Zápis č. 2/2022
zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 26.1.2022 v Bratislave
Začiatok zasadnutia: 26.1.2022 o 9:30
Ukončenie zasadnutia: 26.1.2022 o 19:30
Prítomní osobne: pp. Ing. Hamran, Ing. Čelko, Grman, Ing. Kutiš, Ing. Perháčová, PhD.,
Ing. Juríková, Sládkovič, Jahoda
Prizvaní osobne: pp. Ing. Wawrek, Mgr. Hatalová, Ing. Šereda, Cibula, Ing. Suchý,
Bc. Breyerová, Bc. Galová
Neprítomní: pp. Grigel, Mgr. Majdeková
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ
3. Medzinárodná agenda
4. Informácie z komisie športovej reprezentácie
5. Informácie z komisie mládeže
6. Informácie z komisie rozhodcov
7. Informácie z komisie ŠTK
8. Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing
9. Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie
10. Informácie z komisie pre rozvoj st. tenisu a školský šport
11. Informácie z komisie hráčov
12. Kontrola plnenia úloh
13. Informácie kontrolóra SSTZ
14. Rôzne

- Ing. Hamran
- Ing. Hamran a VV SSTZ
- Mgr. Hatalová
- Grman
- Ing. Grigel
- Sládkovič
- Ing.Čelko, Ing.Šereda
- Ing. Juríková, Ing. Suchý
- Ing. Kutiš
- Ing. Perháčová
- Jahoda
- Mgr. Hatalová
- Ing. Wawrek

K bodu 1 – Otvorenie – Ing. Hamran
Predseda SSTZ privítal všetkých členov VV SSTZ ako aj sekretariát na prvom osobnom
zasadnutí v r. 2022. Zo zasadnutia bol ospravedlnený Ing. Grigel a zo sekretariátu
Mgr. Majdeková zo zdravotných dôvodov.
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Ing. Hamran a VV SSTZ
2.1
Dňa 2.12.2021 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov SSTZ s nájomcom ubytovne na
Černockého 4 za prítomnosti právnych zástupcov obidvoch strán. SSTZ pripravil návrh novej
zmluvy, ktorá im bolo následne odovzdaná na pripomienkovanie.
Úloha: Urgovať podpísanie novej nájomnej zmluvy.
Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová

T: okamžite

2.2
Koncom decembra a prvý januárový týždeň sa uskutočnilo stretnutie pracovnej
skupiny v zložení predseda, podpredsedovia, predseda komisie mládeže a generálna
sekretárka, na ktorom boli pripravované úpravy smerníc, ktoré budú predložené na zasadnutí
na schválenie.

2.3
Dňa 11.1.2022 sa uskutočnila porada na pôde MŠVVaŠ SR za účasti štátneho
tajomníka pre šport a zástupcov Národného športového centra. Na porade bola podaná
informácia o činnosti NŠC, možnostiach a podmienkach zaradenia stolných tenistov medzi
podporovaných športovcov. Budú uskutočnené separátne rokovania medzi NŠC
a jednotlivými národnými športovými zväzmi, na ktorých budú dohodnuté konkrétne
podmienky a výška podpory pre zaradených športovcov.
2.4
V ten istý deň predseda SSTZ absolvoval rokovanie s pracovníkom MŠVVaŠ SR p.
Čihákom vo veci zaradenia a podpory stolných tenistov do Top tímu. Špeciálne sme sa
venovali zaradeniu Y. Wanga. Následne predseda SSTZ zaslal list štátnemu tajomníkovi pre
šport so žiadosťou o podporu pre zaradenie stolného tenistu, nakoľko mu bolo zabránené
organizátormi MS hrať o lepšie umiestnenie.
2.5
Dňa 12.1.2022 predseda SSTZ absolvoval rokovanie s predstaviteľmi Slovenského
paralympijského výboru a zároveň aj členmi extraligového stolnotenisového družstva Para
Hlohovec s p. Riapošom a p.Vargom, na ktorom boli prerokované možnosti spolupráce
medzi organizáciami a tiež aj možnosť podpory talentovaných mladých hráčov.
2.6
Dňa 14.1.2022 sa uskutočnilo rokovanie so Športovým centrom polície zastúpeným
p.Jurajom Minčíkom a p.Ladislavom Škantárom. Upresnili sa podmienky spolupráce
a podpory našim športovcom zaradeným do ŠCP na rok 2022.
2.7
V dňoch 12.1. a 20.1.2022 sa uskutočnili on-line porady riadiaceho výboru Superligy,
ktorá na základe požiadavky najmä SSTZ začala opätovne vyvíjať aktivitu smerom
k opätovnému rozbehnutia súťaží. Riadiaci výbor dohodol termíny dvojstupňovej súťaže,
ktorá sa uskutoční v období február – marec 2022 turnajovým spôsobom Detaily žrebovania
a organizátorov jednotlivých turnajov organizátor urči po uzavretí prihlášok klubov
a jednotlivých zväzov.
2.8
Dňa 21.1.2022 sa predseda SSTZ zúčastnil VZ SOŠV, na ktorom bolo schvaľované
zloženie slovenskej výpravy na ZOH v Pekingu.
2.9
Dňa 21.1.2022 sa uskutočnilo už druhé stretnutie so zástupcom organizátora Zimnej
univerziády v stolnom tenise p.Ortutayom, ktorá sa bude hrať v termíne 7.2.2022
v priestoroch Národného stolnotenisového centra v Bratislave.
2.10 Predseda SSTZ predložil návrh organizačnej schémy SSTZ – sekretariátu, NSTC,
NSTCm a ÚTM.
VV SSTZ schválil predložený materiál – 8 za, 1 neprítomný.
2.11 Generálna sekretárka SSTZ predložila na zasadnutie materiál – Informácie:
a) WTT Youth Contender – Host Agreement
Predseda SSTZ podpísal zmluvu medzi WTT a SSTZ o organizácii podujatia WTT Youth
Contender v Senci na najbližších 5 rokov.
b) Zmluva s MŠVVaŠ SR o poskytnutí príspevku uznanému športu pre r. 2022:
Príspevok: 1 800 625 eur:
a) Bežné transfery v sume 1 731 425 eur
b) Kapitálové transfery v sume 69 200 eur
pozn. vysvetlivka k sume vyčlenených kapitálových výdavkov v zmluve: nakoľko požadované
sumy kapitálových výdavkov (ďalej len „KV“) zo strany národných športových zväzov v roku
2022 vysoko prevyšujú momentálne schválenú sumu týchto výdavkov v rozpočte sekcie
športu na rok 2022, do zmluvy sme pre Váš zväz zatiaľ zapracovali len sumu KV vo výške 69
200 eur s tým, že po vykonaní rozpočtového opatrenia MF SR (cca vo februári 2022) by

sme urobili dodatok k zmluve na celú Vami požadovanú sumu KV 145 000 eur (keby bolo
treba, termín ich čerpania by sme v dodatku k zmluve predĺžili do 30.06.2023). Obdobne to
riešime aj s ďalším športovým zväzom, ktorý má relatívne vysokú požiadavku na vyčlenenie
KV z PUŠ
Zmluva bola podpísaná a dňa 24.1.2022 prišla na štátny účet prvá časť fin. prostriedkov vo
výške: 450 156 eur.
c) Zaradenie do NŠC pre r. 2022:
A kategória: E.Labošová, T.Kukuľková
C kategória: F.Delinčák, A.Klajber
d) Eurotalents Development Camp U-13 I. (Senec - 13.-20.3.2022) – vypracovaný
prospectus
Pozvaných 31 najlepších hráčov z Európy do 13 rokov
Tréneri: J. Kolodziejczyk, A. Kutiš, kondičný tréner
27 stolov, zabezpečenie tréningových partnerov
e) Superliga – 1. kolo 22.-23.2.2022
2. kolo 15.-16.3.2022
Predbežný záujem mužských klubov – SK Vydrany, TJ Geológ Rožňava, TJ STO Nižná, ŠK
Para TT Hlohovec, SVK U 23
(Spolu prejavilo záujem zo všetkých krajín 15 klubov)
Záujem ženských klubov – STC ŠKST Bratislava, ŠKST Topoľčany, SVK U 23
(Spolu prejavilo záujem zo všetkých krajín 17 klubov)
Štartovné bude vo výške 150 EUR, a kaucia bude pre tento ročník odpustená.
Deadline na poslanie prihlášok: 4.2.2022
Záujem o organizáciu: 10.2.2022
f) Porada sekretariátu SSTZ
Dňa 12.1.2022 sa uskutočnila porada sekretariátu SSTZ.
Základnou témou boli súťaže SSTZ, upratanie sekretariátu – zreorganizovanie skladov
(JOOLA a BUTTERFLY veci), Časopis – distribučný list, krátenie rozpočtu z administratívy,
atď.
g) Alzabox
Po komunikácii s p. Mikulom momentálne Alza čaká na dodávku Alzaboxov – z tohto dôvodu
inštalácia Alzaboxu mešká.
h) Dodatok č. 2 k Stanovám SSTZ
Po zdĺhavej komunikácii s p. Leščákovou z MV SR (neodpovedala na emaily a nezdvíhala
telefón), ktorej bol po konferencii SSTZ niekoľkokrát zaslaný Dodatok č. 2 k Stanovám SSTZ,
ktorý bol schválený Konferenciou SSTZ – prisľúbila o urýchlené konanie.
Cit.:“ Vaša správa sa mi dala ako prečítaná bohužiaľ som si ju nevšimla Dodatok som
upravila a posúvam na ďalšie konanie pokúsim sa proces urýchliť.“

i) Ukončenie nájomnej zmluvy s ProfiTTSport, s.r.o
Medzi SSTZ a ProfiTTSport,s.r.o. došlo k podpísaniu Zmluvy o ukončení nájmu. Následne
po vyprataní priestorov bude priestor pripravený na rozšírenie „Siene slávy“.
j) Komisia pre rovnosť príležitostí SOŠV
Dňa 24.1.2022 som sa zúčastnila zasadnutia komisie kde sa preberali celkové plány komisie
na nadchádzajúce obdobie. Bude spracovaný prehľad koľko percentné má zastúpenie,
v ktorom športe mládež do 23 rokov chlapci/dievčatá.
Komisia bude v septembri organizovať seminár pre trénerov žien.
Prebehne mediálna kampaň k MDŽ. Kde budú predstavené významné
rozhodkyne/funkcionárky/trénerky z rôznych športov.
Spracovanie profilu Mgr. Brúderovej ako významnej funkcionárky SSTZ.
Z: Bogdányi
T: 8.3.2022
k) Yang Wang – bol zaradený do ITTF Registered Testing Pool
Bol zaradený do antidopingového testovania ITTF (rovnako musí byť evidovaný v systéme
ADAMS, kde bude uvádzať kde sa presne nachádza a nahlasovať každú zmenu pobytu)
dokým nebude z testovania oficiálne vyradený.
l) Výkaz o centrách talentovanej mládeže
Centrum vedecko-technických informácií SR zaslalo výkaz o CTM, ktoré je potrebné zaslať
vyplnený do 16.2.2022
Z: Cibula
T: 16.2.2022
m) Materiál Butterfly
Priebežne prebieha odovzdávanie odkúpeného materiálu Butterfly
n) Časopis Slovenský stolný tenis
Uskutočnila sa distribúcia časopisov 2-3/2021 – zabezpečila Bc. Breyerová
o) Evidencia došlých faktúr
Od 1.1.2022 prebieha dôkladná evidencia došlých faktúr, ktorú zabezpečuje Bc. Galová.
p) Odovzdanie kamier reprezentačným trénerom
Prebehlo odovzdanie kamier – za dospelú zložku prevzal J. Truksa, za mládežnícku D.
Jahoda (podpísané preberacie protokoly)
q) Nákup nábytku do kancelárií – na konci r. 2021 prebehol nákup nábytku, kancelárskych
stolov, kresiel, skriniek.
r) Univerziáda 2022
Dňa 7.2.2022 prebehne v hale SSTZ Univerziáda v stolnom tenise, zatiaľ je prihlásených cca
30 hráčov.
t) Núdzové osvetlenie
V hale SSTZ bolo nainštalované núdzové osvetlenie podľa bezpečnostných plánov.
u) Rekonštrukcia haly SSTZ
Prízemie – sekretariát, izby, Sieň slávy, vymaľovanie haly, podlahy v hale (na tribúnach),
výmena tabule, označenie miestností, atď.
Materiál berú členovia VV SSTZ na vedomie.

K bodu 3 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová
Predložený materiál VV SSTZ zobral na vedomie.
Materiál je prílohou zápisu č. 1/2.
K bodu 4 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Grman
4.1
Nominácia na 2022 CCB Europe Top 16 Cup, 26.-27.2.2022
Hráči: B. Balážová, Y. Wang
Tréneri: J. Truksa, P. Šereda
Hráčka B. Balážová bude štartovať na vlastné náklady, ostatní na náklady organizátorov
a SSTZ.
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný
K bodu 5 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel
5.1
Nominácie na Výcvikové tábory:
- Výcvikový tábor kadeti, STC ŠKST Bratislava, 21.-24.2.2022
Nominácia: S. Arpáš, D. Flóro, P. Kokavec, A. Madarás, J. Holubčík, M. Király
Tréner: D. Jahoda
Všetci na náklady SSTZ
- Výcvikový tábor mini kadeti, ŠKST Topoľčany, 28.2. – 3.3.2022
Nominácia: M. Cisarik, K. Hrutka, P. Sabó, A. Ódor, P. Polák, A. Novotný
Tréner: D. Jahoda
Všetci na náklady SSTZ
- Výcvikový tábor kadetky A, STC ŠKST Bratislava, 30.1. – 4.2.2022
Nominácia: B. Diková, C. Korf, E. Molnárová, N. Némethová
Tréner: F. Solár
Všetci na náklady SSTZ
- Výcvikový tábor kadetky B, ŠKST Topoľčany, 7.-11.2.2022
Nominácia: A. Kubjatková, S.Habarová, V. Vanišová, N. Ondrušová, B. Diková, P.
Krajčovičová
Tréner: F. Solár
Všetci na náklady SSTZ
- Výcvikový tábor mini kadetky, ŠKST Topoľčany, 21.-25.2.2022
Nominácia: E. Kačániová, L. Čižláková, D. Kolesárová, L. Gomolová, L. Guassardo, M.
Stolarčíková
Tréner: F. Solár
Všetci na náklady SSTZ
- Výcvikový tábor juniorky, NSTCm Nitra
Nominácia: D. Wiltschková, E. Štullerová
Trénerka: Z. Grigelová
Všetci na náklady SSTZ

- Výcvikový tábor juniori, NSTCm Nitra
Nominácia: P. Bilka, S. Šutiak
Tréner: R. Grigel
Všetci na náklady SSTZ
Hlasovanie VV SSTZ o všetkých nomináciách na výcvikové tábory: 8 za, 1 neprítomný
5.2
Rozdelenie finančných prostriedkov na podporu Útvarov talentovanej mládeže
na rok 2022
Materiál je prílohou zápisu č. 3/2.
Hlasovanie VV SSTZ o rozdelení finančných prostriedkov: 8 za, 1 neprítomný
K bodu 6 – Informácie z komisie rozhodcov – Sládkovič
6.1
Nominácie rozhodcov na medzinárodné podujatia:
- WTT Feeder Dusseldorf I., 12.-15.1.2022
Zástupca hlavného rozhodcu : M. Hamran, rozhodca: L. Popellár
- Štvrťfinále Európsky pohár žien, SH-ITB Budaőrosi Sport Club (HUN) – ASD Quattro
Mori (ITA), 15.1.2022
Hlavný rozhodca: B. Račko, rozhodca: S. Sládkovič
- WTT Feeder Dusseldorf II., 17.-20.1.2022
Zástupca hlavného rozhodcu: M. Hamran, rozhodca: L. Popellár
- Štvrťfinále Champions league – ženy, STK Plus Hodonín (CZE) – TTC Berlín Eastside
(GER), 18.1.2022
Rozhodca: B. Račko
- Štvrťfinále Champions league – ženy, KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg (POL) – TT
Saint Quentinois (FRA), 23.1.2022
Hlavný rozhodca: M. Bystričan, L. Popellár
Hlasovanie VV SSTZ o nomináciách rozhodcov: 8 za, 1 neprítomný
K bodu 7 – Informácie z komisie ŠTK – Ing. Čelko, Ing. Šereda
7.1
Dodatok č.2 k dlhodobým súťažiam riadených SSTZ 2021/22 s účinnosťou od
26.1.2022
VV SSTZ hlasovaním schválil Dodatok č. 2 k dlhodobým súťažiam, ktorý je zverejnený na
stránke SSTZ.
Organizácia súťaží vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 2/2022 z dňa
11.1.2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.
V prípade zmeny vyhlášky ÚVZSR, bude aktualizovaný aj COVID-19 protokol pre súťaže
SSTZ.
Všetky stretnutia dlhodobých súťaží riadených SSTZ (okrem Extraligy dorastu) sa hrajú
v režime OP.
Organizátor každého ligového podujatia musí zabezpečiť kontrolu vstupu:
- vykonať kontrolu režimu OP (pre *1 a *2 kontrolu OTP)
- zabezpečiť, aby na podujatí nebolo viac ako 100 osôb.

Hlavný rozhodca má právo skontrolovať oprávnenosť štartu hráčov či sú v režime OP
(pre *1 kontrolu OTP, pre *2 kontrolu OTP a predloženie dokladu o pracovnoprávnom
vzťahu), v prípade že hráč nesplní dané podmienky, nesmie nastúpiť na stretnutie.
*1 Hráči od 12 do 18 rokov v súťažiach dospelých môžu hrať v režime OTP.
*2 Na stretnutia môžu nastúpiť aj hráči v režime OTP, ktorí predložia usporiadateľovi, alebo
na požiadanie hlavného rozhodcu, zmluvu o pracovnoprávnom vzťahu s klubom za ktorý
nastupuje na stretnutie.
Po ukončení stretnutia nie je možné podať protest ohľadom nesplnenia podmienky OP.
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný
7.2
Zmeny v súbore predpisov
VV SSTZ na svojom zasadnutí schválil zmeny v súbore predpisov, vyznačené žltou farbou:
1) Súťažný poriadok:
- 4.3.7.5.6. Odloženie stretnutí:
a 1.) dodržiavanie karantény v zmysle Vyhlášok ÚVZ SR a nariadení vlády SR
v súvislosti s COVID-19 minimálne dvoch hráčov, ktorí sú na súpiske družstva v jeho
základe.(Toto ustanovenie neplatí pre dlhodobé súťaže, ktoré sa hrajú turnajovým
spôsobom)
b) plnenie reprezentačných povinností z poverenia SSTZ aspoň jedného hráča a
tento je na súpiske družstva v jeho základe. V prípade účasti hráča/hračky na sérii
ITTF World Tour resp. ITTF Junior Circuit sérii WTT, treba na odloženie stretnutia
písomný súhlas všetkých oddielov/klubov, ktorých sa zmena termínu týka.
- 4.1.4.3. Hodnotenie výsledkov stretnutí:
V prípade, ak družstvo nemôže odohrať stretnutie z dôvodu dodržiavania opatrení
COVID- 19 v stanovenom hracom termíne a stretnutie nie je možné odložiť, tak
v takomto prípade môže komisia ktorá riadi súťaž rozhodnúť, že družstvo nebude
sankcionované pokutou, nebude toto stretnutie považované za kontumačnú prehru
a bude mu pridelený 1 bod za takúto prehru.
Protest
- 4.1.3.1.3
b) v majstrovských súťažiach družstiev ŠTK riadiaceho zväzu do 5 dní po odohratí stretnutia,
pričom protest musí potvrdiť výbor TJ, resp. klubu a opis protestu musí byť zaslaný s
dokladom o zaplatení predpísaného peňažného vkladu na e-mailovú adresu súpera uvedenú
v spravodaji, resp. oficiálnej stránke zväzu, ktorí riadi danú súťaž a zároveň musí byť v kópií
uvedený aj e-mail na príslušný riadiaci orgán. Súper má právo do 5 dní po obdržaní opisu
protestu sa k nemu vyjadriť, e-mailom orgánu rozhodujúcemu o proteste. Pokiaľ sa súper k
protestu v lehote nevyjadrí má sa za to, že ho uznáva a nemá k nemu pripomienky. c)
pripomienky vedúceho družstva uvedené v zápise o stretnutí sa považujú za riadne podaný
protest pokiaľ výbor TJ, resp. oddielu - klubu zašle do 5 dní oficiálne vyjadrenie, že trvá na
prerokovaní protestu a v tejto lehote zaplatí predpísaný peňažný vklad. Doklad o zaplatení
zašle príslušnému orgánu.

2) Registračný poriadok:
Vykonanie registrácie:
- 2.4.1.b
Pri elektronickej forme riadne vyplnené tlačivo " Prihláška k registrácii ”, spolu s
dokladom o zaplatení poplatku za registráciu hráča zašle oddiel-klub oskenovanú mailom
na adresu registracia@sstz.sk , zároveň musí poslať aktuálnu fotografiu nie staršiu ako 3
mesiace, ktorá musí byť premenovaná na meno a priezvisko hráča a zároveň musí spĺňať:
- minimálne požadované rozmery sú 500x642 pixelov
- tvár (vzdialenosť medzi bradou a vrchom hlavy) musí byť v rozsahu 70 - 80 % z výšky
fotografie s bledým pozadím,
- typ JPG, farebná fotografia.
3) Prestupový poriadok:
- 3.7. Poplatky za prestup a hosťovanie: Pri požiadavke vybaviť prestup resp. hosťovanie
hráča v skrátenej lehote do troch dní alebo pri osobnom doručení dokladov, uhradí žiadateľ
o prestup resp. hosťovanie poplatok so 100 % prirážkou k patričnej sume.
Dôležité zmeny v súťažnom poriadku sú zverejnené na stránke SSTZ.
Ostatné nájdete zverejnené v Základných dokumentoch taktiež na stránke SSTZ.
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný
K bodu 8 – Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Juríková,
Ing. Suchý
8.1
Vyhodnotenie práce členov komisie za rok 2021 – komisia v krátkosti zhodnotila
všetky oblasti práce a nastavila ciele pre rok 2022.
VV SSTZ berie informáciu na vedomie.
8.2
Vzhľadom na rozšírenie a vznik nového pracovného miesta – ekonomického
referenta SSTZ sa komisia zhodla a jednoznačne odsúhlasila, aby bol do komisie navrhnutý
ďalší člen – Bc. Galová a podieľa sa na všetkých ekonomických aktivitách SSTZ.
Hlasovanie VV SSTZ o novom členovi komisie pre ekonomiku a marketing: 8 za, 1
neprítomný.
8.3
Nové nastavenie reportov pre VV SSTZ
Pre efektívnejšiu a intenzívnejšiu komunikáciu dopĺňa komisia nastavenie reportov
nasledovne:
a) Marketingové aktivity – Bc. Breyerová
b) Informačný systém – J. Cibula
c) Informácie ohľadne dotácií – MŠVVaŠ SR – Ing. Suchý
d) Ekonomický report pre VV SSTZ, aktuálny stav – Bc. Galová
e) Sumarizácia za celú komisiu – Ing. Juríková
8.4

Marketing

1) Anketa stolný tenista roka 2021
Miesto realizácie; hala SSTZ. V prípade zmeny protipandemických opatrení bude
vyhodnotenie prebiehať online formou.
Termín: 10.2.2022 – zmenený.
Vzhľadom na prebiehajúce Zimné OH v Pekingu a stále aktuálny núdzový stav sa termín
Stolného tenistu roka 2021 presunul na 1.3.2022.
Z: Bc. Breyerová
T: priebežne

2) Časopis SSTZ
a) Pre rok 2022 sú stanovené 4 čísla časopisu. Je potrebné stanovenie presného časového
rozvrhu časopisu, tak aby bol vydávaný a distribuovaný v pravidelných intervaloch:
1/2022 - Uzávierka: 05.04.2022; Spracovanie grafiky a zalomenie: do 15.04.2022; Tlač
časopisu: do 20.04.2022; Distribúcia časopisu: do 30.04.2022
2/2022 - Uzávierka: 05.07.2022; Spracovanie grafiky a zalomenie: do 15.07.2022; Tlač
časopisu: do 20.07.2022; Distribúcia časopisu: do 31.07.2022
3/2022 - Uzávierka: 05.10.2022; Spracovanie grafiky a zalomenie: do 15.10.2022; Tlač
časopisu: do 20.10.2022; Distribúcia časopisu: do 31.10.2022
4/2022 – Uzávierka: 05.01.2023; Spracovanie grafiky a zalomenie: do 15.01.2023; Tlač
časopisu: do 20.01.2023; Distribúcia časopisu: do 30.01.2023
3) Komisia pre ekonomiku a marketing odporučila využiť priestory vo vstupnej hale a na
sekretariáte SSTZ na propagáciu histórie SSTZ na Slovensku orientovanú postupne k 100výročiu organizovaného stolného tenisu na Slovensku. Za týmto účelom je návrh vzniku
komisie, ktorá by celý projekt riadila. Návrh na predsedu komisie je p. J. Freund
Z: Bc. Breyerová
T: trvá
4) Svetový deň stolného tenisu
Projekt ku Svetovému dňu stolného tenisu pripraví spoločne komisia pre ekonomiku a
marketing spolu s komisie pre rozvoj st. tenisu a školský šport.
Z: Bc. Breyerová, J. Cibula
T: okamžite
5) Webová stránka, internetová komunikácia, sociálne siete
Je potrebné spracovať kompletné zadanie novej webovej stránky a zadefinovať jasné ciele,
ktoré by mala spĺňať. Rovnako tak následne ďalšiu komunikáciu cez sociálne siete.
Webová stránka SSTZ bude nosným cieľom pre marketing na rok 2022. Intenzívne práce na
webovej stránke sa začnú v období od februára 2022. Komisia sa dohodla na vytvorení
pracovnej skupiny ľudí, ktorí budú pracovať na vytvorení zadania a spracovania kritérií pre
vytvorenie novej webovej stránky SSTZ.
Z: Ing. Juríková
T: trvá
6) Informačný systém SSTZ.
Zmluva s dodávateľom je podpísaná. Na informačnom systéme sa intenzívne pracuje.
Aktuálne je informačný systém v testovacej, vývojovej fáze. Dôležité bude na záver
prepojenie s MŠVVaŠ SR. Ing. Šereda predstavil členom VV SSTZ ako vyzerá informačný
systém.
Z: Ing. Šereda, Mgr. Hatalová, J.Cibula
T: 28.2.2022
8.5
Ekonomika
1) Informácia ekonóma SSTZ
Správa ekonóma SSTZ je prílohou zápisu č. 2/2.
VV SSTZ berie správu na vedomie.
2) Komplexné predloženie výstupov účtovníctva:
a) kapitálové výdavky
b) výsledovka dotačná 1 stredisko
c) výsledovka kompletná po strediskách

d) výsledovka podnikateľská s daňou 3 stredisko
e) výsledovka športová činnosť vlastná 2
f) výsledovka za podnikanie, daň z príjmu
VV SSTZ berie na vedomie.
3) K procesu účtovania
a) Opätovne bol prejdený spôsob účtovania a prípravu podkladov pre účtovnú externú
spoločnosť, ktorá vykonáva účtovanie dokladov pre SSTZ.
Je potrebné obratom dodať všetky chýbajúce daňové doklady v zmysle mailu hl. účtovníka.
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý
T: okamžite
b) Hl. účtovníkovi je potrebné odovzdať inventarizáciu športového materiálu.
Z: Mgr. Hatalová
T: okamžite
4) Rozpočet SSTZ – Finančný plán na rok 2022
Komisia vzájomne prešla a intenzívne pracovala na pracovnej verzii Rozpočtu SSTZ –
finančného plánu na rok 2022, ktorú predkladá na schválenie.
Hlasovanie VV SSTZ o finančnom pláne SSTZ na rok 2022: 8 za, 1 neprítomný
K bodu 9 – Informácie z metodicko – vzdelávacej komisie – Ing. Kutiš
Ing. Kutiš informoval ostatných členov VV SSTZ o prebiehajúcich školeniach pre trénerov
ako aj o aktivitách komisie.
VV SSTZ berie informáciu na vedomie.
K bodu 10 – Informácie z komisie pre rozvoj st. tenisu a školský šport –
Ing. Perháčová
Ing. Perháčová predložila na zasadnutie nasledovné materiály:
Súťažné pravidlá – Svetového dňa stolného tenisu – WTTD 2022 a aktualizáciu
materiálov pre školské stolnotenisové ligy: vzorové propozície; minimálne štandardy a
kontrolný list. Materiály budú zverejnené na stránke SSTZ.
Hlasovanie VV SSTZ o materiáloch: 8 za, 1 neprítomný
K bodu 11 – Informácie z komisie hráčov – Jahoda
Na zasadnutie nebol predložený žiadny písomný materiál.
K bodu 12 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová
Úlohy splnené:
5/12 Komisia intenzívne pracovala na pracovnej verzii finančného plánu SSTZ na rok
2022, ktorý predkladá v pracovnej verzii na zasadnutí VV SSTZ. Všetci členovia VV SSTZ sa
k plánu vyjadria do konca kalendárneho roka.
Z: VV SSTZ
T: 22.12.2021
- Komisia pre ekonomiku a marketing predložila rozpočet – finančný plán na rok 2022
na zasadnutie a VV SSTZ ho schválil.
7/12 Informačný systém SSTZ
Ing. Šereda informoval o priebežnom stave informačného systému. Zmluva s dodávateľom je
podpísaná. Na informačnom systéme sa intenzívne pracuje.
Z: J.Cibula, Ing. Šereda, Mgr. Hatalová
T: 31.12.2021
- Prebieha testovacia fáza, bližšie v zápise bod 8.4. 6)

10/12 Zloženie reprezentačných družstiev SR – muži a ženy
Na zasadnutie VV SSTZ boli prizvaní reprezentační tréneri SR – Bc. Šereda a p. Truksa,
ktorí osobne pred členmi VV SSTZ predstavili a vysvetlili zloženie reprezentačných družstiev
SR pre sezónu 2021/2022 – mužov, mužov do 21 rokov, žien a žien do 21 rokov. Zloženie
bude zverejnené na stránke SSTZ.
Z: Cibula
T: okamžite
- zverejnené
11/12 Reprezentačný tréner J. Truksa predložil návrh na vyplatenie odmeny hráčovi na
základe Smernice SSTZ č.1/2020 o odmeňovaní hráčov a trénerov za výsledky na
vrcholných podujatiach:
W. Yang – 9. – 16.miesto MS v Houstone 2021
J. Truksa – 30% za výsledok Y. Wanga
Úloha: Sekretariát SSTZ zabezpečí vyplatenie odmien. Najprv ich je potrebné
prekontrolovať či sú sumy uvedené tak ako uvádzajú Smernice SSTZ.
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová
T: okamžite
4/11 Sekretariát zabezpečí vyplatenie všetkých odmien. Najprv ich je potrebné
prekontrolovať či sú sumy uvedené tak, ako uvádzajú Smernice SSTZ.
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová
T: okamžite
18/9 Sekretariát SSTZ zabezpečí vyplatenie odmien za ME dospelých vo Varšave.
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová
T: okamžite
- Vyplatená bola časť hráčov a trénerov. Zvyšok bude vyplatený v čo najkratšom
čase.
T: okamžite
-

Všetky odmeny z úloh 11/12; 4/11; 18/9 boli vyplatené

17/12 Záujemcom budú zaslané odpovede o tom či uspeli alebo neuspeli so žiadosťami
o odkúpenie materiálu. Tým, ktorí boli vybraní, budú v čo najkratšom čase poslané faktúry
ako aj informácia o spôsobe vyzdvihnutia tovaru.
Z: sekretariát SSTZ
T: okamžite
-

všetci záujemcovia boli informovaní

23/9 Kontrolór SSTZ pripomenul, že je potrebné kompletne prepracovať Disciplinárny
poriadok SSTZ. Z dôvodu neaktuálnosti niektorých predpisov, ako aj preklepov a chýbajúcich
bodov týkajúcich sa antidopingu.
Z: Disciplinárna komisia – JUDr. Gallo, Mgr. Hatalová
T: 30.11.2021
Čiastočná úprava DP SSTZ bola zaslaná generálnej sekretárke SSTZ, ktorá nebola do VV
SSTZ spracovaná ako materiál – bude predložená na najbližšie zasadnutie VV SSTZ.
NT: 26.1.2022
- generálna sekretárka SSTZ predložila čiastočne upravený DP na zasadnutie.

Úlohy čiastočne splnené:
1/12 MŠVVaŠ SR vykonalo finančnú administratívnu kontrolu voči SSTZ. Komisia EO
a MKG žiada gen. sekretára SSTZ ako štatutára zväzu o:
a) Spracovanie odpovede v zmysle navrhnutých Smerníc o účtovaní dokladov
a zaslanie odborného stanoviska SSTZ pre MŠVVaŠ SR v termíne do 10.12.2021
b) Spracovanie detailnej analýzy finančnej kontroly MŠVVaŠ SR, popisu, zistených chýb
a nedostatkov a následne procesov ich odstránenia pre najbližšie zasadanie VV
SSTZ do 15.12.2021 a dôkladne informovať všetkých členov VV SSTZ na najbližšom
zasadnutí VV o priebehu kontroly a jej záveroch MŠVVaŠ SR
Z: Mgr. Hatalová
T: okamžite
Dňa 16.12.2021 bola zaslaná Ing. Horákovej dokumentácia preukazujúca splnenie
prijatých opatrení z administratívnej finančnej kontroly, 2021/9565:390-E1320 SSTZ,
z ktorej vyplýva, že je potrebné ešte zaslať: metodické usmernenie ekonóma SSTZ
na postup identifikácie, evidencie a účtovania nekapitálových a kapitálových
výdavkov z príspevkov a dotácií zo štátneho rozpočtu tak, aby boli dodržiavané
ustanovenia uzatvorené podľa zmlúv o podpore národného športového projektu.
Z: Ing. Suchý
T: január 2022
-

3/12 Komisia odporúča VV SSTZ vykonať zmenu v účtovaní miezd SSTZ.
Komisia navrhuje zlúčenie účtovanie do jednej účtovnej firmy. Cieľom je zjednodušiť
a zrýchliť účtovné procesy. Komisia odporúča VV SSTZ zlúčenie schváliť s účinnosťou od
1.1.2022.
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý
T: okamžite
- Vzhľadom na nejasnosť zotrvania hlavnej účtovníčky na sekretariáte SSTZ
k takémuto zlúčeniu účtovania do jednej účtovnej firmy nemohlo prebehnúť. Prebehlo
niekoľkokrát rokovanie s hl. účtovníčkou a do najbližšieho zasadnutia bude podaná
bližšia informácia.
T: 2.3.2022
4/12 Komisia pre EO a MKG odporúča prehodnotiť zmluvu s prenajímateľom
nehnuteľnosti, ktorú vlastní SSTZ a ktorá slúži na poskytovanie ubytovania. Ing. Hamran
spolu s Mgr. Hatalovou dohodnú stretnutie s prenajímateľom a budú sa snažiť sumu navýšiť.
V prípade, že k navýšeniu sumy nedôjde, je potrebné zmluvu vypovedať v čo najkratšom
termíne, ideálne do 31.12.2021
Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová
T: okamžite
- Bližšie v bode zápisu 2.1.
Nájomné je potrebné navýšiť na dohodnutú sumu 180 000 € / ročne, viď informácia z VV
december 2021.
Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová
T: okamžite
Úlohy zostávajúce:
2/12 Proces účtovania
Opätovne bol prejdený spoločne spôsob účtovania a príprava podkladov pre účtovnú externú
spoločnosť, ktorá vykonáva účtovanie dokladov pre SSTZ. Rovnako i ich označovanie pred
tým ako budú riadne zaúčtované. Vzhľadom na to, že prichádza k prelomu rokov
a koncoročnej uzávierke, je nutné dodržiavať, aby všetky daňové doklady na vstupe boli
značené novým kódovaním schváleným VV SSTZ. Všetky decembrové doklady musia mať
už obe kódovania dokladov, nutné dodržiavať.
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová
T: trvá

6/12 Webová stránka, internetová komunikácia
Nutné kompletne spracovať na novo a zadefinovať jasné ciele, ktoré by mala spĺňať. Detto
následne ďalšia komunikácia cez sociálne siete. Webová stránka SSTZ bude nosným cieľom
pre marketing pre rok 2022. Intenzívne práce na webovej stránke sa začnú v období od
februára 2022. Zatiaľ zostáva otvorené.
Z: Ing. Juríková
T: od februára 2022
8/12 Stolný tenista roka 2021
Predbežný termín: prelom januára a februára 2022. Bude určený dodatočne. Anketa bude
vyhlásená čo najskôr a termín uzávierok hlasovania bude 10.1.2022. Po tomto termíne za na
základe pandemickej situácie rozhodne či odovzdávanie prebehne definitívne prezenčne
alebo online formou.
Z: Bc. Breyerová
T: priebežne
- Bližšie v bode zápisu 8.4. 1)
- Vzhľadom na prebiehajúce Zimné OH v Pekingu a stále aktuálny núdzový stav sa
termín Stolného tenistu roka 2021 presunul na 1.3.2022.
9/12 Dodržiavanie Dizajn manuálu SSTZ
Je nutné aby Smernice uvedené na stránke SSTZ mali jednotný vizuál vychádzajúci zo
schváleného Dizajn manuálu SSTZ. Komisia žiada všetkých členov o dodržiavanie
a používanie jednotného vizuálneho štýlu komunikácie SSTZ.
Z: Bc. Breyerová
T: trvá
23/9 Návrh nového komplexne upraveného DP SSTZ bude vytvorený do konferencie
SSTZ 2022.
Z: JUDr. Gallo
T: 31.5.2022
12/12 Poslať trénerskú licenciu A. Sipach.
Z: Mgr. Majdeková

T: okamžite

13/12 Vyjadriť sa k predloženým návrhom na opatrenia zo správy z kontroly dokumentácie
a vedenia administratívy v NSTC a NSTCM.
Z: VV SSTZ, Mgr. Hatalová
T: okamžite
14/12 Vyjadriť sa k predloženým návrhom na opatrenia zo správy z kontroly plnenia
povinností SSTZ pri zverejňovaní povinných informácií.
Z: VV SSTZ, Mgr. Hatalová
T: okamžite
15/12 Vyjadriť sa k predloženým návrhom na opatrenia zo správy z kontroly plnenia
uznesení z Konferencie SSTZ, ktorá sa konala 18.06.2021 v Bratislave.
Z: VV SSTZ, Mgr. Hatalová
T: okamžite
3/11 Boli prijaté 3 žiadosti o udelenie výnimky pre získanie najnižšej trénerskej „D“ licencie
– J. Dzelinská, R. Lacenová a Z. Lelkeš.
Žiadostiam sa bude MVK a VV SSTZ venovať po bližšom naštudovaní výnimiek pre udelenie
najnižších licencií pre bývalých reprezentantov SR.
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Kutiš
T: okamžite

10/9 Skupinové cestovné poistenie – bola vypracovaná prvá ponuka od Allianz, je
potrebné zmeniť zadanie podľa aktuálnych čísel.
Z: Mgr. Hatalová
NT: 2.3.2022
24/9 Kontrolór SSTZ navrhuje, aby bola vytvorená pracovná skupina, ktorá pripraví návrh
úpravy Stanov SSTZ na budúcoročnú Konferenciu SSTZ.
Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová, Dr. Kríž ,JUDr.Gallo
T: december 2021
NT: marec 2022
6/13 Osloviť vybrané športové zväzy s otázkou záujmu o otvorenie bakalárskeho štúdia
v šk. roku 2021/2022 na FTVŠ v Bratislave.
Z: Ing. Kutiš
T: 31.5.2021
- Bude rozposlaný list iným športovým zväzom s otázkou či majú v pláne sa
spolupodieľať na spoločnom Bc. Štúdiu v šk. roku 2022/2023
NT: okamžite
K bodu 13 – Informácie kontrolóra SSTZ – Ing. Wawrek
Na zasadnutie nebol predložený žiadny písomný materiál.
K bodu 14 – Rôzne
14.1 Smernice SSTZ
Pracovná skupina v zložení predseda, podpredsedovia, predseda komisie mládeže
a generálna sekretárka predkladá na schválenie nasledovné smernice SSTZ:
1) Smernica SSTZ č. 1/2022 – Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej
podpory
VV SSTZ zmenil názvoslovie a RC-CTM zmenil na RCTM (Regionálne centrum talentovanej
mládeže).
Zmluvy, v ktorých boli uvedené názvy RC-CTM zostávajú v platnosti.
Smernica je zverejnená v sekcii základných dokumentov na stránke SSTZ.
Hlasovanie VV SSTZ o smernici: 8 za, 1 neprítomný
2) Smernica SSTZ č. 2/2022 – Odmeňovanie dospelých reprezentantov za postavenie
vo svetovom rebríčku
Smernica je zverejnená v sekcii základných dokumentov na stránke SSTZ.
Hlasovanie VV SSTZ o smernici: 8 za, 1 neprítomný
3) Smernica SSTZ č.4/2022 o odmeňovaní hráčov a trénerov za výsledky na
vrcholných podujatiach
Smernica je zverejnená v sekcii základných dokumentov na stránke SSTZ.
Hlasovanie VV SSTZ o smernici: 8 za, 1 neprítomný
4) Smernica SSTZ č. 5/2022 – Pravidlá pre hospodárenie s poťahmi
Smernica je zverejnená v sekcii základných dokumentov na stránke SSTZ.
Hlasovanie VV SSTZ o smernici: 8 za, 1 neprítomný
5) Smernica o odmeňovaní trénerov mládeže za medzinárodné výsledky
Po diskusii po predložení navrhovanej smernice VV SSTZ navrhol pracovnú skupinu na jej
úpravu: M. Grman, D. Jahoda, Ing. Kutiš, Mgr. Hatalová.

Z: Mgr. Hatalová

T: 2.3.2022

14.2 Predseda SSTZ Ing. Hamran predkladá na VV SSTZ návrh na nové zloženie členov
redakčnej rady časopisu Slovenský stolný tenis:
1. Predseda redakčnej rady: Z. Kríž
2. Editor a jazyková úprava časopisu: Ľ. Bogdányi
3. Členovia redakčnej rady: I. Hatalová, M. Hamran, K. Breyerová, T. Šereda
4. Grafická úprava: V. Fila
Hlasovanie VV SSTZ o novej redakčnej rade: 8 za, 1 neprítomný
14.3 Projekty, nadácie, granty, výzvy
Aktuálny stav: Existuje mnoho projektov, grantov s cieľom podpory športovcov, ktoré
aktuálne SSTZ nevyužíva a nezapája sa do nich.
Ing. Juríková predstavila návrh pre zvýšenie príjmu SSTZ. Je potrebné začať aktívne
pracovať na všetkých možnostiach ako navýšiť príjem, rozpočet SSTZ, ktorý následne bude
použitý pre športovcov. Cieľom je podporiť a zapojiť čo najviac ľudí, ktorí dokážu vo svojom
voľnom čase spracovať vypísané výzvy, granty a podobne. V prípade, že projekt bude
úspešný, danej osobe, či už pracovníkovi sekretariátu, tretím fyzickým osobám, prináleží
jednorazová odmena za ich vykonanú prácu v celkovej výške 30% získaných finančných
prostriedkov brutto. Podmienkou je kompletné samostatné spracovanie Projektu, zadania
a následne aj dotiahnutia zúčtovania projektu. Rovnaké pravidlo platí aj pri zabezpečení
sponzorských príspevkov a finančných darov.
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný
14.4 Projekt hľadáme talenty
Komisia mládeže predložila na zasadnutie VV SSTZ nový projekt: „Projekt hľadáme talenty“.
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný.
Projekt hľadáme talenty bude zverejnený na stránke SSTZ v Komisii mládeže.
14.5 Podporné stanovisko
Obec Bošany požiadalo o podporné stanovisko SSTZ k poskytnutiu finančného príspevku
v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2021/004. Vo výzve žiadajú o finančný príspevok
na výstavbu telocvične určenej pre stolný tenis.
Hlasovanie VV SSTZ o podpornom stanovisku: 7 za, 2 neprítomní.
14.6 Žiadosť o podporu
Slovenský klub veteránov v stolnom tenise požiadal listom SSTZ o finančnú podporu.
V zmysle schváleného rozpočtu na r. 2022 im VV SSTZ navrhuje podporu vo výške 2.000
EUR.
Hlasovanie VV SSTZ o podpore: 8 za, 1 neprítomný.
14.7 Návrh na zaradenie do Siene slávy SSTZ a zaradenie medzi Čestných členov
SSTZ
Predseda SSTZ na návrh RNDr. Brúderovej navrhol zaradiť Vladimíra Horvátha do Siene
slávy SSTZ in memoriam.

Predseda SSTZ navrhol schváliť MUDr. Jaroslava Novotného ako Čestného člena in
memoriam.
Hlasovanie VV SSTZ o predložených návrhoch: 8 za, 1 neprítomný
14.8 Hlasovania per rollam v období od 15.12.2021 – 26.1.2022:
a) Nominácia WTT Youth Star Contender, Tunis, 2.-6.2.2022:
Kadeti: S. Arpáš, D. Flóro, P. Kokavec
Tréner: D. Jahoda
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 nehlasoval
Juniori: A. Klajber, F. Delinčák
Tréner: R. Grigel
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 nehlasoval
b) Nominácie KŠR:
WTT Youth Contender, Spa, 14.-20.2.2022
Kadeti:
U 13 – P. Kokavec
U 15 – S. Arpáš, D. Flóro, P. Kokavec, J. Holubčík
Tréner: D. Jahoda
Kadetky:
U 13 – N. Ondrušová
U 15 – N. Darovcová, N. Némethová, N. Ondrušová
U 17 – N. Darovcová, N. Némethová (navrhuje kadetský tréner)
Tréner: F. Solár
Juniori:
U 17 – J. Goldír, K. Uherík, S. Arpáš
U 19 – K. Pach, J. Goldír, K. Uherík
Tréner: R. Grigel
Juniorky:
U 17 – D. Wiltschková, E. Činčurová
U 19 – A. Illášová, D. Wiltschková
Tréner: Z. Grigelová
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 nehlasoval
WTT Youth Contender, Metz, 14.-20.2.2022 – samoplatcovia
Kadetky:
U 11 – B. Bacsová
U 13 – D. Kolesárová, B. Bacsová, P. Krajčovičová
U 15 – D. Kolesárová, P. Krajčovičová
Kadeti:
U 11 – J. Petráš
U 13 – R. Bača, J. Petráš
U 15 – R. Bača, M. Marko
Juniorky:
U 17 – E. Štullerová,
U 19 – E. Štullerová
Juniori:
U 17 – M. Marko, S. Palušek, O. Novický
U 19 – S. Palušek, O. Novický
Zodpovedné osoby / tréneri: L. Čolovičková, J. Dzelinská, M. Zelinka, M. Fotta
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 nehlasoval
c) Dodatok č.1 k rozpisu súťaží SPM 2021/22 - úprava bodu 1:
1. Maximálny počet hráčov / hráčok na jednu kategóriu je 64.
V prípade prekročenia tohto počtu majú právo štartu hráči a hráčky v poradí:
- prvých 32 hráčov/hráčok podľa aktuálneho rebríčku bez ohľadu na vek.
- následne majú právo štartu hráči/hráčky danej vekovej kategórie, kde najprv rozhoduje
rebríčkové postavanie, potom v prípade že hráči/hráčky nie sú v rebríčku, tak rozhoduje
dátum prihlásenia

-

následne všetci ostatní podľa rebríčku
následne ostatní podľa dátumu prihlásenia

Hlasovanie VV SSTZ: 9 za

Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 2.3.2022 v Bratislave.

Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r.
Overil: Ing. Anton Hamran, v.r.
V Bratislave 7.2.2022
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Medzinárodná agenda

( 13.12. – 21.1.2022)
Dátum: 21.1.2022
Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová
A. ETTU:
1. 2022 CCB Europe Top 16 Cup - Prospectus and Invitation
B. Balážová (13.), Y. Wang (11.)
2. Europe Trophy 2021-2022 Region E - dates
3. ETTU Hopes Selection Camp 2022 / Eurotalents Pre-Selection Camp I (Havirov,
CZE, 6th - 13th March 2022)
4. ETTU National Associations Assistance Program 2022 - Call for Applications
- do 7.2.2022
B. ITTF:
1. ITTF Group Unveils 2022 Events Calendar:
a) 2022 Strategic Calendar
b) 2022 WTT Youth Series Calendar
c) Para Table Tennis Calendar
2. Guide to Adding New Players for ITTF/WTT Events - Updated Conditions of
Participation Form
3. 2022 ITTF World Veterans Tour: Bid Now! – deadline 7.2.2022
4. Confidential: Chengdu 2022 WTTC to be postponed
5. WTT Events Calendar Update
C. WTT & WTT Youth:
1. WTT Youth Star Contender Tunis 2022 (2.-6.2.2022)
Uzávierka prihlášok: 10.1.2022
2. WTT Youth Contender Metz 2022 (14.-20.2.2022)
Uzávierka prihlášok: 15.1.2022
3. WTT Youth Contender Spa 2022 (14.-20.2.2022)
Uzávierka prihlášok: 15.1.2022
4. WTT Youth Contender Salta 2022 (7.-13.2.2022)
Uzávierka prihlášok: 13.1.2022
5. WTT Youth Contender Vila Real 2022 (26.2.-4.3.2020)
Uzávierka prihlášok: 28.1.2022
6. WTT Contender Muscat 2022 Prospectus + Event Announcement (27.2.-5.3.2022)
Uzávierka prihlášok: 1.2.2022
7. WTT Youth Contender Sulaymaniyah 2022 (14.-20.3.2022)
Uzávierka prihlášok: 18.2.2022
8. WTT Youth Star Contender Doha 2022 (7.-11.3.2022)
Uzávierka prihlášok: 11.2.2022
D. Rozhodcovia:
1. 2022 CCB EUROPE TOP 16 CUP
E. Ostatné:
1. Superliga:
22.-23.2.2022 – 1. stupeň
15.-16.3.2022 – 2. stupeň
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Informácie Hl. ekonoma
Pre; VV SSTZ
Dňa; 25.1.2022
Jakub Suchý
•

Úlohy, uložené zápisom zo zasadnutia VV č. 11/2021 boli plne alebo čiastočne realizované
v zmysle nižšie uvedeného:

Úloha: Sekretariát zabezpečí vyplatenie všetkých odmien. Najprv ich je potrebné
prekontrolovať či sú sumy uvedené tak ako uvádzajú Smernice SSTZ. Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová T:
okamžite
Ocenenia trénerom boli k dnešnému dňu vyplatené. Ocenenia hráčom sa nateraz vyplatiť
nepodarilo pre nedostatok finančných prostriedkov (jedná sa o značný objem – cca 36 tis. eur
btto). Tieto budú vyplatené v januárovom výplatnom termíne, tj. v horizonte 1 týždňa.
•

Inventarizácia majetku a záväzkov SSTZ Kontrolór upozornil na povinnosť, vyplývajúcu zo
zákona o Účtovníctve č.431/2002 Z.z. § 29 a § 30, vykonať fyzickú inventúru pre majetok
hmotnej a nehmotnej povahy (dlhodobý majetok hmotnej povahy, zásoby) ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje riadna účtovná závierka Pre vykonanie fyzickej inventúry bola stanovaná
inventarizačná komisia (IK) v zložení: Ing. Čelko – predseda IK, Mgr. Hatalová - člen IK, Ing.
Suchý - člen IK.
Z: Ing. Suchý T: 31.12.2021
Uskutočnili sme inventúru pokladne k 31.12.2021. Nepodarilo sa dokončiť rozpracované
inventarizácie fyzického majetku kvôli obmedzeniam vyvolanými covidovým lockdownom.
Nepodarilo sa dokončiť rozpracované inventarizácie účtov kvôli posunu účtovnej závierky
vyvolanému presunu prostriedkov a úhrad PUŠ z roku 2021 do r. 2022.

•

Úprava cestovných náhrad Výška cestovných náhrad podľa aktuálnych právnych predpisov
bude upravená na najbližšom zasadnutí VV SSTZ. Z: Ing. Suchý T: 15.12.2021
Ďalšie navýšenie cestovného pri použití súkromného motorového vozidla, čo predstavuje
sumu základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných
cestách 0,193 eur/ km jazdy už podlieha zdaneniu. Prípadné navýšenie by spôsobilo
navýšenie nezdaniteľných nákladov zväzu a mimoriadne by skomplikovalo administráciu
procesu, preto navrhujeme od takéhoto kroku upustiť.

•
Proces účtovania
Opätovne bol prejdený spoločne spôsob účtovania a príprava podkladov pre účtovnú externú
spoločnosť, ktorá vykonáva účtovanie dokladov pre SSTZ. Rovnako i ich označovanie pred tým ako
budú riadne zaúčtované. Vzhľadom na to, že prichádza k prelomu rokov a koncoročnej uzávierke, je
nutné dodržiavať, aby všetky daňové doklady na vstupe boli značené novým kódovaním schváleným
VV SSTZ. Všetky decembrové doklady musia mať už obe kódovania dokladov, nutné dodržiavať.
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová T: trvá
• Plne sme implementovali nový spôsob controllingového účtovania a zabezpečili trvalý
postup krížovej kontroly jeho dodržiavania.

•
Komisia navrhuje zlúčenie účtovanie do jednej účtovnej firmy. Cieľom je zjednodušiť a zrýchliť
účtovné procesy. Komisia odporúča VV SSTZ zlúčenie schváliť s účinnosťou od 1.1.2022. Z: Mgr.
Hatalová, Ing. Suchý T: okamžite

Preverovali sme možnosti realizácie a zistili sme skutočnosti, ktoré neumožňujú okamžité spustenie
daného kroku a predpokladajú ďalšie komplikácie a navýšenie nákladov na SW. Preto navrhujeme
túto úlohu odložiť o 6 mesiacov a priebežne viesť ďalšie zisťovania.
•
Všetky krajské zväzy boli informované a následne im boli vyplatené finančné prostriedky.
Všetky KSTZ okrem žilinského (urgujeme) doteraz predložili riadne zúčtovania.
1. Informácia o stave čerpania prostriedkov na regionálne výbery v roku 2021
Do 31.12.2021 vyčerpali krajské zväzy na výcvikové tábory regionálnych výberov prostriedky z
rozpočtu na rok 2021 nasledovne:
Čerpanie:
Rozpočet:
Nevyčerpané:
1.

Nitrianský STZ

5.000,00

5.000,00

0,00

2.

KSTZ Bratislava

4.800,00

5.000,00

200,00

3.

KSTZ Žilina

4.500,00

5.000,00

500,00

4.

KSTZ Banská Bystrica

4.200,00

5.000,00

800,00

5.

KSTZ Trenčín

3.300,00

5.000,00

1.700,00

-

Východoslovenský STZ

0,00

10.000,00

10.000,00

-

KSTZ Trnava

0,00

5.000,00

5.000,00

21.800,00

40.000,00

18.200,00

SPOLU (eur):

2. Príspevok uznanému športu v roku 2021
Bola podpísaná zmluva na poskytnutie Príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2021. Podľa
zmluvy, pokiaľ bude v roku 2021 krízová situácia trvať viac ako 30 dní (čo nastalo) odsek, určujúci
členenie príspevku sa nepoužije (článok 4.2). V našom prípade je preto už smerodajná takáto
štruktúra:
čin
strop Kategória
Platný limit (pri aktivácii čl. 4.2)
šport mládeže do 23 r. v
1 min
15% kluboch
269 723,00
2 min
- rozvoj talentovaných športovcov
nešpecifikované
3 min
4 max
5 =
6

=

- športová reprezentácia
20% správa a prevádzka
kapitálové výdavky
Celkom PUŠ:
TOP TEAM 2021
Celkom:

nešpecifikované
359 630,00
129 604,00
1 798 150,00
41 233,00
1 839 383,00

Nateraz nám bola Ministerstvom z príspevku poukázaná čiastka 1.348.614,- eur, z toho je čiastka
129.604,- vyčlenená na kapitálové výdavky. Taktiež bola podpísaná zmluva na poskytnutie
príspevku pre Top Team pre rok 2021, v rovnakej výške a štruktúre ako v roku 2020, nateraz bolo
poukázaných 41.713,- eur. Celkom nám nabehli štátne príspevky a dotácie vo plnej zazmluvnenej
výške. Presunuli sme časť príspevku z roku 2021 do roku 2022 vo výške 18.917,70 eur. Stav na
príspevkovom účte na konci roku 2021 nedovoľoval úhradu všetkých vyúčtovávaných nákladov,
preto sme boli nútení preúčtovať rad nákladov na zväzové účtovné strediská, a síce:

- kompletné náklady na energie, vodné a stočné;
- kompletné mzdové náklady S. a O. Becániovcov;
- mzdové náklady za 6 mesiacov K. Breyerovej.
3. Príspevok uznanému športu v roku 2022
Na podpísanie sa pripravuje zmluva na poskytnutie Príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok
2022. Podľa zmluvy, pokiaľ bude v roku 2022 krízová situácia trvať viac ako 30 dní odsek, určujúci
členenie príspevku sa nepoužije (článok 4.2). Taktiež sa na podpísanie pripravuje zmluva na
poskytnutie dotácie Top Teamu na rok 2022, ktorého predpokladanú sumu tiež uvádzame:
limit
čin
strop Kategória
limit (pri aktivácii čl. 4.2)
šport mládeže do 23 r. v
1 min 15% kluboch
251 182,00
251 182,00
rozvoj talentovaných
2 min 20% športovcov
334 909,00
nešpecifikované
753
545,00
3 min 25% športová reprezentácia
nešpecifikované
251 182,00
4 max 15% správa a prevádzka
334 909,00
145
000,00
145 000,00
5 =
kapitálové výdavky
Celkom PUŠ:
1 819 545,00
1 819 545,00
6

=

TOP TEAM 2022
(predpoklad)
Celkom:

83 750,00
1 903 295,00

83 750,00
1 903 295,00

Prvá splátka príspevku za rok 2022 by mala nabehnúť na náš účet okolo 31.01.2022.
4. Ďalšie informácie
Počas obdobia od minulého zasadnutia VV sa odohrali ďalšie skutočnosti, ktoré uvádzame nižšie:
• Uskutočnili sme prechod z gastrolístkov na peňažné vyplácanie príspevkov
zamestnancom na stravu. Spravili sme príslušný prepočet a spracovali metodické
usmernenie.
• Dokončili sme zmluvy na vyplácanie SPM a uskutočnili ich preplatenie. Vyfakturovali sme
príslušným klubom recipročné služby SSTZ.
• Uskutočnili sme odpredaj nadbytočného nepotrebného majetku (stoly, stojany na uteráky,
ohrádky) klubom a vyfakturovali sme ich.
• Dokončujeme vyplácanie paušálnych príspevkov pracovníkom za používanie súkromných
mobilných telefónov za IV. Kvartál 2021.
• Uzavreli sme preplácanie príspevkov a vyúčtovali sme program podpory mládeži do 23
rokov v kluboch v zmysle zákona o športe pre rok 2021.
• Uzavreli sme preplácanie príspevkov a vyúčtovali sme nasledovné podporné programy
pre talentovanú mládež na rok 2021:
o Regionálne centrá-CTM
o Vybrané kluby
o Podpora klubovým trénerom (príspevky na mzdy)
• Na seminári "Legislatíva v športe. Zamerané na kontrolu", sme boli Ing. Fisterovou
usmernení, že z hľadiska dane z príjmu nemožno preplácať cestovné športovým
odborníkom – podnikateľom. Jedná sa o ich náklad, ktorý môžu ďalej refakturovať. Preto
navrhujeme, aby si od 1.1.2022 tréneri-podnikatelia (živnostníci alebo zamestnanci firiem)

a hráči, ktorí majú vlastné IČO, vyúčtovavali interne a potom cestovné náklady pripájali
k mesačným faktúram na zväz.

Príloha č. 3/2
Rozdelenie finančných prostriedkov na podporu Útvarov talentovanej mládeže na rok 2022:

Suma v EUR
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE

RCTM

20 000

ŠKST TOPOĽČANY

RCTM

20 000

STC ŠKST BRATISLAVA

RCTM

20 000

ŠKST RUŽOMBEROK

RCTM

20 000

MSK ČADCA

Vybraný klub

11 010

ŠK PRIEVIDZA

Vybraný klub

9 324

ŠKST BOŠANY

Vybraný klub

8 500

ŠK ŠOG NITRA

Vybraný klub

7 917

STO VALALIKY

Vybraný klub

7 195

Individuálna príprava

6 054

KST RAKSIT

Podporený tréner

4 800

STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK

Podporený tréner

4800

TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA

Podporený tréner

4800

STK DEVÍNSKA NOVÁ VES

Podporený tréner

4800

ŠKST LUČENEC

Podporený tréner

4800

DELINČÁK

Spolu:154 000

