Zápis č. 4/2022
zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 6.4.2022 v Bratislave
Začiatok zasadnutia: 6.4.2022 o 9:30
Ukončenie zasadnutia: 6.4.2022 o 17:00
Prítomní osobne: pp. Ing. Hamran, Ing. Čelko, Grman, Ing. Kutiš, Ing. Grigel Ing. Perháčová,
PhD., Ing. Juríková, Sládkovič, Jahoda
Prizvaní osobne: pp. Ing. Wawrek, Mgr. Hatalová, Ing. Šereda, Cibula, Ing. Suchý,
Mgr. Majdeková, Bc. Breyerová
Neprítomná: Bc. Galová
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. Príprava Konferencie SSTZ 2022

- 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
- Ing. Hamran,
Mgr. Hatalová

15. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie – Ing. Hamran
Predseda SSTZ Ing. Hamran privítal všetkých členov VV SSTZ ako aj členov sekretariátu
SSTZ. V úvode poďakoval za organizáciu najväčšieho slovenského podujatia – majstrovstvá
Slovenska mužov a žien 2022 a mužov a žien do 21 rokov, ktoré prebehli od 25. do
27.3.2022 priestoroch haly SSTZ.
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Ing. Hamran a VV SSTZ
2.1
Uskutočnilo sa rokovanie zástupcov národných športových zväzov (8.3.2022) pod
záštitou SOŠV. Na stretnutí za prítomnosti štátneho tajomníka SOŠV boli podané informácie
o možnostiach financovania projektov športovej infraštruktúry národného významu, návrh
zákona o FNPŠ, informácia o pripravovaných podujatiach EYOF v Banskej Bystrici.
2.2
Dňa 9.3.2022 sa uskutočnilo online zasadnutie zástupcov STARZ, MIB a SSTZ vo
veci plánovanej rekonštrukcie kúpaliska v Krasňanoch. Bol predstavený finálny projekt –
štúdia na rekonštrukciu.

2.3
Dňa 10.3.2022 sa uskutočnili dve porady organizované sekciou športu MŠVVaŠ SR.
Prvá bola určená pre ekonómov a účtovníkov NŠZ s názvom: „Účtovné postupy príspevkov
NŠZ a organizácií a ich vyúčtovanie“. Zúčastnil sa jej Ing.Suchý – ekonóm SSTZ
Druhá porada s názvom „Aktuálne informácie pre národné športové zväzy a organizácie na
rok 2022“ – zúčastnil sa jej Ing.Hamran - predseda SSTZ.
Hlavnými bodmi programu boli:
- Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu
- Informácia o systéme nadvýťažkov z lotérií a jeho dopadu na PUŠ
- Top tím – zaradenie športovcov, oprávnené výdavky, regeneračné pobyty
- Novela zákona o športe
- Voľnočasové poukazy
- Stredné športové školy – spolupráca s NŠZ
- Antidoping
2.4
Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí za účasti štátneho tajomníka pre šport a zástupcov
Národného športového centra vo veci príprav Superfinále školských súťaží. Podujatie sa
uskutoční v termíne 13.-14.6.2022 v Šamoríne za účasti cca 1300 osôb z viacerých športov.
Stolný tenis je zaradený do tohto podujatia a bude potrebné zabezpečiť hrací priestor
a kompletné organizačné zabezpečenie. Bol spracovaný rozpočet podujatia a zaslané
objednávky na XBS Šamorín a Hot. akadémiu v Šamoríne. MŠVVaŠ SR na toto podujatie
vyčlenilo samostatné finančné prostriedky. Na stolný tenis je vyčlenených 96 miest na
ubytovanie a stravovanie v zložení 80 miest - športovci a doprovod, 8 krajov po 10 miest
a 16 miest pre organizátorov a rozhodcov. Zároveň počas podujatia bude organizovaná FUN
zóna, kde môžu jednotlivé NŠZ propagovať svoju činnosť.
2.5
Uskutočnilo sa rokovanie s riaditeľom sekcie športu RTVS p. Hajkom o možnosti
hlbšej spolupráce RTVS a SSTZ s cieľom dostať prenosy z podujatí SSTZ na obrazovky
verejnoprávnej televízie.
2.6
V termíne 13.-20.3.2022 sa uskutočnil v Senci ETTU Development Camp U 13.
Podujatia sa uskutočnilo bez väčších problémov, všetci účastníci boli nadmieru spokojní.
Gestor podujatia prof. Cegnar, ktorý je manažérom ETTU zodpovedným za rozvoj mládeže
nám navrhol zorganizovať obdobné podujatie pre kategóriu U17 a takisto seminár pre
trénerov.
2.7
V dňoch 25.-27.3.2022 sa v priestoroch NSTC uskutočnili M SR do 21 rokov a M SR
mužov a žien v individuálnych disciplínach. Podujatie bolo zabezpečené na vysokej úrovni,
z celého podujatia bol internet streaming. Odovzdávania cien sa zúčastnili aj osobnosti
stolného tenisu, členky siene slávy SSTZ vicemajsterka sveta p.Alica Chládeková- Grofová
a medailistka z ME p.Anna Szabová –Číková.
2.8
Na základe rozhodnutia VV SSTZ ukončuje zmluvný vzťah s doterajším nájomcom
ubytovne. Bola s ním uzavretá nová zmluva, ktorá bola vypracovaná podľa aktuálnych
platných právnych predpisov externou právnou službou. Nová zmluva je uzavretá na dobu
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s tým, že doterajšie nájomné bolo navýšené
o cca 50%. Ako aj o ďalšie poplatky za umožnenie sídla fyzických a právnických osôb na
danej adrese.
2.9
Mgr. Hatalová informovala VV SSTZ o priebehu oponentúr harmonogramov
športových príprav, ktoré prebiehali online formou 16.3.2022. Oponentúr sa za SSTZ
zúčastnili reprezentačný tréner J. Truksa a Mgr. Hatalová. Na začiatku bol prítomný aj štátny
tajomník I. Husár. V tento deň prebehli nasledovné oponentúry podporených hráčov: F.
Delinčák, A. Klajber, E. Labošová, T. Kukuľková. Oponentúra jedného hráča trvala cca 1
a pol hodiny kde sa obhajoval ich kalendár, protokol ako aj ich finančný harmonogram

športovej prípravy a zabezpečenie športovej prípravy. Ďalšie oponentúry prebehnú 8.4.2022
– B. Balážová, Ľ. Pištej, A. Illášová.
K bodu 3 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová
Predložený materiál VV SSTZ zobral na vedomie.
Materiál je prílohou zápisu č. 1/4.
K bodu 4 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Grman
4.1
Nominácia na WTT Youth Contender Platja d´Aro, Španielsko (24.-30.5.2022)
Kadetky:
U 15 – N. Darovcová, E. Molnárová, B. Diková
U 17 – N. Darovcová, E. Molnárová, B. Diková
Tréner – F. Solár
Juniorky:
U 17 – D. Wiltschková, E. Činčurová
U 19 – A. Illášová, D. Wiltschková, E. Činčurová
Trénerka – Z. Grigelová
Juniori:
U 17 – S. Palušek, J. Goldír
U 19 – K. Pach, S. Palušek, J. Goldír
Tréner – R. Grigel
Náhradníci: K. Uherík, R. France
Všetci na náklady SSTZ
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa
4.2
Nominácia na WTT Youth Contender Wladyslawowo, Poľsko (16.-22.5.2022)
Kadeti:
U 13 – P. Kokavec
U 15 – S. Arpáš, D. Flóro, P. Kokavec
U 17 – S. Arpáš, D. Flóro
Tréner – D. Jahoda
Všetci na náklady SSTZ
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa
4.3
Nominácia na WTT Youth Contender Berlín, Nemecko (16.-22.5.2022) –
samoplatcovia
Kadetky a juniorky: U 15 – N. Darovcová, E. Molnárová
U 17 – E. Štullerová, D. Wiltschková, N. Darovcová, E. Molnárová
U 19 – E. Štullerová, D. Wiltschková
Trénerka – L. Čolovičková
Na vlastné náklady
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa
4.4
Presunutý kontrolný turnaj kadetiek
Presunutý kontrolný turnaj kadetiek z dátumu 17.-18.3.2022 na nový dátum – 12.-13.4.2022
z dôvodu choroby u viacerých nominovaných hráčok.
Nominované hráčky: P. Krajčovičová, S. Habarová, V. Vanišová, N. Ondrušová, B. Diková,
C. Korf, E. Molnárová, N. Némethová
Všetci na náklady SSTZ
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa

K bodu 5 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel
5.1
Nominácie na Výcvikové tábory:
- Výcvikový tábor kadetky „A“, Topoľčany, 19.-22.4.2022
Nominácia: N. Darovcová, V. Vanišová, E. Molnárová, N. Némethová, 2x tréningový partner
- Výcvikový tábor kadetky „B“, Topoľčany, 25.-29.4.2022
Nominácia: A. Kubjatková, S. Habarová, C. Korf, N. Ondrušová, B. Diková, P. Krajčovičová
- Výcvikový tábor mini kadetky, Topoľčany, 4.-8.4.2022
Nominácia: N. Kohútová, M. Gregová, D. Deviatková, V. Murková, B. Rusňáková, B.
Bacsová
Tréner pri vyššie uvedených VT – F. Solár
Všetci na náklady SSTZ
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 1 nehlasoval
- Výcvikový tábor kadeti, H. Brod, 11.-14.4.2022
Nominácia: S. Arpáš, D. Flóro, P. Kokavec, J. Holubčík
- Výcvikový tábor mini kadeti, RC Košice, 18.-22.4.2022
Nominácia: M. Cisárik, P. Sabó, P. Polák, K. Hrutka, A. Ódor, R. Bača
Tréner na vyššie uvedených VT – D. Jahoda
Všetci na náklady SSTZ
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa
5.2
Projekt Hľadáme talenty
Prebehlo prvé výberové sústredenie v Bratislave. Po ukončení budú predkladané podrobné
hodnotenia.
5.3
NSTC mládeže
Vzhľadom na končiacu sa zmluvu medzi SSTZ a SŠŠ Nitra o zriadení NSTC mládeže v Nitre
je potrebné rozhodnúť čo ďalej. Komisia mládeže navrhuje v činnosti NSTC mládeže
pokračovať dokým nebudú v NSTC Bratislava vytvorené podmienky pre vznik aj národného
mládežníckeho centra.
Úloha: Predseda SSTZ spoločne s generálnou sekretárkou SSTZ preveria zmluvu so
SŠŠ Nitra a navštívia riaditeľa školy vo veci uzatvorenia novej zmluvy.
Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová
T: okamžite
Úloha: Je potrebné vyhodnotiť náklady za 1. Q. 2022 NSTC v Bratislave a NSTCM
v Nitre.
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová
T: okamžite
K bodu 6 – Informácie z komisie rozhodcov – Sládkovič
6.1
Nominácia rozhodcov na M SR jednotlivcov, 25.-27.3.2022
J. Zliechovec, M. Hamran, S. Sládkovič, J. Freund, M. Petríková, M. Brúderová, E. Reho, M.
Bystričan, D. Brenessel, M. Bystričanová, A. Cibula, J. Černý, O. Domin, S. Domin, V.
Gajdoš, D. Gašparovič, E. Hajduk, I. Ivaničová, V. Kleberc, V. Kondel, R. Laboš, D.
Löwyová, T. Németh, M. Petrovský, V. Pištej, J. Pištejová, L. Popellár, R. Porosznyák, M.
Svoboda, J. Tancer, A. Vidová, L. Vožďárová, W. Koller (Rak.)
6.2
Reakcia na sťažnosť Vladislava Kmeťa
Dňa 16.3.2022 bola generálnej sekretárke SSTZ doručená sťažnosť na výber rozhodcov na
majstrovstvá Slovenska. Následne túto sťažnosť generálna sekretárka preposlala predsedovi
komisie rozhodcov.
Stanovisko komisie rozhodcov SSTZ: Rozhodcov na M SR vyberala komisia rozhodcov
SSTZ na svojom online zasadnutí dňa 10.3.2022. Komisia rozhodcov po diskusii
jednomyseľne nominovala rozhodcov na základe viacerých kritérií za účelom dlhodobého
zvyšovania kvality rozhodcov, na čo doteraz neboli zvyknutí. V žiadnom prípade nebol do
úvahy braný ekonomický aspekt, pretože ide o najvýznamnejšie domáce stolnotenisové

podujatie na Slovensku v roku 2022. Medzinárodná licencia nedáva nikomu automatické
právo nominácie na M SR 2022.
VV SSTZ sa nadštandardne zaoberal touto sťažnosťou a plne sa stotožňuje so stanoviskom
komisie rozhodcov.
Úloha: Poslať odpoveď na sťažnosť Vladislavovi Kmeťovi.
Z: Mgr. Hatalová
T: okamžite
6.3
List P. Žarnovického
Dňa 14.3.2022 bol e-mailom doručený predsedovi komisie rozhodcov SSTZ list od Ing.
Žarnovického so žiadosťou o vysvetlenie prečo nebol nominovaný ako rozhodca na M SR
jednotlivcov v stolnom tenise.
Predseda komisie rozhodcov mu zaslal odpoveď, s ktorou sa VV SSTZ stotožňuje.
K bodu 7 – Informácie z komisie ŠTK – Ing. Čelko, Ing. Šereda
7.1
Rozdelenie M SR mládeže:
M SR staršieho žiactva (7.-8.5.2022) - SSTZ zástupca VV SSTZ: D. Jahoda
M SR dorastu (14.-15.5.2022) - STC ŠKST Bratislava zástupca VV SSTZ: Ing. Grigel
M SR najmladšieho žiactva (21.-22.5.2022) - zástupca VV SSTZ: S. Sládkovič
M SR mladšieho žiactva (28.-29.5.2022) - zástupca VV SSTZ: Ing. Kutiš
7.2
Zmeny v súbore predpisov
- Súťažný poriadok:
4.1.4.3.2. Bodové hodnotenie výsledkov stretnutí družstiev: 3 b - za víťazstvo 2 b - za
nerozhodný výsledok 1 b - za prehru 0 b - za nenastúpenie k viac ako polovici predpísaného
počtu zápasov v stretnutí.
Ak sa hrá stretnutie družstiev systémom, ktorý neumožňuje nerozhodný výsledok bude
bodové hodnotenie výsledku : 2 b - za víťazstvo, 1 b - za prehru, 0 b - za nenastúpenie k
viac ako polovici predpísaného počtu zápasov v stretnutí.
Vypúšťa sa:
V prípade, ak družstvo nemôže odohrať stretnutie z dôvodu dodržiavania opatrení COVID19 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.
4.3.7.5.6. Odložiť stretnutie na neskorší termín nie je dovolené. Výnimku na základe
písomnej žiadosti (kópiu zaslať súperovi) najneskôr 3 dni pred úradným stanoveným
začiatkom môže povoliť príslušný riadiaci zväz len v týchto prípadoch :
a) vyhlásenie karantény okresným hygienikom pre oblasť, v ktorej sa nachádza hracia
miestnosť oddielu - klubu,
Vypúšťa sa:
a1) 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 WTT treba
na odloženie stretnutia písomný súhlas všetkých oddielov/klubov, ktorých sa zmena
termínu týka.
c) v prípade zásadnej rekonštrukcie hracej miestnosti a zodpovedajúcu náhradu nie je
možné zabezpečiť,
d) iné mimoriadne okolnosti.
- Registračný poriadok:
2.3.3. Registračný preukaz stráca platnosť:
a) pri zrušení registrácie;
b) po uplynutí doby platnosti; hráč naďalej zostáva členom pôvodného klubu, v ktorom môže
požiadať o obnovu registrácie kedykoľvek. V prípade neobnovenia registrácie sa môže
hráč zaregistrovať v inom klube po jednom roku a po uplynutí doby platnosti podľa bodu
2.6.2.
c) pri zmene priezviska;
7.3
Rozhodnutie KSTZ Žilina o postupe do 1.ligy
VV SSTZ akceptuje rozhodnutie KSTZ Žilina vo veci postupu do 1. ligy.
7.4
Žiadosť o dočasnú výnimku z prestupového poriadku SSTZ
SSTZ bola doručená žiadosť od predsedu matričnej a rozhodcovskej komisie VSSTZ
Stanislava Dubca o udelenie dočasnej výnimky z prestupového poriadku SSTZ, kde žiadajú
vypustiť dátum 15.1. a nahradiť vetou doplnenou žltým:
3.2.2. Hráč môže ohlásiť prestup aj v termíne od 16.6. do 15.9. a od 1.1 do 15.1. odohratia
prvej polovice súťažného ročníka, termín určí príslušná ŠTK,
Odôvodnenie žiadosti:
Prestupový termín od 1.1.do 15.1. prestupového poriadku, je v riadnom režime súťaže po
odohratí prvej polovice súťažného ročníka, čo v dnešnej dobe spôsobenej pandémiou
„COVID 19“ nie celkom tak.
Viacero klubov VSSTZ prišlo o hráčov dôsledkom zdravotných problémov, alebo aj
odchodom hráčov zo zahraničia, vzhľadom na situáciu na Ukrajine čo im neumožňuje dohrať
už aj tak pozmenenú sezónu.
VV SSTZ neschválil návrh. Hlasovanie VV SSTZ: za 0, proti 9, zdržal sa 0
K bodu 8 – Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Juríková, Ing.
Suchý
8.1
Vzhľadom na vážnosť vzniknutej situácie, hlavnou informáciou predsedu Komisie pre
ekonomiku a marketing členom VV SSTZ a štatutárom je o funkčnosti procesov účtovania
dokladov. Predseda komisie konštatuje, že nie je dodržiavaný chod a kontrola účtovania
daňových dokladov SSTZ, čím dochádza denno-denne k porušovaniu Smernice SSTZ
o obehu účtovných dokladov, schválenej VV SSTZ.
Predseda komisie pre ekonomiku a marketing žiada o:
- Dodržiavanie včasnosti a správnosti zasielania reportov na MŠ SR
- Dodržiavanie správnosti zasielanie reportov na finančnú správu
- Dodržiavanie a zasielanie relevantných a správnych informácií pre členov VV SSTZ
- Dodržiavanie Smernice SSTZ, schválenej VV SSTZ o účtovaní daňových dokladov
Z: Mgr.Hatalová
T: okamžite
8.2
Predseda komisie pre ekonomiku a marketing predkladá návrh na hlasovanie:
- aby zápisy zo zasadnutia VV SSTZ boli realizované v deň kedy zasadá VV SSTZ a to na
záver zasadnutia VV SSTZ. Uvedený zápis bude podpísaný všetkými prítomnými členmi VV

SSTZ a súčasne v daný deň bude zápis zverejnený v PDF formáte na webovej stránke
SSTZ. Zodpovedný za zápis – Mgr. Hatalová.
VV SSTZ návrh neschválil. Zápis z VV SSTZ bude zverejnený do 10 pracovných dní od
zasadnutia VV SSTZ.
Z: Mgr. Hatalová
T: okamžite
8.3
Report hl. ekonóma SSTZ
Je prílohou zápisu č. 2/4.
VV SSTZ berie report na vedomie.
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
10.1 Prebehlo zasadnutie komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.4.2022 za online
prítomnosti: O. Barbušová, A. Vidová, R. Jančiar, J. Cibula a Z. Perháčová
10.2
-

10.3
-

Informácia k projektu „Svetový deň stolného tenisu“ 2022
na stránke www: https://www.sraketoudoskoly.sk/sutaz-o-top-video-alebo-kresbu-2/
a na facebookovom profile SSTZ
bol spustený projekt 1.3. 2022 – posielanie fotografií a kresieb
súťaž prebieha v dvoch kategóriách jednotlivcov a súťaž škôl – kolektívov
od 1.do 12.4. do 10:00 prebieha hlasovanie (kde sa vyskytli mierne technické
problémy, ktoré sa podarilo s technikom vyriešiť)
k dňu VV SSTZ sa prihlásilo cez 80 súťažiacich
13.4.2022 v priebehu dňa budú zverejnené výsledky
ceny pre víťazov: pre kolektív
- stôl + príslušenstvo
- pre jednotlivcov - 100 eur
- ostatné ceny – propagačný materiál
celá súťaž bude prihlásená na stránku „ World Table Tennis“ ITTF Foundation
vyhodnotenie a spracovanie: Bc. Breyerová
Informácia k projektu „ Stolný tenis do škôl“
informácie na stránke www.sraketoudoskoly.sk
v priebehu marca –boli rozdistribuované stoly do škôl, ktoré boli v projekte vybraté
v mesiacoch apríl a máj – prebehne 10 akcií
v mesiaci september - 8+1 akcii
moderátor dohodnutý
akcia trvá 1-2 hod. + potrebné dohodnúť reprezentantov na príslušné akcie
komunikáciu so školami zabezpečuje p. Cibula
deti dostanú vrecúško na tenisky, diplom, prospekty a sladkosť
publikácie pre učiteľov do škôl „ Stolný tenis do väčšieho vrecka“ a „Prípravné
cvičenia a hry v stolnom tenise“

VV SSTZ berie informácie komisie na vedomie.
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:
1/3
V priebehu marca je potrebné dať výpoveď súčasnému nájomcovi ubytovne.
Z: Mgr. Hatalová
T: marec 2022
1/2
Urgovať podpísanie novej nájomnej zmluvy.
Z: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová

T: do 31.3.2022

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 pre úlohy 1/3, 1/2 a 4/12 v bode zápisu 2.8

3/3
Aktualizácia trénerských licencií v databáze trénerov
Mgr. Hatalová pripomenula potrebu aktualizáciu trénerských licencií v zozname zverejnenom
na stránke SSTZ.
Z: Mgr. Majdeková
T: 31.3.2022
-

Splnené, bližšie na stránke SSTZ - https://system.sstz.sk/treneri?viewAs=grid

6/2
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: 31.3.2022
-

Splnené, https://system.sstz.sk/

12/12 Poslať trénerskú licenciu A. Sipach.
Z: Mgr. Majdeková
-

T: okamžite

Licencia odovzdaná

Úlohy čiastočne splnené:
2/3
Je potrebné okamžite nainštalovať podružné merače v ubytovni.
Z: Ing. Suchý
T: marec 2022
4/2
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: 6.4.2022

-

Zorganizovaná súťaž prebieha

1/12 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: 31.3.2022
-

Ekonóm SSTZ predložil návrh metodického usmernenia, ktoré je potrebné
odkontrolovať

Úlohy trvajúce:
3/2
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
5/2
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
7/2
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: 17.5.2022
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

-

K dňu 31.5.2022 bola podpísaná dohoda o ukončení dodávania účtovných služieb
pre SSTZ zo strany E.M. Consulting. Je potrebné prejsť s účtovníčkou p. Vrbovou
(druhou účtovníčkou) jej zmluvu ako aj predĺžiť výpovednú lehotu.

Z: Mgr. Hatalová

T: okamžite

23/9 Návrh nového komplexne upraveného DP SSTZ bude vytvorený do konferencie
SSTZ 2022.
Z: JUDr. Gallo
T: 31.5.2022
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: 17.5.2022
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: 17.5.2022
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: 17.5.2022
24/9 Kontrolór SSTZ navrhuje, aby bola vytvorená pracovná skupina, ktorá pripraví návrh
úpravy Stanov SSTZ na 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 – Príprava Konferencie SSTZ 2022 – Ing. Hamran
Konferencia SSTZ 2022 sa uskutoční prezenčnou formou v piatok 24.6.2022. Miesto bude
upresnené. Dovtedy je potrebné aby prebehli konferencie krajských (regionálneho)
stolnotenisových zväzov.
Organizačné pokyny budú so všetkými potrebnými termínmi zaslané krajským zväzom a aj
extraligovým klubom. V priebehu najbližších dní je potrebné, aby bolo spracované
organizačno-technické zabezpečenie konferencie SSTZ ako aj jej program (pozvánka).
Na tohtoročnej konferencii bude prebiehať voľba kontrolóra SSTZ, pre ktorú je potrebné
spracovať výzvu na výberové konanie.
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Hamran
T: 1.5.2022
K bodu 15 – Rôzne
15.1 Zmena prílohy č. 1 – finančné limity v SMERNICI č. 5/2020 o verejnom
obstarávaní

Mgr. Hatalová predložila návrh zmeny v Smernici SSTZ č. 5 – prílohe č. 1 – zmena
finančných limitov. Na základe novelizácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
boli s účinnosťou od 31.3.2022 zmenené limity vo verejnom obstarávaní.
Hlasovanie VV SSTZ o zmene limitov: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Príloha č. 1 – finančné limity v SMERNICI č. 5/2020 o verejnom obstarávaní je prílohou
zápisu č. 3/4.
15.2 Pre komplexnú úpravu Smernice č. 5/2022 navrhuje Mgr. Hatalová vytvoriť pracovnú
skupinu v zložení: Mgr. Hatalová, Bc. Galová, Ing. Suchý a Ing. Pintová
Návrh upravenej Smernice bude predložený na najbližšie zasadnutie VV SSTZ.
Z: Mgr. Hatalová
T: 17.5.2022
15.3 Setka Cup
VV SSTZ privítal na svojom zasadnutí V. Rakova a A. Sitaka, ktorí v Nitre organizujú turnaje
pod názvom Setka Cup. Predstavili svoju koncepciu a predstavu spolupráce so SSTZ, ktorá
by mala hlavne pozostávať z marketingu (prezentácia na stránke, sociálnych sieťach, atď.)
Je potrebné preveriť či podpora takéhoto podujatia (ktoré je založené prevažne na
stávkovaní) nie je v rozpore so Zákonom o športe a na najbližšom zasadnutí VV SSTZ
k tomu zaujme stanovisko.
15.4 Jubileum A. Grofovej
Pri príležitosti životného jubilea A. Grofovej VV SSTZ rozhodol ju pozvať na najbližšie
zasadnutie VV SSTZ, ktoré sa uskutoční 17.5.2022, na ktorom jej zagratuluje k životnému
jubileu.
Z: Bc. Breyerová
T: 17.5.2022
15.5 Ukazovatele pre polročné odmeny členov sekretariátu SSTZ
V priebehu apríla musia prebehnúť pohovory s členmi sekretariátu k hodnotiacim formulárom
zamestnancov za 1. polrok 2022.
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Hamran
T: 30.4.2022
15.6 Hlasovania per rollam v období od 2.3.2022 do 6.4.2022:
a) Výberové komisie pre otváranie ponúk vo verejnom obstarávaní:
1. Nákup 2 osobných motorových – komisia: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová, Ing. Suchý, Cibula
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 1 nehlasoval
2. Nákup športovej podlahy pre potreby štátnej reprezentácie – Ing. Hamran, Mgr. Hatalová,
Ing. Suchý, Cibula
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 1 nehlasoval
b) Zrušenie covid protokolov – „VV SSTZ ruší všetky doteraz vydané COVID –
protokoly a dodatky k nim ku dňu 14.3.2022“
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 1 nehlasoval
c) Nominácia na WTT Youth Contender Linz 2022:
Kadeti:
U 13: P. Kokavec
U 15: S. Arpáš, D. Flóro, P. Kokavec, J. Holubčík
Tréner: D. Jahoda

Kadetky:

Juniori:

Juniorky:

U 15: N. Darovcová, E. Molnárová, V. Vanišová
U 17: N. Darovcová, E. Molnárová, V. Vanišová
Tréner: F. Solár
U 17: S. Palušek, J. Goldír, S. Arpáš, D. Flóro
U 19: K. Pach, S. Palušek, J. Goldír
Tréner: R. Grigel
U 17: D. Wiltschková, E. Štullerová
U 19: A. Illášová, D. Wiltschková, E. Štullerová
Trénerka: Z. Grigelová

Všetci na náklady SSTZ.
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 17.5.2022 v Bratislave.
Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r.
Overil: Ing. Anton Hamran, v.r.
V Bratislave 13.4.2022

Príloha č. 1/4

Medzinárodná agenda
( 1.3. – 31.3.2022)
Dátum: 31.3.2022
Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová
A. ETTU:
1.
2.
3.
4.
5.

Europe Trophy team registrations - hosts - regions - dates and more
ETTU letter to member Associations 3.3.2022
2022 Europe U13 Challenge – Prospectus
Europe Trophy draws
ETTU Preparation Camp for ETTU U-13 Challenge 2022 (Podgorica, MNE, June 12th - 15th
2022)
6. Interact - Sport For All Workshop
7. Member Associations Figures 2022
B. ITTF:
1. ITTF Group Statement on 1st March 2022 on the situation in Ukraine
2. Ukraine Table Tennis: A Call for Solidarity
3. Bids Open for 2025 WTTC, 2023-24 WYC and 2024 WVC
C. WTT & WTT Youth:
1. WTT Youth Contender Linz (27.4.-3.5.2022)
Uzávierka prihlášok: 23.3.2022
2. WTT Feeder Series Hosting Update
3. WTT Youth Contender Berlin 2022 | WTT Youth Contender Wladyslawowo 2022
Uzávierka prihlášok: 15.4.2022
4. WTT Youth Contender Lima 2022 (7.-9.5. a 17.-19.5.2022)
Uzávierka prihlášok: 8.4.2022
5. WTT Youth Contender Platja d'Aro (24.-30.5.2022)
Uzávierka prihlášok: 22.4.2022
6. WTT Events - Calendar Update
D. Rozhodcovia:
1. 2022 Stag European Table Tennis Veterans Championships
2. 2022 EUROPE UNDER 13 CHALLENGE (16.-19.06.2022)
3. 2022 European Championships, 13.-21.08.2022, Munich
E. Ostatné:
1. Invitation - 10th Lithuanian Cadet & Mini Open - 17-19th June, 2022, Vilnius
2. Youth Championships 2022 - Linz Austria - Reminder

Príloha č. 2/4

Report hl. ekonóma:
8.1. Informácia k podaniam a zverejneniam smerom na MŠ SR
Aktuálne všetky reporty a povinné zverejňovania smerom na MŠ SR sú podané
a odovzdané.
K dnešnému dňu neevidujeme žiadne nezrovnalosti.
8.2. Vratky smerom na MŠ SR
Od posledného zasadania VV SSTZ neevidujeme žiadne vratky smerom na MŠ SR.
8.3. Informácie smerom na daňové priznania a smerom na štát
Všetky aktuálne z legislatívy nám vyplývajúce daňové priznania (DPH, poplatky za odvoz
TKO) boli podané a zrealizované v termíne.
Pracujeme na účtovnej závierke za rok 2021 a súvisiacom priznaní k dani z príjmov PO.
Spustili sme tvorbu výročnej správy za rok 2021 a dohodli audit uvedených dokumentov.
8.4. Príspevok uznanému športu v roku 2022
Bola podpísaná zmluva na poskytnutie Príspevku uznanému športu (PUŠ) č. 0009/2022/SŠ
na rok 2022. Podľa zmluvy, pokiaľ bude v roku 2022 krízová situácia trvať viac ako 30 dní
(čo sa naplnilo) odsek, určujúci členenie príspevku sa nepoužije (článok 4.2) a členenie
príspevku bude podľa nižšie uvedeného.
Ministerstvo školstva medzičasom vybavilo na Ministerstve financií navýšenie kapitálových
prostriedkov rozpočtu (v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve č. 0009/2022/SŠ) o 78 800,- eur na
požadovanú sumu 145 000,- eur a celá tabuľka sa náležite zmení podľa nižšie uvedeného.

Činn.
1 min
2 min
3 min
4 max
5 =

strop Kategória
šport mládeže do 23 r.
15% v kluboch
rozvoj talentovaných
20% športovcov
športová
25% reprezentácia
20%* správa a prevádzka
kapitálové výdavky
Celkom PUŠ:

limit
(pri aktivácii čl. 4.2)

limit pri aktivácii čl.
4.2 a po navýšení
kapitálových
výdavkov na
požadovanú úroveň

270 094,00
270 094,00
nešpecifikované – pôvodný rámec
360 125,00
nešpecifikované – pôvodný rámec
450 156,00
360 125,00
360 125,00
69 200,00
145 000,00
1 800
1 800
625,00
625,00

*) zmena
Medzičasom prvá splátka príspevku za rok 2022 vo výške 450 156,- eur už nabehla na náš
účet a prebieha jej čerpanie.
Zároveň sme tiež podpísali Zmluvu č. 0147/2022 o podpore národného športového projektu
v roku 2022 (Top Team). Výška príspevkov:
Adam Klajber
9 300,00
Adriana Illášová
7 500,00
Barbora Balážová
11 200,00
Ema Labošová
10 000,00
Filip Delinčák
9 300,00
Ľubomír Pištej
11 200,00

Tatiana Kukuľková
10 000,00
SPOLU:
68 500,00
Dňa 23.3.2022 na náš nabehla prvá splátka príspevku vo výške 34 250,- eur (50%
celoročného rámca).
8.5. Ďalšie informácie
- Priebežne pripravujeme a uzatvárame zmluvy na vyplácanie SPM v roku 2022
a uskutočňujeme ich preplácanie a fakturáciu príslušným klubom služieb SSTZ.
- Pripravujeme zmluvy na realizáciu nasledovných podporných programov pre talentovanú
mládež na rok 2022:
o Vybrané kluby
o Podpora klubovým trénerom (príspevky na mzdy)
o Individuálna príprava Filip Delinčák
o Organizácia MSR 2022 mládeže
- 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 prefakturovať. Náš návrh, aby si
tréneri-podnikatelia cestovné vyúčtovávali interne a potom ho pripájali k mesačným faktúram
na zväz sa nestretol s pozitívnym prijatím, preto navrhujeme uzavretie pracovných zmlúv na
skrátený úväzok s príslušnými trénermi, ktorý by nám zakladal právny nárok na preplácanie
cestovných náhrad a prenos iných práv a povinností. Príslušné zmluvy pripravujeme.
V danom kontexte Vás tiež informujeme, že v najbližšej dobe dôjde k zvýšeniu cestovných
náhrad, ako aj náhrady za použitie MV na 0,213 eur/ km. Po konzultácii s právnym poradcom
JUDr. Syrovým navrhujeme uzatvorenie Zmlúv na výkon činnosti športového odborníka.
- Dňa 7.2.2022 sa v našej hale uskutočnila Slovenská zimná univerziáda - MSR študentstva
2022. Nájomné bolo usporiadateľom uhradené v plnej výške.
- Uzatvorili sme zmluvu s firmou alza.sk na umiestnenie AlzaBoxu na našom pozemku
a postúpili splátkový kalendár. Mesačne nám budú platiť nájomné 144,- eur vr. DPH, platby
budú nabiehať štvrťročne.
- Pripravujeme výročnú správu za rok 2021
- Bola ukončená nájomná zmluvy s ProfiTTsport, s.r.o. a priestory boli prevzaté späť.

Príloha č. 3/4
Príloha č. 1 – finančné limity v SMERNICI č. 5/2020 o verejnom obstarávaní:
Finančné limity
Zákazka s nízkou hodnotou

finančný limit v EUR bez DPH - Civilná zákazka
verejný obstarávateľ podľa

Predmet

Postup
§7 ods. 1, písm. b) - e)
Tovar (okrem potravín)

≥ 10 000€ <100 000€

Potraviny

≥ 10 000€ < 139 000€

Služby
(okrem
podľa prílohy č. 1)

služieb

≥ 10 000€ <100 000€

služieb podľa prílohy č. 1

≥ 10 000€ <400 000€

Stavebné práce

≥ 10 000€ <300 000€

Postup podľa § 117 + Pre
bežne dostupné tovar
(okrem potravín a služby
možno
využitia
(podlimitné) elektronické
trhovisko

Postup podľa § 117

Podlimitná zákazka

finančný limit v EUR bez DPH - Civilná zákazka
verejný obstarávateľ podľa

Predmet

Postup
§7 ods. 1, písm. b) - e)
Tovar (okrem potravín)
Služby
(okrem
podľa prílohy č. 1)

služieb

služieb podľa prílohy č. 1

Stavebné práce

≥ 100 000€ <180 000€
≥ 100 000€ <180 000€

(Podlimitné) elektronické
trhovisko + Zadávanie
zákaziek bez využitia
elektronického trhoviska

≥ 400 000€ <750 000€

≥ 300 000 € <5 350 000€

Podlimitná
koncesia
<5 350 000€
(služby, stavebné práce)

Zadávanie zákaziek bez
využitia
elektronického
trhoviska
Postup podľa § 118

Nadlimitná zákazka

finančný limit v EUR bez DPH - Civilná zákazka
Predmet

verejný obstarávateľ podľa
Postup
§7 ods. 1, písm. b) - e)

Tovar (vrátane potravín)

≥ 180 000€

Služby
(okrem
služieb
≥ 180 000€
podľa prílohy č. 1 ZVO)
Služieb podľa prílohy č. 1
≥ 750 000€
ZVO
Stavebné práce

≥ 5 350 000€

Nadlimitná
koncesia
≥ 5 350 000€
(služby, stavebné práce)

Nadlimitné postupy + pre
bežne dostupné tovary a
služby možnosť využitia
(nadlimitného)
elektronického trhoviska

Nadlimitné postupy
Postup
zadávania
nadlimitných koncesií

