
Zápis č. 3/2021 

zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 23.3.2021  

formou videokonferencie 

 

Začiatok zasadnutia: 23.3.2021 o 10:00 

Ukončenie zasadnutia:  23.2.2021 o 15:00 

 

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

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

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

Cibula, Bc. Breyerová 

Neprítomný: Mgr. Majdeková 

Program:  

1. Otvorenie         - Dr. Kríž 

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

3. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 

4. Stav čerpania rozpočtu  v 1.Q 2021 za rok 2020  - Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

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

6. Informácie z komisie ŠTK a opatrenia súvisiace  

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

7. Informácie z komisie mládeže    - Ing. Grigel 

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

9. Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu 

a školský šport              - Dr.Fink 

10. Informácie z komisie športovej reprezentácie           - Truksa 

11. Informácie z komisie rozhodcov    - Ing. Hamran 

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

13. Kontrola plnenia úloh                                                       - Mgr. Hatalová 

14. Rôzne      

K bodu 1 – Otvorenie – Dr. Kríž 

Predseda SSTZ privítal všetkých členov VV SSTZ ako aj sekretariát SSTZ na treťom 

zasadnutí VV SSTZ konanom v roku 2021 formou video hovoru. Od posledného zasadnutia 

sa udialo množstvo vecí. Predseda ocenil účasť našej reprezentácie na turnaj v Katare a to 

najmä postup Y. Wanga na OH v Tokiu. Taktiež vyjadril poďakovanie M. Brúderovej ako aj 

spoluautorom za knihu – Stolnotenisová mapa Slovenska, ktorá je po jeden a pol ročnej 

vytlačená. 

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

2.1   ETTU zorganizoval 22.2.2021 webinár pre európskych trénerov a ITTF pripravila 

24.2.2021 webinár na tému boj proti manipuláciám výsledkov v stolnom tenise. Na prvom sa 

za SSTZ zúčastnilo 9 trénerov a na druhom Z. Kríž. 



2.2  Dňa 25.2.2021 sa uskutočnilo video rokovanie zástupcov SSTZ s predstaviteľmi firmy 

Butterfly Europa o budúcnosti spoločnej zmluvy, ktorej platnosť sa končí 31.8.2021. Za 

SSTZ sa ho zúčastnili: Z. Kríž, B. Kalužný, A. Hamran, I. Hatalová, za Butterfly  H. Kimura 

a von Berg a zástupca Butterfly pre Slovensko B. Hermann. Po diskusii medzi obidvoma 

stranami došlo k dohode, že rozhodnutie o ukončení, resp. predĺžení zmluvy,   sa odkladá o tri 

mesiace – do konca mája 2021. Do dvoch týždňov predloží SSTZ  návrh na úpravu zmluvy 

a Butterfly sa vyjadrí k požiadavkám SSTZ. Súbežne ekonomická a marketingová komisia 

osloví so žiadosťou o konkrétne ponuky na prípadnú  zmluvu aj ďalšie stolnotenisové firmy.                             

2.3    Dňa 4.3.2021 sa konalo video zasadnutie VV SOŠV. Konštatovalo, že napriek 

množstvu rokovaní a intervencií na MŠVVaŠ SR a Krízovom štábe SR podmienky na rozvoj 

športu devastuje  korona kríza a s ňou spojené prísne  preventívne opatrenia. Športový život, 

najmä mládeže,  sa prakticky zastavil a ohrozená je aj príprava reprezentantov  SR na OH 

v Tokiu. Plánované VZ SOŠV  na 30.4.2021sa pravdepodobne uskutoční iba formou video 

konferencie a vyznamenania členov SOŠV budú laureátom odovzdané až na Olympijskej 

akadémii po OH v Tokiu. 

2.4   V priebehu marca štartovala 11-členná výprava SR na dvoch turnajoch WTT v Katare 

a na následnej svetovej olympijskej kvalifikácii v Dauha. Pekný úspech dosiahol  mix Pištej-

Balážová, ktorý sa na turnaji Star Contender prebojoval do semifinále. Vynikajúci výsledok 

zaznamenal Wang Yang, keď  sa v dvojhre ako prvý Slovák v stolnom tenise  kvalifikoval do 

Tokia. Ďalšiu šancu postúpiť  v dvojhrách  na OH budú mať slovenskí reprezentanti v apríli  

na európskej kvalifikácii v Portugalsku. Následne ITTF uzavrie kvalifikáciu a doplní ďalších 

hráčov v dvojhrách a mixe -  podľa postavenia na svetových rebríčkoch. Wang Yang sa stal 

iba 20. slovenským športovcom, ktorý si vybojoval priamu účasť v Tokiu. 

2.5   Dňa 17.4.2021 sa uskutočnila video konzultácia členov VV SSTZ k dočerpaniu 

štátnych prostriedkov z r. 2020. Boli prijaté opatrenia, aby  do 31.3.2021 bol vyčerpaný celý 

prebytok z r. 2020 ako aj časť prostriedkov z I.Q 2021. VV apeloval najmä na extraligové 

kluby a kluby, ktoré získali od zväzu podporu na mládež do 23 rokov, aby tieto finančné 

prostriedky vyčerpali v termíne podľa zmluvy a v zmysle predpisov MŠVVaŠ SR. 

K bodu 3 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 

Materiál je prílohou zápisu č. 1/3. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 

K bodu 4 – Stav čerpania rozpočtu  v 1.Q 2021 za rok 2020 – Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

Dňa 17.3.2021 sa uskutočnil video hovor členov VV SSTZ (bližšie v bode zápisu 2.5). Všetky 

kluby, ktoré mali nárok na finančné prostriedky – podpora mládeže do 23 rokov a extraligové 

kluby svoje príspevky v plnej výške vyčerpali. 

VV SSTZ postupne opätovne prešiel všetky položky. Podľa predložených materiálov sú 

prostriedky z r. 2020 skoro všetky vyčerpané – je potrebné uhradiť letenky do Portugalska, 

zakúpiť oblečenie do NSTC a NSTCm a zabezpečiť tzv. branding haly.  

K bodu 5 – Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Kalužný, Ing. Suchý 

Informácia ekonóma je prílohou zápisu č. 2/3. 

VV SSTZ berie materiál na vedomie. 



Ing. Suchý opakovane nepredložil reporting v zmysle smernice. Taktiež napriek 

upozorneniam nezverejnil čerpanie financii na webe SSTZ.  

Úloha : Ing. Suchý zverejní na webe SSTZ chýbajúce čerpanie financií za druhý polrok 

2020 + 1-2/2021.             T: okamžite 

Úloha : Ing. Suchý pripraví reporting nákladov a výnosov (kontingenčné tabuľky) za rok 

2020.             T: 20.4.2021 

Uskutočnil sa video hovor so zástupcami firmy Butterfly o predĺžení termínu na prípadnú 

výpoveď zo sponzorskej zmluvy do konca mája 2021.  

Bc. Breyerová predložila na zasadnutie VV SSTZ návrhy na „obrandingovanie“ haly SSTZ.  

Návrhy po krátkej diskusii boli jednomyseľne schválené. 

Úloha : Pripraviť aktualizáciu rozpočtu na rok 2021 podľa nového kalendára akcií na 

tento rok.       

Z: Ing. Kalužný            T: 22.4.2021 

K bodu 6 – Informácie z komisie ŠTK a opatrenia súvisiace s koronavírusom COVID-19 

– Ing. Čelko, Ing. Šereda 

Ing. Čelko predložil nasledovné návrhy ŠTK: 

 

1. Návrh úpravy Súťažného poriadku:  

4.3.7.1.3. V jednom súťažnom ročníku môže hráč štartovať v majstrovských  stretnutiach len 

za jeden oddiel – klub s výnimkou hráčov podľa čl. 4.1.4.6.3. pri anulovaní výsledkov , pri 

výnimočnom hosťovaní  podľa čl. 3.6.1.8. a výnimkou v sezóne 2020/21 z dôvodu 

koronakrízy. 

Toto ustanovenie platí aj  pre hráčov s cudzou štátnou príslušnosťou.  

4.3.7.1.4. Hráč s cudzou štátnou príslušnosťou nemôže v jednom súťažnom ročníku súčasne 

štartovať za družstvo so sídlom na území SR a za akékoľvek iné družstvo v zahraničí 

s výnimkou v sezóne 2020/21 z dôvodu koronakrízy. Toto ustanovenie sa týka aj hráčov s 

príslušnosťou k SR hrajúcich v zahraničí. Výnimkou môžu byť len reprezentačné štarty za 

svoju krajinu. 

2.  Opatrenia súvisiace s koronavírusom COVID-19 

       Nakoľko k termínu marcového VV SSTZ nedošlo ku uvoľneniu protipandemických 

opatrení, ostáva v platnosti Stanovisko VV SSTZ zo dňa 16.2.2021.   

 

VV SSTZ jednomyseľne obidva návrhy ŠTK hlasovaním schválil. 

K bodu 7 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel 

7.1  Zmena hracieho systému M SR mládeže 

Vzhľadom na vývoj situácie s pandémiou, odporúča komisia mládeže SSTZ zmenu hracieho 

systému M SR mládeže z doterajšieho na rovnaký systém ako sa hrajú M SR dospelých. V 

piatok kvalifikácia a následne cez víkend odohrať samotné majstrovstvá. Konkrétne 

propozície budú vypracované v spolupráci s komisiou ŠTK podľa aktuálnej  pandemickej 

situácie.  



Úloha: KM v spolupráci s ŠTK návrh dopracovať. 

Z: Ing. Grigel, Ing. Čelko        T: máj 2021 

 

K bodu 8 – Informácie z metodicko-vzdelávacej komisie – Ing. Kutiš 

Počas víkendu 26.-28.3.2021 sa uskutoční školenie 1. kv. stupňa na FTVŠ v Bratislave 

dištančnou formou.  

Ing. Kutiš informoval, že po konzultácii členov komisie – časť bakalárskej práce od V. 

Kovácsovej navrhuje využiť ako príručku, resp. doplňujúci materiál pre projekt Stolný tenis 

do škôl (nie ako samostatnú odbornú publikáciu). 

K bodu 9 – Informácie z komisie pre rozvoj stolného tenisu a školský šport – Dr.Fink 

 

9.1  Stolný tenis do škôl 

Na SSTZ boli doručené kompletné materiály /diplomy, brožúry, zakladače, samolepky, atď./ 

s novou jednotnou grafikou pre tento rok. V súlade s tým bola upravená aj grafika na stránke 

www.stolnytenisdoskol.sk  v predstihu tak, aby sa deti skôr mohli identifikovať s maskotmi 

projektu a spoznať projekt skôr ako sa spustí. Pracuje sa na aktualizácii údajov na webstránke. 

Stoly a príslušenstvo sú zakúpené a projekt je po materiálno-technickej stránke kompletne 

pripravený. Čaká sa na to, kým pandemická situácia umožní jeho realizáciu. 

 

9.2  Príspevok SSTZ U23 pre kluby – dodatočné čerpanie klubmi 

V zmysle dodatkov k zmluvám o dodatočnom čerpaní dotácie za rok 2020 príspevok čerpalo 

všetkých 101 klubov. Aktuálne prebieha kontrola predložených dokladov.  

 

9.3  Svetový deň stolného tenisu 

Tohtoročný projekt WTTD bol presunutý na online platformu. Spustila sa súťaž na zapojenie 

sa pre širokú verejnosť, v súvislosti s tým bolo pripravené technické prostredie na 

www.sraketoudoskoly.sk , kde táto súťaž prebieha. Zapojiť sa môže každý – formou videa 

alebo kresieb. Súťažné podklady boli zverejnené a hrá sa o množstvo cien. 

https://www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj/  

Bližšie informácie tu: https://www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj/sutazne-podmienky/  

 

9.4  Publikačná činnosť SSTZ 2021 

Výzva bola zverejnená s termínom prihlásenia sa do 31.03.2021. Výzva stále prebieha. 

Doposiaľ boli obdržané žiadosti na podporu nasledujúcich publikácií: 

 

1/Kondičná príprava v stolnom tenis – 2. vydanie, autor: Dr. Blaško 

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

 

2/Stolnotenisové odznaky a medaily a ďalšie memorábilie od vzniku Československého 

zväzu a SSTZ, autor: M. Smrek a kolektív 

Úloha:  Potrebné preveriť či je možné vydanie zaplatiť zo štátnych prostriedkov. 

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

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

 

3/Stolnotenisová kronika mesta Humenné, Autor: D. Fink 

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

 

http://www.stolnytenisdoskol.sk/
http://www.sraketoudoskoly.sk/
https://www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj/
https://www.sraketoudoskoly.sk/hlasuj/sutazne-podmienky/


4/Prípravné hry v stolnom tenise pre prípravku detí do 10 rokov, Autor: V. Kovácsová 

MVK navrhla text vydať ako podporný materiál pre projekt Stolný tenis do škôl. 

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

 

5/Trnavská cesta za úspechom, Autor: I. Peko 

Pred 2 rokmi bol autor s podobnou publikáciou zo strany SSTZ podporený a tak VV SSTZ 

navrhuje finančnú podporu pre tentokrát odložiť. 

Za odloženie podpory: Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 neprítomný 

 

K bodu 10 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Truksa 

 

Predseda KŠR predložil ústne hodnotenie z turnajov v Katarskej Dauhe. Písomné hodnotenia 

od obidvoch trénerov ešte budú dodané dodatočne. Informoval o veľmi prísnych opatreniach, 

ale aj veľkých nedostatkoch v organizácii turnaja. 

 

Európska olympijská kvalifikácia jednotlivcov (EOSQ) v Portugalsku, 21.-25.4.2021: 

Y. Wang sa vďaka nominácii na OH v Katare nezúčastní EOSQ 

Doplnok do nominácie: masér – R. Fabiny 

 

China Hub (dátum a miesto stále nejasné) 

Predbežná nominácia: Y. Wang, J. Truksa – tréner 

 

Nominácie hlasovaním VV SSTZ schválil jednomyseľne. 

 

K bodu 11 – Informácie z komisie rozhodcov – Ing. Hamran 

 

11.1  Dňa 30.3.2021 sa uskutoční  ETTU Webinar:  „Rules, Regulations and Procedures in 

Para-Event for Match Officials, Coaches and Players“  –  Objasnenie pravidel, predpisov a 

turnajových procedúr pre rozhodcov, trénerov a hráčov na turnajoch zdravotne 

znevýhodnených.  Účasť bola  ponúknutá komisii rozhodcov SSTZ,  medzinárodným 

rozhodcom – držiteľom modrých odznakov a takisto aj zástupcom SPV a SZTPŠ.  

11.2   Pozvanie na  ITTF Fa40 Slovenia Para Open 2021, Laško (SLO): 29. máj – 1. jún 

2021  pre  2  rozhodcov do výberového konania. Rozhodcovia vybraní na turnaj sú povinní 

predložiť PCR test nie starší ako 48 hodín organizátorovi po príchode.  

Uzávierka prihlášok: 31.3.2021. 

11.3  Pozvanie na  Paralympic World Qualification Tournament, Laško (SLO): 3. – 5. jún  

2021  rozhodcov do výberového konania. Rozhodcovia vybraní na turnaj sú povinní predložiť 

PCR test nie starší ako 48 hodín organizátorovi po príchode.  

Uzávierka prihlášok: 31.3.2021. 

11.4  Komisia rozhodcov ITTF nominovala na Paralympijské hry p. Mariána Bystričana ako 

rozhodcu . 

11.5   Informácia o organizácii ME mládeže 2021 

Majstrovstvá Európy mládeže sa budú hrať v chorvátskom Varaždine rozdelené na dva 

samostatné turnaje (každý trvá 7 dní).  



1.  18. – 24. júl  2021 – U19  – ME juniorov 

2.  26. júl – 1. august 2021 – U15 – ME kadetov 

 

K bodu 12 – Príprava Konferencie SSTZ 2021 – Mgr. Hatalová 

 

Mgr. Hatalová informovala o mieste konanie Konferencie SSTZ 2021. Konferencia sa 

uskutoční v Hoteli Bratislava dňa 18.6.2021. 

 

Na zasadnutie bol predložený volebný a rokovací poriadok. 

Po malých úpravách bol materiál VV SSTZ schválený: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 nehlasoval 

VV SSTZ schválil aj predložený návrh programu konferencie:  

8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 neprítomný 

 

Návrhy na ocenenia na konferencii SSTZ: 

Čestný člen – J. Hlubina 

Sieň slávy – M. Vozár 

Hlasovanie VV SSTZ o návrhoch: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržal, 1 neprítomný 

 

Manuál ku konferencii pre krajské stolnotenisové zväzy bude v čo najkratšom čase 

spracovaný. 

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

 

Všetky schválené materiály budú priebežne zverejňované aj na stránke 

www.sstz.sk/konferencia-sstz  

Z: Cibula, Mgr. Hatalová        T: priebežne 

 

K bodu 13 – Kontrola úloh – Mgr. Hatalová 

 

Úlohy splnené: 

1/2   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 

- Videohovor sa uskutočnil o čom boli informovaní aj členovia VV SSTZ, bližšie 

v bode 2.2 

3/2  Poslať odpoveď na žiadosť rodičom F. Delinčáka. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite   

- Odoslaná 

5/2  Poslať autorom publikácie Stolnotenisová mapa Slovenska zmluvy ako aj vyplatiť 

schválené odmeny. 

Z: Ing. Suchý         T: okamžite 

- Zmluvy poslané, odmeny vyplatené 

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


7/2  Návrhy na ocenenia na konferenciu SSTZ je potrebné predložiť do najbližšieho 

zasadnutia VV SSTZ. 

Z: členovia VV SSTZ        T: 23.3.2021 

- Bližšie v bode zápisu 12. 

8/2  Pracovná zmluva – predĺženie pre športovú koordinátorku do 31.12.2021 

Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý        T: 28.2.2021 

- Pracovná zmluva predĺžená 

9/2  Poslať návrhy na ocenenia a vyznamenania SOŠV. 

Z: Mgr. Majdeková         T: 15.3.2021 

- Návrhy boli v termíne zaslané 

10/2  Preškoliť zamestnancov SSTZ BOZP. 

Z: Mgr. Hatalová         T: 27.2.2021 

- Všetci zamestnanci SSTZ sú odborne preškolení a preskúšaní odborníkom z tejto 

oblasti. 

11/2  Spracovať projekt – grant na podporu športovej infraštruktúry BA – hlavné mesto. 

Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý       T: 1.3.2021 

- Projekt – „Klimatizácia v hale SSTZ“ bol v stanovenom termíne odovzdaný, čaká sa 

na vyhodnotenie – malo by prebehnúť 23.3.2021. Na najbližšom zasadnuté VV SSTZ 

by už mal byť známy výsledok. 

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. 

-  Zápisnica z otvárania ponúk bola zaslaná členom VV SSTZ. 

11/1  Počítače spolu s výbavou budú osobne doručené predsedom krajských zväzov. 

Z: Cibula          T: február 2021 

- Zatiaľ boli odovzdané počítače trom KSTZ, keď situácia dovolí, budú doručené 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. 

- Bližšie v bode zápisu 9.3. 

13/1  Miesto rokovania Konferencie SSTZ  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 

- Konferencia sa uskutoční 18.6.2021 v Hoteli Bratislava – hotel potvrdil rezerváciu 

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 

- Bližšie v bode zápisu 12. 

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.   

- Ing. Suchý predložil vo svojom materiáli informáciu o konzultácii s právnikom.  

VV SSTZ sa rozhodol, že tému založenia s.r.o. odloží na diskusiu pre nový VV SSTZ 

po konferencii. 

Úlohy čiastočne splnené: 

4/2  Zaslať zmluvu F. Delinčákovi na individuálnu podporu. 

Z: Ing. Suchý         T: okamžite  

- zmluva je na pripomienkovaní. Po zapracovaní pripomienok bude zaslaná. 

6/2  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 

- členom VV SSTZ bola zaslaná zatiaľ len časť materiálov, ostatné budú doposlané. 

Úlohy nesplnené 

2/2  Osloviť ďalšie stolnotenisové firmy s tým, aby poslali ponuky sponzorstva. 

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

- vzhľadom na dlhšiu PN gen. sekretárky SSTZ zatiaľ materiál nebol spracovaný 

- Materiál bude spracovaný a ešte poslaný na pripomienkovanie členom VV SSTZ a až 

potom poslaný potenciálnym sponzorom. 

NT:  5.4.2021 

12/2  Previezť podlahovinu do skladu SSTZ. 

Z: S. Becáni  

           NT: apríl 2021 



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 

- Všetky termíny budú v manuáli pre krajské stolnotenisové zväzy a extraligové 

zväzy 

NT: okamžite 

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

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

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

niektoré detaily upraviť.  

       NT: dokým nebude spustený projekt STDŠ 

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         NT: 31.5.2021 

 

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: máj 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       T: 15.2.2021 

         NT: 30.4.2021 

 

6/13  Osloviť vybrané športové zväzy s otázkou záujmu o otvorenie bakalárskeho štúdia v šk. 

roku 2021/2022 na FTVŠ v Bratislave. 

Z: Ing. Kutiš         NT: 31.5.2021 

 

K bodu 14 – Rôzne 

 

14.1  Vydrany – súhlasné stanovisko 

Klub SK Vydrany požiadal o podporné stanovisko, že športová infraštruktúra spĺňa 

požiadavky na organizovanie medzinárodných súťaží a prípravu športovcov. Ide o výzvu 

vypísanú na čerpanie dotácie na športovú infraštruktúru Fondom na podporu športu. 

 

Hlasovanie VV SSTZ o súhlasnom stanovisku: 9 za, 0 proti, 0 sa zdržal 

14.2  L.V.Slovak, s.r.o 

Podnájomník L.V.SLOVAK s.r.o. znovu poslal prostredníctvom svojho právneho zástupcu 

žiadosť: „Úctivo žiadame o pomerné zníženie výšky nájmu najmenej vo výške 50% z 

dohodnutého mesačného nájomného počnúc mesiacom október 2020 do času skončenia 

núdzového stavu a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie Nájomcu zapríčinenej 

pandémiou vírusu COVID-19 a s tým spojenej Slovenskou republikou nariadeného núdzového 

stavu a zatvorenia všetkých stravovacích ako aj ubytovacích zariadení, čím vznikol priamy 

problém, že nájomníci v ubytovacom zariadení nemajú príjem a prestali platiť nájom.“ 

 

VV SSTZ sa zhodol, že nájomné nezníži aj napriek nepriaznivým okolnostiam 

podnájomníkov. (Ani iní občan SR nemá znížené nájomné na bývanie) 

 

Generálny sekretár informuje o rozhodnutí L.V.Slovak, s.r.o listom 

 

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. 

 

14.4  Časopis Slovenský stolný tenis 

Dr. Kríž informoval členov VV SSTZ o čísle časopisu SSTZ 3-4/2020, ktorý vyjde s veľkým 

oneskorením v najbližších dňoch.  

Na zasadnutie bol predložený aj obsah čísla 1/2021, o ktorom sa viedla dlhšia diskusia. 

V čo najkratšom čase prebehne zasadnutie redakčnej rady, kde bude doriešený obsah a bude 

do časopisu zaradený článok o národnom tréningovom centre. 

 

14.5 Hlasovania per rollam v období od 16.2.2021 do 23.3.2021: 

a)  predĺženie termínu pre možnosť vypovedania zmluvy s firmou Butterfly, 

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

b) Výzva na podporu publikačných aktivít v r. 2021 

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

 



Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční dňa 22.4.2021 formou videokonferencie. 

 

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v. r. 

Overil: Dr. Zdenko Kríž, v. r. 

Bratislava, 2.4.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1/3 

 

Medzinárodná agenda 

(16.2.2021 – 19.3.2021) 

 

Dátum:  19.3.2021 

Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová 

 

A:  ITTF: 

 

1. WTT Middle East Hub - Technical Call & Covid-19 Protocols 

2. Thomas Weikert – prezident ITTF odvolal zastupujúceho prezidenta – Khalil Al-

Mohannadi (okrem iného je Prezident Qatar TTA) a odvolaný bol deň pred začatím 

podujatí WTT v Katarskej Dohe 

3. Invitation to Umpire | 2021 ITTF Fa40 Slovenia Para Open and World Paralympic 

Qualification 

4. WTT China Hub Update 

5. Ranking Updates | Olympic Qualification Ranking and ITTF Table Tennis World 

Ranking 

6. Tokyo 2020 | Qualification Men's Singles SVK 

7. Notice of Business - 2021 ITTF Annual General Meeting 

 

 

B:        ETTU: 

 

1. ETTU EB letter to ITTF_16.2.2021 – List ETTU zaslaný ITTF ohľadom požiadaviek, 

aby sa nekrížili termíny EOSQ a China Hub 

2. ETTU National Associations Development Support – 2021 Call for Additional 

Applications – Deadline 28.3.2021 

3. European Olympic Singles Qualification – Prospectus, Deadline: 29.3.2021 

4. 2021 ETTU Development Webinar - 22nd March  

5. ETTU Webinar 30.03.2021 Rules, Regulations and Procedures in Para-Event for 

Match Officials, Coaches and Players 

6. EOSQ Playing System update 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2/3 

Informácia ekonóma 

Dátum:   19.03.2021 

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 L.V. SLOVAK s.r.o. 1.380,00 

 SPOLU 1.400,16                    

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

že neuhradené záväzky voči zväzu nemajú žiadni hráči reprezentácie. 

2. Plnenie úloh VV SSTZ 

7.3  Stanovisko Komisie mládeže k individuálnej podpore Filipa Delinčáka  

 

Úloha: Zaslať zmluvu na individuálnu podporu. 

Z: Ing. Suchý         T: okamžite  

• Zmluva na Individuálnu podporu Filipa Delinčáka: v súčasnosti prebieha 

finalizácia zmluvy. 
 

 

 

Úloha: Poslať autorom publikácie Stolnotenisová mapa Slovenska zmluvy ako aj vyplatiť 

schválené odmeny. 

Z: Ing. Suchý         T: okamžite 

• V súčasnosti prebieha finalizácia zmlúv a preplatenie odmien. 
 

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.  

•  Prekonzultovali sme s právnikom eventualitu založenie zväzovej obchodnej 

spoločnosti (spoločnosti s ručením obmedzeným v 100% vlastníctve zväzu – iný variant 

nie je relevantný). Mnohé slovenské športové zväzy a zahraničné stolnotenisové 

asociácie takéto spoločnosti vlastnia a prevádzkujú. V prvom rade si treba ujasniť 

nasledujúce otázky: 

1. Kto bude štatutár, resp. akým spôsobom bude stanovovaný, ako by sme chceli mať 

ošetrené rozhodovacie právomoci v spoločnosti (mandátna zmluva?), odplata 

konateľovi (-om);  



2. Aký bude finančný model vzťahov spoločnosti so zväzom. 

3. Aký bude predmet podnikania. Na aké účely budeme firmu využívať. Nateraz sa 

črtajú tieto možné činnosti pre predpokladanú spoločnosť: 

▪ Správa/ prevádzka stolnotenisovej haly alebo užívanie/ prenájom priestorov 

v nej. 

▪ Publikačná činnosť a realizácia jej výstupov. 

▪ Marketingové činnosti, účtované zväzu ako prevádzkové alebo športové 

činnosti. 

▪ Reklamné činnosti; 

▪ Dodávka športových podujatí zväzu „na kľúč“; 

▪ Administratívne a športové služby pre NSTC; 

▪ Ubytovacie služby; 

▪ Stravovacie služby (bufet); 

▪ Vydavateľská činnosť (knihy, časopis); 

▪ Predaj literatúry a darčekových predmetov. 

4. Aké iné možnosti (výhody) či obmedzenia (riziká) nám to prinesie z hľadiska  

financovania našej činnosti. Napríklad z hľadiska dotácií, transferového oceňovania, 

daňových aspektov, atď. 

Bez zodpovedania uvedených otázok sa nepohneme ďalej.  

 

3. 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. Štruktúra 

poskytnutých príspevkov v roku 2020 bola takáto: 

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 nešpecifikované 

3 min 25% športová reprezentácia                    409 105,00 nešpecifikované 

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 

 

V súčasnosti dokončujeme dočerpanie prostriedkov a finalizujeme záverečné vyúčtovanie 

príspevku na rok 2020. Nepredpokladáme vrátenie prostriedkov do rozpočtu MŠVVaŠ SR. 

4. Príspevok uznanému športu v roku 2021  

Bola podpísaná zmluva na poskytnutie Príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2021, 

štruktúru uvádzame nižšie.  

čin   strop Kategória Limit podľa zmluvy Limit v prípade čl. 4.2 

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

2 min 20% rozvoj talentovaných športovcov                    359 630,00 nešpecifikované 

3 min 25% športová reprezentácia                    449 538,00 nešpecifikované 

4 max 15/ 20% správa a prevádzka                    269 723,00           359 630,00    



5 =   kapitálové výdavky                    129 604,00                    129 604,00  
 

 
Celkom:                 1 798 150,00                 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. 

- 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 smerodajný pravý stĺpec vyššie uvedenej tabuľky. 

Nateraz nám bola Ministerstvom z príspevku poukázaná čiastka 449.538,- eur. Predložili sme 

Ministerstvu na podpis zmluvu na príspevok pre Top Team pre rok 2021, v schválenej výške 

a štruktúra ako v roku 2020. 

5. Ďalšie informácie 

a) Podali sme daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti za pozemky nadobudnuté v roku 

2020 a dostali sme príslušné rozhodnutie Hlavného mesta SR Bratislava. Oproti 

minulému roku sa čiastka vyrubenej dane zvýšila z 17.428,05 eur na 17.633,12 eur 

o sumu 205,07 eur, čo je práve daň za nezastavené plochy. Je predpoklad, že takáto výška 

dane zotrvá po niekoľko najbližších rokov (tj. nevidíme žiadny predpoklad jej zvýšenia). 

Daň zaúčtujeme v štruktúre 2/3 z PUŠ 2021 (bolo uhradené) a 1/3 zo zdaniteľných 

nákladov SSTZ v r. 2021 (do 31.10.2021). 

b) Dokončili sme prípravu a distribúciu zmlúv a dodatkov zmlúv podporeným klubom 

(všetky programy). Nakoľko sa jednalo o principiálne nové programy financovania, 

vytvorili sme nové ujednotené typové zmluvy. Texty spripomienkoval právnik, ktorý ich 

porovnal so zmluvnou základňou iných šport. zväzov (čo spôsobilo určité predĺženie 

procesu pripomienkovania). Jedná sa o tieto programy: 

1. Zmluvy pre RC-CTM sú podpísané a distribuované klubom (ŠKST Topoľčany, 

ŠKST Ružomberok, STK Lokomotíva Košice a Stolnotenisové centrum Bratislava). 

Všetkým uvedeným klubom sme poukázali príspevky na rok 2021 vo výške 20.000,- 

eur. Centrá v súčasnosti dodávajú prvé kvartálne vyúčtovania. 

2. Podpora klubových trénerov: zmluvy sú uzatvorené, prebieha proces vyúčtovávania 

mzdových nákladov zo strany klubov za mesiac február. 

3. Dokončili sme zmluvy pre Vybrané kluby (6 klubov). Určité zdržanie spôsobila 

zmena výpočtu výšky príspevkov, ktorá nebola spôsobená našim útvarom. 

Predpokladáme dokončenie distribúcie podpísaných zmlúv v druhej polovici marca 

t.r. 

c) Objednali sme vytvorenie nadstavbových modulov na účtovnícky SW, ktoré umožnia 

vypracovanie kvalitnejších výkazov v súlade s aktuálnymi požiadavkami Ministerstva 

a VV. Moduly boli medzičasom spustené a vyfakturované. 

d) Skúsenosti z vyúčtovania príspevkov na mládež do 23 rokov v kluboch ukazujú na často 

neseriózny prístup k vyúčtovávaniu príspevkov a pokusy o zneužitie v celom rade 

klubov. Tieto skúsenosti by sme mali preniesť do prípravy vyúčtovaní v tomto roku 

a maximálne sprísniť podmienky použitia prostriedkov s cieľom zúžiť okruh 

poberateľov, samozrejme v rozsahu, aký nám predpisy umožňujú. 
 

 

 


