Zápis č. 2/2021
zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 16.2.2021
formou videokonferencie
Začiatok zasadnutia: 16.2.2021 o 10:00
Ukončenie zasadnutia: 16.2.2021 o 16:00
Prítomní formou videokonferencie: pp. Dr. Kríž, Ing. Čelko, Dr. Fink, Dr. Vaniak, Ing.
Grigel, Truksa, Ing. Kutiš, Bc. Šereda
Prizvaní formou videokonferencie: Ing. Wawrek, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý, Ing. Šereda,
Cibula, Bc. Breyerová, Mgr. Majdeková
Neprítomný: Ing. Kalužný
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Informácie predsedu a členov VV SSTZ
Medzinárodná agenda
Stav čerpania rozpočtu SSTZ na 1Q a r. 2021
Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing
Informácie z komisie ŠTK a opatrenia súvisiace
s koronavírusom COVID-19
7. Informácie z komisie mládeže
8. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie
9. Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu
a školský šport
10. Informácie z komisie športovej reprezentácie
11. Informácie z komisie rozhodcov
12. Príprava Konferencie SSTZ 2021
13. Kontrola plnenia úloh
14. Rôzne

- Dr. Kríž
- Dr. Kríž a členovia VV
- Mgr. Hatalová
- Ing. Kalužný, Ing. Suchý
- Ing. Kalužný, Ing. Suchý
- Ing.Čelko, Ing.Šereda
- Ing. Grigel
- Ing. Kutiš
- Dr.Fink
- Truksa
- Ing. Hamran
- Dr. Kríž, Mgr. Hatalová
- Mgr. Hatalová

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ a členov sekretariátu na druhom video zasadnutí VV
SSTZ v roku 2021. Zo zasadnutia sa ospravedlnil podpredseda SSTZ Ing. Kalužný z dôvodu
pracovných povinností.
K bodu 2 – Informácia predsedu a členov VV SSTZ – Dr. Kríž a členovia VV
2.1
Dňa 14.1.2021 sa uskutočnil za účasti predsedu a generálnej sekretárky SSTZ webinár
ITTF, na ktorom riaditeľ S. Dainton predstavil vízie rozvoja činnosti ITTF v ďalšom
období. Odvážne plány, ktoré ešte podliehali schváleniu Rady riaditeľov ITTF však výrazne
pribrzdila nová vlna korona vírusu a všetky aktivity vrátane súťaží sú zastavené. Prvé
oficiálne podujatia, ktoré sa pravdepodobne odohrajú, budú v marci v katarskej Dauhe. Sú
tam pripravované dva turnaje novej svetovej série a po nich aj svetová olympijská

kvalifikácia / európska by mala byť netradične až po nej – v apríli v Portugalsku/. SSTZ
prihlásil slovenských reprezentantov na všetky tri turnaje.
2.2
Predseda SSTZ zaslal 16.1.2021 list veľvyslancovi ČĽR na Slovensku so žiadosťou
o pomoc pri návrate Wang Yanga do Európy. Slovenský reprezentant žije v čínskom
uzavretom meste a má problém kvôli protipandemickým opatreniam vycestovať do Viedne,
hoci má zakúpenú letenku.
2.3
Ešte v januári začal SSTZ na svojej oficiálnej stránke s uverejňovaním podcastov –
cca dvakrát mesačne. Cieľom je členom zväzu i fanúšikom bližšie priblížiť prácu zväzu
a poskytnúť aj informácie o jeho práci ako aj sekretariátu, pretože oficiálne zápisy z VV
SSTZ nemôžu obsahovať podrobné detaily. Doteraz boli zverejnené tri podcasty - autori I.
Hatalová, J. Truksa a Z. Kríž
2.4
Dňa 25.1. 2021 sa uskutočnila video konzultácia členov VV SSTZ – prioritne
zameraná na čerpanie rozpočtu za I.Q 2021, ale aj aktuálny stav spôsobený pandémiou
COVID – 19. Závery, na ktorých sa členovia VV SSTZ zhodli, boli následne odhlasované
spôsobom per rollam a budú zverejnené v zápisnici z VV SSTZ.
2.5
Zasadnutie exekutívy ETTU, ktoré o.i. vyberalo spomedzi z troch uchádzačov
usporiadateľa EVC 2023, sa konalo za účasti predsedu SSTZ a šéfa komisie veteránov
ETTU dňa 3.2.2021. Po prezentácii miest Záhreb, Aalborg a Sandefjord exekutíva
jednoznačne odsúhlasila nórske turisticko-spoločenské centrum Sandefjord, kde sú na malej
ploche skoncentrované všetky potrebné športoviská, hotely a stravovacie zariadenia – bez
nutnosti akéhokoľvek transportu.
2.6
Na zasadnutí Výkonného výboru SOŠV /video/ prezentovala 4.2.2021 svoju
záverečnú prácu zo športovej diplomacie na VŠE v Prahe /v anglickom jazyku/ gen.
sekretárka SSTZ I. Hatalová. Porovnanie činnosti SSTZ a ČAST - najmä z pohľadu športovej
diplomacie – sa stretlo s pozitívnym ohlasom zúčastnených.
2.7
Druhá pracovná porada členov Team Tokyo 2020NE sa konala 8.2.2021 – opäť
v elektronickej podobe - za účasti všetkých ašpirantov na olympijský dres v Japonsku až na
Wanga Yanga. Ten sa z Číny nedokázal pripojiť. Najväčším problémom v súčasnosti je
zabezpečenie kvalitného spoločného tréningu vzhľadom na reštrikcie vyplývajúce z uznesení
krízového štábu. SOŠV v spolupráci so zväzmi a MŠVVaŠ SR vyrokoval na vláde SR
osobitné Dekréty pre kandidátov na OH v Tokiu, ktoré by im mali umožniť určité výnimky
z prísnych opatrení pri tréningoch a cestovaní. Zo SSTZ dekréty dostali: Pištej, Balážová,
Wang a Kukuľková a ako sparring partneri aj Puchovanová a Klajber.
2.8
Dňa 13.2.2021 sa uskutočnil video kongres ETTU, ktorý mal byť pôvodne v Lisabone.
Za SSTZ sa ho zúčastnili Z. Kríž a I. Hatalová, ktorá bol súčasne aj jednou z troch
skrutinierov kongresu.
K bodu 3 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová
Materiál je prílohou zápisu č. 1/2. VV SSTZ berie materiál na vedomie.

K bodu 4 – Stav čerpania rozpočtu SSTZ na 1Q a r. 2021 – Ing. Kalužný, Ing. Suchý
Ing. Suchý predložil na zasadnutie VV SSTZ aktuálny stav dočerpania finančných
prostriedkov z roku 2020. Ide sa podľa predloženého plánu a do 31.3.2021 by mali byť
finančné prostriedky všetky vyčerpané. VV SSTZ berie informáciu na vedomie.
Online video hovor členov VV SSTZ k dočerpaniu prebehne 17.3.2021 od 10:00 hod.
K bodu 5 – Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Kalužný, Ing. Suchý
Ing. Suchý predložil na VV SSTZ materiál, ktorý je prílohou zápisu č. 2/2. VV SSTZ berie
materiál na vedomie.
Ing. Kalužný poslal na nahliadnutie pripravenú výpoveď firme Butterfly zo sponzorskej
zmluvy, ktorej platnosť končí v auguste 2021. Po dlhšej diskusii VV SSTZ dospel k záveru,
že je potrebné predovšetkým rokovať ešte s firmou Butterfly o prípadnej zmene zmluvy ako
aj o zmene termínu pre prípadné vypovedanie zmluvy. Bolo by nezodpovedné vypovedať
zmluvu bez toho, aby SSTZ nemal predložený návrh inej výhodnejšej zmluvy. Preto je
potrebné osloviť ďalšie firmy o prípadné sponzorstvo SSTZ.
Úloha: Zorganizovať videohovor s firmou Butterfly. Účastníkmi za SSTZ budú: Dr. Kríž,
Ing. Kalužný, Ing. Hamran, Mgr. Hatalová. Prítomný bude aj výhradný zástupca firmy
Butterfly na Slovensku – B. Hermann.
Z: Mgr. Hatalová
T: okamžite
Úloha: Osloviť ďalšie stolnotenisové firmy s tým, aby poslali ponuky sponzorstva.
Z: Ing. Kalužný, Mgr. Hatalová
T: okamžite
Hlasovanie VV SSTZ o postupe pre novú sponzorskú zmluvu: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1
neprítomný
Bc. Breyerová predložila na zasadnutie VV SSTZ materiál, v ktorom predstavila návrh na
branding haly SSTZ:
1. Banner na plot
2. Tabuľa nad hlavný vchod
3. Informačná tabuľa – stena naľavo od vstupnej brány (žltá časť steny)
4. Hala veľký banner – história stolného tenisu, montáž, banner (vymeniteľný banner,
konštrukcia ostáva)
VV SSTZ návrh hlasovaním schválil: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 neprítomný
V roku 2021 bude potrebné zredukovať propagačné a marketingové aktivity, vzhľadom na to,
že zmluva z MŠVVaŠ SR neumožní zo štátnych prostriedkov uhrádzať takúto činnosť.
K bodu 6 – Informácie z komisie ŠTK a opatrenia súvisiace s koronavírusom COVID-19
– Ing.Čelko, Ing.Šereda
Komisia ŠTK predložila na zasadnutie návrh opatrení, ktorý bol po krátkej diskusii upravený
a napokon členmi VV SSTZ schválený nasledovne:
Opatrenia súvisiace s koronavírusom COVID-19:

1. Na základe prieskumu medzi extraligovými klubmi je záujem najmä extraligu mužov
(8:1) dohrať, aj keď v skrátenom formáte. V extralige žien je to 4:2 za dohratie súťaže.
2. Na dohratie súťaží extraligy mužov a žien v skrátenom formáteje potrebných 8
týždňov. Dohrala by sa prvá časť tak, ako bola vyžrebovaná. Následne by družstvá
umiestnené na 1.až 4. mieste odohrali KO systémom (ak to situácia dovolí, tak
turnajovým spôsobom) o majstra SR. Týmto systémom by prípadne odohrali družstvá
na 5. – 8. mieste a 9. – 12. mieste o umiestnenie. Zo súťaže by nevypadlo žiadne
družstvo, ani to, ktoré z rôznych dôvodov nenastúpi na stretnutia v základnej časti.
Takéto družstvo nebude ani disciplinárne riešené. Zahájenie súťaží extraligy mužov
a žien bude min. 2 týždne po uvoľnení protipandemických opatrení.
3. Súťaže 1. liga východ a1.liga západ mužov a žien sa anulujú. SSTZ odporúča takto
postupovať aj nižším riadiacim orgánom.
4. Súťaže Extraliga dorastencov a Extraliga dorasteniek sa anulujú.
5. VV SSTZ má záujem zorganizovať M SR jednotlivcov dospelých, ako aj M SR
jednotlivcov mládeže. Na zorganizovanie je potrebných 4 až 5 týždňov a zároveň
uvoľniť opatrenia v takom rozsahu, aby bolo možné zorganizovať podujatia s
max.počtom účastníkov do 100, resp. do 50 účastníkov pri rozdelení turnaja
samostatne pre mužov a ženy. Predpokladaný termín na M SR jednotlivcov je jún –júl.
6. Pri predpokladanom predĺžení súťažného ročníka do 31.7.2021 je nutné, aby boli
opatrenia uvoľnené najneskôr do 15.4.2021.
7. Vprípade uvoľnenia opatrení po 1.5.2021,rozhodne VV SSTZ o ďalšom postupe na
základe aktuálnej pandemickej situácie.
8. Pred otvorením súťaže M SR jednotlivcov dospelých a mládeže budú vydané
vdostatočnom predstihu propozície turnajov.
VV SSTZ hlasovaním predložené opatrenia schválil: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 neprítomný
K bodu 7 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel
7.1
MANUÁL čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z individuálnej podpory
na základe smernice č. 4/2020
Od predchádzajúceho zasadnutia VV SSTZ, kde bol materiál prvýkrát predložený, bola jedna
pripomienka od Ing. Kalužného – tá bola následne vyjasnená a Komisia mládeže SSTZ
predkladá návrh v nezmenenej podobe.
Zodpovedná osoba, ktorá bude dohliadať na správne vyúčtovanie finančných prostriedkov
bude podľa návrhu gen. sekretára SSTZ v nasledovnom poradí: 1. Ing. Kalužný, 2. J. Truksa,
3. Ing. Grigel
VV SSTZ predložený návrh schválil: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 neprítomný
7.2
Výpočet ÚTM k 1.1.2021
Keďže stále nie je svetový rebríček mládežníckych kategórií k 1.1.2021 vykonal Ing. Šereda
redukciu poradia na základe dátumu narodenia. Na základe získaného poradia bol vytvorený
nový bodový výpočet. V tabuľke sú zohľadnené aj body F. Delinčáka, na základe ktorých mu
bude určená výška individuálnej podpory.
Hlasovanie VV SSTZ o výpočte ÚTM: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 neprítomný.

Výpočet je prílohou zápisu č. 3/2. Rovnako tak je zverejnený aj na stránke SSTZ.
7.3
Stanovisko Komisie mládeže k individuálnej podpore Filipa Delinčáka
KM odporúča priznať individuálnu podporu. Zároveň však neodporúča tréning F. Delinčáka
v NSTC resp. NSTCm / s výnimkou reprezentačných sústredení /nakoľko by išlo v tomto
prípade o duplicitnú podporu zo štátnych prostriedkov SSTZ.
Za toto stanovisko sa vyjadrilo všetkých 5 členov Komisie mládeže SSTZ.
Hlasovanie VV SSTZ o priznaní individuálnej podpory F. Delinčákovi: 8 za, 0 proti, 0 sa
zdržal, 1 nehlasoval
Úloha: Poslať odpoveď na žiadosť rodičom F. Delinčáka.
Z: Mgr. Hatalová

T: okamžite

Úloha: Zaslať zmluvu na individuálnu podporu.
Z: Ing. Suchý

T: okamžite

K bodu 8 – Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Ing. Kutiš
Ing. Kutiš informoval členov VV SSTZ o pripravovanej špecializácii pre 1. kv. stupeň, ktorá
prebehne počas víkendu 20.-21.2.2021 online formou.
Rovnako tak informoval o komunikácii s FTVŠ kvôli všeobecnej časti pre 1. kv. stupeň.
K bodu 9 – Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu a školský šport – Dr.Fink
Dr. Fink informoval o podpore, ktorá bola schválená formou per rollam pre Alexandru
Polákovú. Poďakoval sa členom VV SSTZ a aj ďalším, ktorí rýchlo reagovali a akoukoľvek
formou pomohli.
Notebooky pre krajské zväzy sa už postupne distribuujú, avšak vzhľadom na opatrenia
a zákazy cestovať je problém ich všetky odovzdať.
V stručnosti zhodnotil prípravy projektu Stolný tenis do škôl, nákup materiálu ako aj uviedol
to, že materiály pre projekt sú už v tlači.
Mgr. Hatalová prezentovala výpočet odmien za publikáciu Dr. Brúderovej – Stolnotenisová
mapa Slovenska. Na základe Smernice č. 2/2021 je výpočet pre odmeny nasledovný:
Dr. Brúderová – 5.565,25 € brutto
Dr. Kríž – 2.272,77 € brutto
Dr. Kollár – 2.030 € brutto
VV SSTZ vypočítané odmeny na základe Smernice schválil: 7 za, 1 sa zdržal, 0 proti, 1
neprítomný.
Úloha: Poslať autorom publikácie Stolnotenisová mapa Slovenska zmluvy ako aj vyplatiť
schválené odmeny.
Z: Ing. Suchý
T: okamžite
K bodu 10 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa
Predseda KŠR predložil materiál s nasledovnými bodmi:

1. Dňa 8.2.2021 sa uskutočnilo už v poradí druhé stretnutie vybraných členov Team
Tokyo 2020ne formou videohovoru. Správu predkladá predseda SSTZ Dr. Kríž
2. Predseda KŠR neustále komunikuje s SOŠV a MŠVVaŠ SR (B. Demeter, R. Buček, I.
Husár, I. Karaba) Riešia sa otázky okolo možného trénovania a okolo problémov
prechodu cez hranice a nariadenej karantény.
-

Trénovať môžu olympionici s dekrétom, hráči a tréneri s profesionálnymi
zmluvami a zmluvný sparringpartneri.

-

Prejsť cez hranice bez karantény majú povolené osoby, ktoré majú Dekrét
olympionika, alebo sú reprezentantami SR. Podmienka je negatívny antigénny test
z Českej republiky a Rakúska, a negatívny PCR test z ostatných krajín. Z Veľkej
Británie sa výnimka nevzťahuje.

3. Naplánované očkovanie proti Covid-19 bolo pozastavené.
4. Predseda KŠR v spolupráci s generálnou sekretárkou a so zástupcom hráčov sa snažia
nájsť možnosti na začlenenie ďalších hráčov do tréningového procesu.
K bodu 11 – Informácie z komisie rozhodcov – Ing. Hamran
Ing. Hamran informoval ostatných členov VV SSTZ o postupoch zakúpenia všetkých
položiek predložených v dočerpaní z finančných prostriedkov z r. 2020. (Stoličky, rôzne
druhy meračov, závažových mierok, atď.). Taktiež sa postupne zakupuje technika pre potreby
livestreamingu.
VV SSTZ berie informáciu na vedomie.
K bodu 12 – Príprava Konferencie SSTZ 2021 – Mgr. Hatalová, Dr. Kríž
Miesto Celoslovenskej konferencie je zatiaľ stále otázne. Hotel Bratislava má
v predpokladanom termíne – 18.6.2021 priestory obsadené. Hľadajú sa iné priestory – Hotel
Gate One, Hotel Nivy, prípadne nové konferenčné priestory na štadióne Slovana Bratislava.
Na najbližšom zasadnutí VV SSTZ bude miesto upresnené.
Mgr. Hatalová poslala členom VV SSTZ návrh programu ako aj ďalšie materiály: rokovací
a volebný poriadok.
Dr. Fink požiadal, aby boli členom VV SSTZ poslané všetky materiály týkajúce sa
konferencie SSTZ – návrh pozvánky, rokovací a volebný poriadok, organizačné pokyny, tzv.
termínovník, pokyny pre krajské zväzy, atď.
Z: Mgr. Hatalová
T: okamžite
Návrhy na ocenenia na konferenciu SSTZ je potrebné predložiť do najbližšieho zasadnutia
VV SSTZ.
Z: členovia VV SSTZ
T: 23.3.2021
Kontrolór SSTZ upozornil, že rokovací ako aj volebný poriadok bol zaslaný na zasadnutie
VV SSTZ oneskorene, a preto tento materiál nemôže byť schválený na februárovom
zasadnutí. Rovnako tak upozornil vo svojom e-maile niekoľko dní pred zasadnutím, že
koncepčné materiály musia byť zasielané v dostatočnom predstihu.

K bodu 13 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová
Úlohy splnené:
1/1
Prihlásiť do 14.1.2021 účastníkov webinára ETTU za SSTZ.
Z: Mgr. Majdeková, Mgr. Hatalová
-

prihlásení

2/1
Sekretariát vyčísli náklady na vybavenie haly NSTC.
Z: Ing. Kalužný, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý
-

T: 14.1.2021

T: okamžite

počas videohovoru k dočerpaniu boli náklady vyčíslené

3/1
Vyčísliť administratívne náklady SSTZ.
Z: Ing. Kalužný, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý

T: okamžite

- rovnako tak boli vyčíslené počas videohovoru k dočerpaniu aj tieto náklady
4/1
Dopracovanie dodatku k zmluve pre podporené kluby spolu so všetkými potrebnými
dokumentami.
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová, Cibula
T: 22.1.2021
-

Zmluvy rozposlané

5/1
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
-

Výsledok prieskumu sa nachádzajú v bode zápisu č.6

6/1
MANUÁL čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z individuálnej podpory
na základe smernice č.4/2020. 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
-

Predložené, bližšie v bode zápisu 7.1.

7/1
Poslať odpoveď Delinčákovcom – žiadosť o individuálnu podporu.
Z: Mgr. Hatalová
T: okamžite
-

Rodičia boli telefonicky informovaní o tom, že sa žiadosť bude prerokovávať na
nasledujúcom zasadnutí VV SSTZ.

9/1
Prihlásiť 14 záujemcov 1.kv. stupňa na všeobecnú časť FTVŠ.
Z: Mgr. Majdeková
-

T: okamžite

Prihlásení (počet je napokon ešte vyšší)

10/1 Vydať – R. Komorovskému a J.S. Sanchez Mosquerovi trénerské licencie
a zaevidovať v databáze trénerov.
Z: Mgr. Majdeková
T: okamžite
-

Licencie boli odoslané, rovnako tak sú menovaní v zozname trénerov

16/1 Zverejniť Publikačnú smernicu na stránke SSTZ.
Z: Cibula
-

T: okamžite

zverejnené

14/8 Zverejniť na internete SSTZ správu, dochádzku a tréningové plány hráčov NSTC.
Z: Truksa
NT: 1.2.2021
-

Dochádzka NSTC je zverejnená na webovej stránke SSTZ.

3/9
Pripraviť alternatívy na dohranie najvyšších súťaží SSTZ.
Z: Ing. Čelko, Ing. Šereda
T: 31.12.2020
NT: 10.2.2021
-

Bližšie v bode zápisu 6 – Informácie z komisie ŠTK

Úlohy čiastočne splnené:
8/1
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
-

Výzva zverejnená, čaká sa na termín predkladania ponúk rovnako tak aj zasadnutie
výberovej komisie pre vyhodnotenie ponúk..

11/1 Počítače spolu s výbavou budú osobne doručené predsedom krajských zväzov.
Z: Cibula
T: február 2021
-

Zatiaľ boli odovzdané počítače 3 KSTZ, keď situácia dovolí, budú odovzdané aj
ďalším krajským stolnotenisovým zväzom.

12/1 Pripraviť návrh zabezpečenia Svetového dňa stolného tenisu.
Z: Dr. Fink, Bc. Breyerová
-

T: február 2021

Bude predložený na najbližšom zasadnutí VV SSTZ, predstava je o online variante
projektu.

13/1 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
-

Miesto zatiaľ nie je stanovené, pretože niektoré konferenčné miestnosti sú v tomto
termíne (18.6.2021) obsadené

14/1 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
-

Materiály boli predložené, je potrebné ich predložiť opätovne.

15/1 Zverejniť všetky záväzné dátumy súvisiace s konferenciou 2021 SSTZ (napr.
predkladanie návrhov na zmeny Súťažného poriadku, návrhy na členov VV SSTZ, atď.)
Z: Mgr. Hatalová
T: 16.2.2021
-

Dátumy je potrebné ešte doplniť

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.
6/8
Trénerské záverečné práce postupne uverejniť na webe SSTZ ako metodický materiál
pre ostatných trénerov.
Z: Mgr. Majdeková, Ing. Kutiš
T: NT 15.3.2021
-

po zasadnutí MVK bol vypracovaný zoznam prác, ktorých autori budú oslovení
pre dodržanie GDPR pri zverejňovaní prác.

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
-

Ing. Suchý spolu s Mgr. Hatalovou navštívili právnika s ktorým sa o tejto možnosti
radili. Do najbližšieho zasadnutia bude vypracovaný materiál.

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: máj 2021

-

Prvé obstaranie rámcovej zmluvy od ktorej sa dá odraziť je verejné obstarávanie
v predmete zákazky na nákup športového oblečenia a obuvi pre NSTC a NSTCm. Na
základe tohto VO je možné niektoré veci aplikovať do rámcových zmlúv pre potreby
zakúpenia stolnotenisových potrieb

9/7
Začať pracovať na novej smernici o poisťovaní reprezentantov SR.
V prípade nejasností to zadať firme, ktorá sa tejto oblasti venuje.
Z: Mgr. Hatalová, Dr. Križ
T: 15.2.2021
NT: apríl 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: máj 2021

K bodu 14 – Rôzne
14.1

Informácia o Uznesení z OR PZ v TO

Dňa 12.2.2021 bolo na sekretariát SSTZ doručené Uznesenie z Okresného Riaditeľstva
Policajného zboru v Topoľčanoch.
Trestné stíhanie, ktoré bolo začaté za prečin sprenevery – OR PZ v TO zastavuje, pretože nie
je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.
Voči tomuto uzneseniu sa žiadny prítomný členov VV SSTZ neprejavil záujem odvolať sa.
Hlasovanie VV SSTZ vo veci neposlania odvolania voči rozhodnutiu OR PZ v TO : 8 za, 0
proti, 0 sa zdržal, 1 neprítomný
14.2

Informácia generálnej sekretárky SSTZ

1. Prebehlo VO – Tlač knihy Stolnotenisová mapa Slovenska – zapojených 7 subjektov –
víťaz: Polygrafické centrum, s.r.o.
2. Prebieha VO – nákup športového oblečenia a obuvi pre NSTC, NSTCm a rozhodcov –
výberová komisia bude zasadať 23.2.2021.
3. Prebieha VO – tlačoviny k projektu stolný tenis do škôl (počas zasadnutia VV SSTZ –
už bude známy víťaz – komisia bude vyberať ponuky v pondelok 15.2.2021).
4. Prebieha aktuálne získavanie cenových ponúk na zakúpenie stolov a sieťok do haly
SSTZ.
5. Dňa 28.2.2021 končí pracovná zmluva športovej koordinátorke Z. Majdekovej.
Mgr. Majdeková poslala žiadosť s návrhom na zotrvanie na pracovnej pozícii a
predĺženie pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.
Po diskusii sa VV SSTZ rozhodol predĺžiť pracovnú zmluvu ešte raz na dobu určitú –
a to do 31.12.2.2021.
Úloha: Pracovná zmluva na predĺženie pre športovú koordinátorku do 31.12.2021
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý
T: 28.2.2021

6. Podcast SSTZ – návrh na najbližšie časti:
a) Ing. Čelko/Ing. Šereda – ako to vidí predseda ŠTK (alebo teda komisia ŠTK) so
súťažami a aké existujú varianty (22.2.2021)
b) Ing. Kalužný/Bc. Breyerová – marketingové aktivity SSTZ (8.3.2021)
c) JUDr. Fink – projekty komisie pre rozvoj stolného tenisu a školský šport – stolný
tenis do škôl, atď. (22.3.2021)
d) Ing. Hamran – čo majú nové rozhodcovia a akým úlohám sa momentálne venuje
komisia rozhodcov (5.4.2021)
- v prípade, že sa udeje niečo významné na medzinárodnej scéne, tak to dostane
prednosť pred navrhovanými témami (napr. postup na OH z olympijskej kvalifikácie)
7. Prebehla výmena vstupných dverí do haly SSTZ – za automatické.
8. Prebieha rekonštrukcia zatečených mužských šatní ako aj chodby do šatní – z dôvodu
splesnivených a premočených stien.
Podľa správy, ktorú vypracovala spoločnosť San-Injekt, s.r.o. – „bola nameraná
extrémna vlhkosť stien – 12-16% (nad 4% sa hovorí o zvýšenej vlhkosti) a musí sa
okamžite odstrániť ako aj plesne - Stav objektu je pre danú činnosť nevyhovujúci a
havarijný, je NUTNÉ vykonanie sanácie pre ďalšie využívanie priestorov.“
9. Výzva na predkladanie vyznamenaní a ocenení za rok 2020 SOŠV
Návrh: predseda SSTZ Z. Kríž – jubileum 70 rokov (zlatý alebo strieborný odznak)
Ako informoval predseda SSTZ vzhľadom na fakt, že je v aktívnej funkcii podľa
zásad SOŠV nie je možné ho v tomto čase vyznamenať. Navyše predseda SSTZ je
šéfom komisie SOŠV pre vyznamenania a ocenenia.
V. Popová – jubileum (Medaila SOŠV)
VV SSTZ sa rozhodol, že sa predložie nasledovné návrhy na ocenenia: V. Popová, J.
Bardoň (bronzový odznak) a V. Kmeť (Čestné uznanie SOŠV).
Úloha: Poslať návrhy na ocenenia a vyznamenania SOŠV.
Z: Mgr. Majdeková
T: 15.3.2021
10. Je potrebné zabezpečenie školenia BOZP pre všetkých zamestnancov SSTZ, pretože
im platnosť potvrdenia končí 27.2.2021.
Úloha: Preškoliť zamestnancov BOZP.
Z: Mgr. Hatalová
T: 27.2.2021
11. Prebieha distribúcia oblečenia reprezentantom ako aj prebehlo upratanie skladu
s oblečením.
12. Do 1.3.2021 je termín na predkladanie žiadostí o grant na podporu investícii do
športovej infraštruktúry BA – hlavné mesto, kde sa sekretariát SSTZ pokúsi o získanie
grantu pre projekt: klimatizácia do haly SSTZ. Prebieha získanie predpokladaného
rozpočtu ako aj projektová dokumentácia.
Úloha: Spracovať projekt – grant na podporu športovej infraštruktúry BA – hlavné
mesto.
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý
T: 1.3.2021
13. Od 1.2.2021 máme k dispozícii sklad, kde bude prevezená podlahovina ako aj stoly –
projekt Stolný tenis do škôl, a následne sa začnú prevážať veci z haly – zodp. S.
Becáni

Úloha: Previezť podlahovinu do skladu SSTZ.
Z: S. Becáni
T: okamžite
14. V hale SSTZ trénujú len tí, ktorí sa preukážu platnou hráčskou zmluvou alebo
dekrétom OH ako aj negatívnym testom – PCR alebo antigenovým.
15. Pracovníci sekretariátu SSTZ sú vzhľadom na povahu svojho zamestnania na home –
office, ale v prípade potreby, keď je nutné a pracovná povinnosť vyžaduje prítomnosť
na sekretariáte, sú na pracovisku, ale len s negatívnym testom.
16. Dňa 10.2.2021 prebehlo odovzdanie počítačov spolu s príslušenstvom – KSTZ Trnava
a KSTZ Nitra.
17. Bolo zakúpených 300 krvných testov na COVID-19 pre potreby SSTZ ako aj 100
respirátorov FFP2, ktoré sú pre potreby hráčov, trénerov ako aj zamestnancov SSTZ.
18. Ciele sekretariátu SSTZ – boli predložené ciele, ktoré musia členovia sekretariátu
splniť, aby získali polorčné odmeny vo výške 100% ich mesačného platu.
VV SSTZ ciele hlasovaním schválil: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 neprítomný
14.4 Hlasovania per rollam v období od 13.1.2021 do 16.2.2021:
a) Prenájom skladových priestorov pre potreby SSTZ
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 2 nehlasovali
b) Suma z minuloročného rozpočtu, ktorá bude rozdelená klubom, bude: 162.200 €,
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal
c) Podporné stanovisko SSTZ na výstavbu stolnotenisovej haly v Humennom,
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal
d) Udelenie dekrétov pre olympionikov – výnimky – N. Puchovanová, A. Klajber,
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal
e) Zmena maséra na turnajoch v Katare namiesto R. Cara za R. Fabínyho,
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal
f) Tlač knihy Stolnotenisová mapa Slovenska
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval
g) Podpora Alexandry Polákovej
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal
h) Nákup stolov a sieťok do haly SSTZ
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval
i) Výzva na predloženie ponuky v predmete zákazky Nákup športových odevov a obuvi
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 2 nehlasovali
j) Komisia na otváranie ponúk v predmete zákazky Nákup športových odevov a obuvi
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 2 nehlasovali
k) VO tlačovín na projkt Stolný tenis do škôl
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal 1 nehlasoval
l) Komisia na otváranie ponúk v predmete zákazky Tlačoviny k projektu Stolný tenis do škôl
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval
m) Príloha č. 2 k VO tlačovín k projektu Stolný tenis do škôl
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ prebehne 23.3.2021 formou video hovoru.
Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r.
Overil: Dr. Zdenko Kríž, v.r.
Bratislava, 3.3.2021

Príloha č. 1/2

Medzinárodná agenda
(12.1.2021 – 15.2.2021)

Dátum: 15.2.2021
Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová

A:

ITTF:
1. 2021 ITTF High Performance Training Camp in Doha (QAT)
2. WTT Middle East Hub - Singles Entry Lists & Important Update
3. Invitation to Umpire | 2021 Asian and World Olympic Qualification Tournament and
WTT Middle East Hub
4. ITTF statement on the letter from DTTB dated 18th November 2020
5. Zmena dátumov WSQT and AQT.
WSQT: 14.-17.3.2021
ASQT: 18.-20.3.2021
6. WTT China Hub Update
7. The Tokyo 2020 Playbook for Athletes and Officials

B:

ETTU:
1. Europe Cup 1st round – nové termíny: 27.-28.3.2021
2. European Olympic Singles Qualification – preložené
3. ETTU Info 2021-1:
ETTU Congres – Cluj-Napoca 29.9.2021 (Počas ME družstiev)
EOSQ – nový termín: 21.-25.4.2021, Lisabon, Portugalsko
2021 EUROPE TOP 16 CUP – MONTREUX, SUI: 22.-23.5.2021
4. ETTU Development Webinar - 22nd February

Ostatné:
1. Being part of the Solution – Maďarsko, Keňa, Egypt, Austrália, Qatar, Mexiko,
Jordánsko, Yemen, Maldivy, Južná Afrika, Tunisko

Príloha č. 2/2

Informácia ekonóma
Dátum: 12.02.2021
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
2 L.V. SLOVAK s.r.o.
SPOLU

20,16
1.380,00
1.400,16

Úhrada dlžných pohľadávok bola opakovane urgovaná. Z vyššie tiež uvedeného vyplýva,
že neuhradené záväzky voči zväzu nemajú žiadni hráči reprezentácie.
2. Príspevok uznanému športu v roku 2020
Nižšie uvádzame finálnu štruktúru prostriedkov Príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok
2020. Prostriedky v danej výške nám boli poukázané do konca roku 2020 a nespotrebované
prostriedky boli v povolenom rozsahu prenesené do 1. štvrťroku 2021:
čin
1
2
3
4
5

min
min
min
max
=

strop
15%
20%
25%
20%

Kategória
šport mládeže do 23 r. v kluboch
rozvoj talentovaných športovcov
športová reprezentácia
správa a prevádzka
kapitálové výdavky
Celkom:

Pôvodný limit
245 463,00
327 284,00
409 105,00
354 803,00

Aktualizovaný limit
266 103,00
nešpecifikované
nešpecifikované
354 803,00

108 406,00
1 636 418,00

108 406,00
1 774 016,00

Okrem toho nám MŠVVŠ SR v rámci programu Národné športové projekty poskytlo
príspevok na členov Top Teamu pre rok 2020 v celkovej výške 41.713,- eur (mix 30.285,Wang 5.214,-, Labošová 5.214,- eur) a v plnej výške poukázaný. Nespotrebované
prostriedky boli v povolenom rozsahu prenesené do 1. štvrťroku 2021.
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 v plnom rozsahu
poukázané oceneným.
3. Príspevok uznanému športu v roku 2021

Bola podpísaná zmluva na poskytnutie Príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2021,
štruktúru uvádzame nižšie.
čin
strop
Kategória
1 min
15% šport mládeže do 23 r. v kluboch
2 min
20%
3 min
25%
4 max 15/ 20%
5 =

rozvoj talentovaných športovcov
športová reprezentácia
správa a prevádzka
kapitálové výdavky
Celkom:

Limit podľa zmluvy
269 723,00

Limit v prípade čl. 4.2
269 723,00

359 630,00
449 538,00
269 723,00
129 604,00
1 798 150,00

nešpecifikované
nešpecifikované
359 630,00
129 604,00
1 798 150,00

Treba poznamenať, že tohtoročná zmluva prináša isté novinky oproti minulým rokom, a to:
- Za neoprávnené náklady sa považujú náklady na propagačné materiály, propagačné,
mediálne, produkčné, projektové a poradenské služby, reklamná, podnikateľská alebo
obdobná činnosť, propagácia Prijímateľa a iných osôb, úhrada kapitálových výdavkov
z bežných transferov a naopak.
- Pokiaľ v roku 2021 bude 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
smerodatný pravý stĺpec vyššie uvedenej tabuľky
Nateraz nám bola Ministerstvom z príspevku poukázaná čiastka 449.538,- eur.
4. Ďalšie informácie
a) Podali sme daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti za pozemky nadobudnuté v roku
2020.
b) Uskutočnili sme inventúru pokladne ku dňu 31.12.2020.
c) Uhradili sme poistky motorových vozidiel BA411MJ (PZP) a BL118JH (HP) a zakúpili
ročné diaľničné známky SR pre všetky vozidla okrem Thálie.
d) Zrušili sme bankové účty vo VÚB: SK92... (okamžite) a SK35... (k termínu 20.02.2021).
e) V súvislosti s legislatívnym zvýšením minimálnej mzdy od 01.01.2021 zvýšili sme mzdy
správcovi S. Becánimu a upratovačke O. Becániovej nad hranicu príslušnej min. mzdy.
f) Obdržali sme znalecký posudok na budovu ubytovne (vrátane pozemku). Všeobecná
hodnota bola odhadnutá na 804.000,- eur.
g) Vyčíslili sme sumu úrokov z omeškania za oneskorenú úhradu Maďarským
stolnotenisovým zväzom (MASz) našej faktúry č. 129/17, čo predstavuje 12,75 eur.
V prípade kladného stanoviska VV, vyfakturujeme túto čiastku MASz.
h) Audítor schválil možnosť preddavkovej fakturácie za audítorské služby za uzávierku r.
2020.
i) Realizovali sme úhradu poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu v celkovej výške
4.346,57 eur v štruktúre 25% z PUŠ 2020, 25% z PUŠ 2021 a 50% zo zdaniteľných
nákladov SSTZ v r. 2021.
j) Dokončujeme prípravu a distribúciu zmlúv a dodatkov zmlúv podporeným klubom
(všetky programy).

Príloha č. 3/2

Body
5853,44
5233,47
3754,84
3067,02
2682,63
2184,90
1753,29
1273,99
725,96
535,50
809,00
779,42
743,10
396,25
577,81
549,38
394,03
326,65
234,99
209,59
175,02
164,41

Výpočet ÚTM k 1.1.2021

Klub
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
STC ŠKST BRATISLAVA
ŠKST TOPOĽČANY
ŠKST RUŽOMBEROK
ŠK ŠOG NITRA
STO VALALIKY
MSK ČADCA
ŠK PRIEVIDZA
STK DEVÍNSKA NOVÁ VES
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
MŠK ŽIAR/HRONOM
KST RAKSIT
TTC NOVÉ ZÁMKY
ŠKST KARLOVA VES
TJ STO NIŽNÁ
ŠKST HUMENNÉ
MŠK KYS.NOVÉ MESTO
MŠK STO KROMPACHY
ŠKST MICHALOVCE
STKM PODLAVICE
STO SPOJE BRATISLAVA

Individuálna podpora:
FILIP DELINČÁK

body z
koef.
5853,44
5233,47
3754,84
3067,02
2682,63
2184,90
1753,29
840,83
725,96
535,50
533,94
514,42
490,45
396,25
381,35
362,59
260,06
215,59
155,10
138,33
115,51
108,51

2561,86

10.hráčov
9.hráčov
11.hráčov
6.hráčov
6.hráčov
4.hráči
6.hráči
2.hráči
5.hráčov
4.hráči
2.hráči
2.hráči
2.hráči
3.hráči
2.hráči
2.hráči
2.hráči
2.hráči
2.hráči
2.hráči
2.hráči
2.hráči

koef.
1
1
1
1
1
1
1
0,66
1
1
0,66
0,66
0,66
1
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

14 263 €
11 617 €
9 322 €
4 471 €
3 860 €
2 847 €

14 263 €
11 617 €
9 322 €
4 800 €
4 800 €
4 800 €
4 800 €
4 800 €
4 800 €
4 800 €
4 800 €
4 800 €
4 800 €
4 800 €
4 800 €
4 800 €

13 621 €

13 621 €

60 000 €

111 223
€

