najvyššie súťaže riadené SSTZ. 

Úloha: Osloviť extraligové kluby s otázkou, či by v prípade uvoľnenia opatrení boli 

ochotné súťaž dohrať aj v prípade testovania hráčov pred každým zápasom. 

Z: Ing. Šereda          T: okamžite 

V prípade, že by extraligové kluby súhlasili s možnosťou dohratia súťaže, tak SSTZ osloví 

MŠVVaŠ SR o výnimku pre najvyššie stolnotenisové súťaže. 

Stanovisko VV SSTZ zo dňa 13.1.2021 ku aktuálnej situácii: 

VV SSTZ konštatoval že súťaže riadené SSTZ sa neodohrajú vo formáte v akom boli 

vyžrebované. 

O systéme dohratia súťaží rozhodne VV SSTZ na návrh ŠTK podľa vývinu aktuálnej 

epidemiologickej situácie na Slovensku 



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

8.1  Manuál čerpania a vyúčtovania fin. prostriedkov z individuálne podpory na základe 

smernice č.4/2020 

Ing. Grigel predložil na zasadnutie VV SSTZ materiál: „MANUÁL čerpania a vyúčtovania 

finančných prostriedkov z individuálnej podpory na základe smernice č.4/2020“. 

Úloha: Materiál je potrebné dopracovať. Vytvorená pracovná skupina na dopracovanie – 

Ing. Grigel, Ing. Kalužný, Truksa, Bc. Šereda, Ing. Kutiš.  

Z: Ing. Grigel         T: 16.2.2021 

 

8.2  Stretnutie RC-CTM 

Dňa 3.1.2021 sa uskutočnila video konferencia medzi vzniknutými RC-CTM, na ktorej sa 

zjednotila metodika evidencie účasti a evidencia objemových tréningových ukazovateľov. 

Tieto materiály bude potrebné predkladať k mesačnému vyúčtovaniu dotácie. Zároveň sú 

odporúčané ako vzorové pre všetky ÚTM, ako aj pre kluby, ktoré využívajú podporu pre 

trénerov. Dokumenty je potrebné zverejniť na stránke SSTZ. 

Úloha: Zverejniť dokumenty – Tréningové objemové ukazovatele a Dochádzkový list. 

Z: Mgr. Majdeková, Cibula       T: okamžite  

8.3  Žiadosť o individuálnu podporu F. Delinčáka a vyradenie z NSTC v Bratislave. 

Rodičia F. Delinčáka doručili mailom žiadosť o individuálnu podporu. Rovnako tak bola 

doručená aj žiadosť o vyradenie z NSTC. 

VV SSTZ po dlhej diskusii nedošiel k záverečnému stanovisku a vzhľadom na absetntujúce 

svetové rebríčky ani nie je možné vypočítať odmenu. Tento bod presunutý na najbližšie 

zasadnutie VV SSTZ. 

Úloha: Poslať odpoveď Delinčákovcom. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

8.4  Nákup oblečenia do NSTCm a NSTC 

Ing. Grigel opätovne požiadal o nákup oblečenia do NSTC mládeže v Nitre tak ako to bolo 

v predchádzajúcom roku 2020. J. Truksa dodá sumarizáciu veľkosti oblečenia pre NSTC pre 

potreby obstarávania. 

 

Úloha:  Obstarať podľa vzoru minuloročného verejného obstarávania oblečenie a obuv do 

NSTC v Bratislave a NSTCm v Nitre. 

Z: Mgr. Hatalová, Mgr. Majdeková      T: 28.2.2021 

 

 

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

9.1  Všeobecná časť 1. kv. stupňa na FTVŠ v BA (26.-28.3.2021) 

Ing. Kutiš informoval o tom, že FTVŠ organizuje pre 1. trénerský kv. stupeň školenie 

všeobecnej časti formou video prednášok. SSTZ má prihlásených na 1. kv. stupeň 14 

záujemcov, ktorí budú na všeobecnú časť na FTVŠ prihlásení. 

 



Úloha: Prihlásiť 14 záujemcov 1.kv. stupňa na všeobecnú časť FTVŠ. 

Z: Mgr. Majdeková        T: okamžite 

9.2  Trénerské licencie – R. Komorovský, J.S.Sanchez Mosquera 

MVK navrhuje udeliť trénerskú licenciu 2. kv. stupňa R. Komorovskému – vyštudoval v Brne 

fakultu sportovních studii. 

Vzhľadom na dosiahnuté vzdelanie a diplomovú prácu o stolnom tenise má nárok na 2. kv. 

stupeň. 

Druhým je J. S. Sanchez Mosquera, ktorý predložil certifikát, ktorý spĺňa podmienky trénera 

1. kv. stupňa. 

VV SSTZ obidva návrhy odsúhlasil. 

Úloha: Vydať – R. Komorovskému a J.S. Sanchez Mosquerovi trénerské licencie 

a zaevidovať v databáze trénerov. 

Z: Mgr. Majdeková         T: okamžite 

 

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

10.1 Distribúcia počítačov krajským stolnotenisovým zväzom 

Úloha: Počítače spolu s výbavou budú osobne doručené predsedom krajských zväzov. 

Z: Cibula          T: február 2021 

10.2  Stolný tenis do škôl 

Grafika pre propagačné materiály pre projekt Stolný tenis do škôl bol predložený mailom 

všetkým na pripomienkovanie. Materiály obsahujú nasledovné: plagát, diplom, maskot, leták, 

zakladač /obal/, karty hráčov historické /pohľadnicový formát/ vrátane obálky. Je potrebné 

upraviť text na diplomoch. 

Členovia VV SSTZ ocenili grafické spracovanie. Postavičky z plagátu bude potrebné ešte 

upraviť, kvôli podobnosti s postavičkami z detskej relácie RTVS. Dr. Fink vysvetlil, že 

obrázky sú voľne prístupné v tzv. fotobanke.  

10.3  Svetový deň stolného tenisu 2021 

Vzhľadom na situáciu súvisiacu s COVID-19 nebude vhodné organizovať projekt Svetového 

dňa stolného tenisu 2021 klasicky. Uvažuje sa o online forme. Bližšie podrobnosti budú 

predstavené na najbližšom zasadnutí VV SSTZ. 

Úloha: Pripraviť návrh zabezpečenia Svetového dňa stolného tenisu. 

Z: Dr. Fink, Bc. Breyerová        T: február 2021 

 

K bodu 11 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa 

11.1  Nominácia 

Do schválenej nominácie na turnaje v Katare reprezentačný tréner donominoval hráča J. 

Zelinku. (Ostatné nominácie sú v bode 15.3 Hlasovanie per rollam) 

Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti 

Nominácia maséra R. Cara na podujatia v Katare a obidve olympijské kvalifikácie – 100 € / 

pracovný deň. 40% bude odmena masérovi financovaná z vlastných prostriedkov zväzu.  

Hlasovanie VV SSTZ – 7 za, 1 proti, 1 sa zdržal. 



11.2  Informácia o stretnutí Teamu Tokyo 202One 

Predseda KŠR informoval o video stretnutí, ktoré sa uskutočnili 12.1.2021. Prítomní boli – B. 

Balážová, Ľ. Pištej, T. Kukuľková, Z. Kríž, J. Truksa, P. Korbel a L. Škantár. Priblížili 

aktuálnu situáciu a postupne si zadali jednotlivé úlohy a ciele, ktoré je potrebné splniť. Je 

potrebné dostať Y. Wanga z Číny, kde sa momentálne nachádza v domácej karanténe 

a nemôže vycestovať z mesta (požiadame Čínsku ambasádu alebo MZV SR o pomoc).  

Najbližšie stretnutie Teamu TOKYO 202One sa uskutoční 5.2.2021.    

 

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

Dr. Vaniak dňa 12.1.2021 doručil ostatným členom VV SSTZ list, v ktorom sa ku dňu 

31.1.2021 vzdáva funkcie člena VV SSTZ z viacerých dôvodov – a to najmä zdravotných 

a osobných.  

Predseda SSTZ poďakoval Dr. Vaniakovi za jeho dlhoročnú svedomitú a nezištnú prácu 

v prospech slovenského stolného tenisu. 

Komisia rozhodcov navrhuje na kooptovanie do funkcie predsedu KR a člena VV SSTZ – 

Ing. Antona Hamrana. A tento návrh predložil v zastúpení komisie rozhodcov Dr. Vaniak. 

Žiadny iný člen VV SSTZ nenavrhol iného kandidáta na túto pozíciu. 

Hlasovanie VV SSTZ o verejnom hlasovaní za kooptovanie nového člena VV SSTZ: 7 za, 1 

proti, 1 sa zdržal. 

Hlasovanie VV SSTZ o kooptovaní Ing. Antona Hamrana ako člena VV SSTZ ako predsedu 

komisie rozhodcov: 7 za, 1 sa zdržal, 1 proti.  

Ing. Anton Hamran bude od 1.2.2021 kooptovaným členom VV SSTZ – do konferencie SSTZ 

v r. 2021 ako predseda komisie rozhodcov.  

 

K bodu 13 – Príprava Konferencie SSTZ 2021 – Dr. Kríž, Mgr. Hatalová 

VV SSTZ sa zhodol na termíne pre Celoslovenskú konferenciu SSTZ – v piatok 18.6.2021. 

Úlohy vyplývajúce z príprav na Konferenciu SSTZ 2021: 

Úloha: Miesto zatiaľ nie je jasné – je potrebné preveriť konferenčné miestnosti – Hotel 

Bratislava, Hotel Nivy, futbalový štadión Slovana Bratislava, ako aj ďalšie. 

Z: Mgr. Hatalová, Dr. Kríž        T: 16.2.2021 

Úloha: Do ďalšieho zasadnutia VV SSTZ je potrebné predložiť: Návrh programu 

konferencie, organizačné zabezpečenie konferencie, volebný a aj hlasovací poriadok. 

Z: Mgr. Hatalová         T: 16.2.2021 

Úlohy: Zverejniť všetky záväzné dátumy súvisiace s konferenciou 2021 SSTZ (napr. 

predkladanie návrhov na zmeny, návrhy na členov VV SSTZ, atď.) 

Z: Mgr. Hatalová         T: 16.2.2021 

 

Krajské stolnotenisové zväzy zorganizujú svoje konferencie v dostatočnom časovom 

predstihu – pred termínom celoslovenskej konferencie, aby mohli o.i. zvoliť svojich 



delegátov. 

 

 

K bodu 14 – Majstrovstvá SR muži a ženy 2021 – Ing. Čelko, Ing. Šereda 

M SR sa uskutočnia až v neskoršom termíne ako bolo plánované. Kvôli opatreniam, ktoré sú 

na Slovensku v súvislosti s koronavírusom museli byť odložené. 

Predpokladaný termín M SR ešte nie je určený. (ŠTK predpokladá, že až v májí alebo júni 

2021). 

 

K bodu 15 – Rôzne  

15.1  Doplnenie zápisnice VV SSTZ č.10/2020 

Zrušenie slávnostného večera Stolný tenista roka 2020 

Na zasadnutí VV SSTZ 17.12.2020 sa VV SSTZ rozhodol zrušiť anketu i galavečer z dôvodu 

zhoršujúcej pandemickej situácie v roku 2021. 

15.2  Časopis SST 

Časopis Slovenský stolný tenis 3-4/2020 vyjde vo februári 2021, je v procese prípravy. 

15.3   Smernica o publikačnej činnosti 

Dr. Kríž predložil s niektorými úpravami upravenú smernicu č.2/2021 – „Odmeny autorov a 

iných osôb podieľajúcich sa na publikačnej a ďalšej edičnej činnosti SSTZ“. 

VV SSTZ ju hlasovaním schválil: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

Úloha: Zverejniť smernicu na stránke SSTZ. 

Z: Cibula          T: okamžite 

 

15.4  Hlasovanie per rollam v období od 17.12.2020 do 13.1.2021: 

a) Nominácia na turnaje WTT Contender (3.- 8.3.2021) a WTT Star Contender (8.-

13.3.2021), obidva turnaje - Doha, Katar 

hráči: Ľ. Pištej, F. Delinčák, A. Klajber, B. Balážová, T. Kukuľková, E. Jurková, E. 

Labošová, N. Puchovanová, N. Grigelová 

tréneri: J. Truksa, T. Bednár 

fyzioterapeut: R. Caro 

Všetci na náklady SSTZ 

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

b) Nominácia na Svetovú (16.-19.3.2021, Doha, Katar)  a Európsku olympijskú kvalifikáciu 

(10.-14.2.2021, Lisabon, Portugalsko) 

hráči: B. Balážová, T. Kukuľková, Ľ. Pištej, Y. Wang 

tréneri: J. Truksa, T. Bednár,  

fyzioterapeut: R. Caro 

Všetci na náklady SSTZ 

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

 



Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční formou video konferencie dňa 16.2.2021 

o 10:00 hod. 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 

Overil: Dr. Zdenko Kríž, v.r. 

V Bratislave 20.1.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1/1 

Medzinárodná agenda 

(16.12.2020 – 12.1.2021) 

Dátum:  12.1.2021 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová 

A:  ITTF: 

 

1. Busan 2020 World Team Table Tennis Championships – Zrušené 

2. WTT Youth Series | Hungary and Slovak Republic 

3. ITTF Newsletter #10 - December 2020 

4. ITTF Nominations Committee 2020-2022 

5. Welcome to World Table Tennis - Event & Middle East Hub Entry Information 

6. Invitation to Umpire | FISU World University Games 2021 

7. 2021 ITTF Table Tennis World Ranking 

8. World Singles Qualification Tournament | Prospectus and Information, Doha, Qatar, 

16.-19.3.2021 

Deadline predbežných prihlášok: 23.1.2021 

Deadline finálnych prihlášok: 5.2.2021 

Pobytové náklady: 130 – 180 USD 

 

B:        ETTU: 

 

1. Postponement of Stage 1 Qualification Groups – European Team Championships  

2. Europe Cup Competition 

3. Europe Cup 1st round will be postponed 

4. 2021 ETTU Development Webinar (18th January) 

5. 2021 ITTF European Teams Championships - qualification tournament Stage 1 

Ženy: 19.-20.2.2020, Maďarsko, Budapešť 

6. Europe Cup dates for group round 1 and further information 

7. 2021 EOSQ - Prospectus and Playing System, Lisabon, Portugalsko (10.-14.2.2021) 

Deadline prihlášok: 26.1.2021 

Pobytové náklady: 180 – 200 € 

Medzinárodné turnaje: 

1. WTT Contender, Doha, Qatar 3.-6.3.2021 

Odmeny: 200.000 USD 

Pobytové náklady: 190-260 USD 

Štartovné: zahrnuté v nákladoch 

Uzávierka prihlášok: 18.1.2021 

 

2. WTT Star Contender, Doha, Qatar 8.-13.3.2021 

Odmeny: 400.00 USD 

Pobytové náklady: 190-260 USD 

Štartovné: zahrnuté v nákladoch 

Uzávierka prihlášok: 18.1.2021 



Príloha č. 2/1  

Informácia ekonóma 

 

Dátum:   10.01.2021 

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 TJ Slovan Banka, stolný tenis                 20,16    
2 ITTF 2.469,80 
3 L.V. SLOVAK s.r.o. 1.380,00 

 SPOLU 3.869,96                    

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

neuhradené záväzky voči zväzu nemajú žiadni hráči reprezentácie. 

2. Plnenie úloh VV SSTZ 

 6/5 Úloha: Ekonóm SSTZ zabezpečí realizáciu dotácie vo výške 2000,- € pre SKVST. Z: 

Ing. Suchý  

             Zmluva o poskytnutí príspevku bola podpísaná. Predseda klubu Ing. Zadubenec 

predložil vyúčtovanie príspevku vo výške 1,195,80 eur (vyčerpať viac nedovolili známe 

okolnosti),  ktoré mu bolo v plnom rozsahu preplatené. 

T: december 2020 

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

ku dnešnému dňu čerpali tieto krajské zväzy prostriedky nasledovne: 

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

  
   

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

2. KSTZ Banská Bystrica 4.500,00 1.800,00 2.700,00 

3. KSTZ Nitra 4.200,00 3.600,00 900,00 

4. KSTZ Trenčín 3.900,00 1.200,00 3.300,00 

5. KSTZ Žilina 0,00 3.000,00 
1.500,00 



6. KSTZ Bratislava 3.600,00 0,00 4.500,00 

7. KSTZ Trnava 0,00 0,00 4.500,00 

 SPOLU (eur): 22.800,00 12.000,00 24.000,00 

 

4. Príspevok uznanému športu v roku 2020  

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

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

000 eur na kapitálové transfery.  

čin   strop Kategória limit Aktualizovaný limit 

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

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

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

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

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

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

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

aj 108.406,- eur na kapitálové výdavky. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wang 5.214,-, Labošová 5.214,- eur) a v plnej výške poukázaný. Do budúceho roku možno 

presunúť 1.713,- eur. 

Navyše nám MŠVVŠ SR v rámci programu Národné športové projekty poukázalo 

príspevok na členov Top Teamu za úspechy, dosiahnuté v roku 2019 v celkovej výške 850,- 

eur (Truksa 400,-; Špánik 225,- a Brat 225,- eur). Dané prostriedky boli poukázané 

oceneným.  

Nad rámec vyššie uvedených dotácií nám bol schválený príspevok na organizáciu Slovak 

Youth Open 2020 vo výške 27.000,- eur. Nakoľko daná súťaž bola z vyššej moci zrušená 

a uvedený príspevok nám zatiaľ nebol poukázaný, odstupujeme od zmluvy. 

Ministerstvom je podpísaný je ďalší dodatok, ktorým sa celková suma PUŠ upravuje na 

1.774.016,- eur a mení sa štruktúra takto (záväzné sú len položky zvýraznené hrubým). Bola 



nám poukázaná posledná splátka vo výške 137.598,- eur, plne prenositeľná do budúceho 

roku. 

čin   strop Kategória Pôvodný limit Aktualizovaný limit 

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

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

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

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

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

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

5. Ďalšie informácie 

a) Uskutočnili sme kontrolu a dokončujeme preplatenie vyúčtovaní klubov v rámci 

programu „Mládež do 23 rokov v kluboch“ v celkovej sume 330.500,- eur (vynímajúc 1 

sporný prípad, ktorý je v stave riešenia). 

b) Uskutočnili sme kontrolu a dokončujeme preplatenie vyúčtovaní klubov v rámci 

programu „Podpora extraligových klubov“ v celkovej sume 57.000,- eur (vynímajúc 3 

sporné prípady, ktoré sú v stave riešenia). 

 

 
 

 

 

 

 


