
 
 

Zápis č. 5/2022 
zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 17.5.2022 v Bratislave 
 
Začiatok zasadnutia: 17.5.2022 o 9:30 
Ukončenie zasadnutia:  17.5.2022 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, Bc. Galová, Cibula, Ing. Suchý,  
Mgr. Majdeková, Bc. Breyerová 
Neprítomný: Ing. Šereda 
 
Program:  
 

1. Otvorenie         - Ing. Hamran 
2. Informácie predsedu a členov VV SSTZ                   - Ing. Hamran a VV SSTZ 
3. Medzinárodná agenda     - Mgr. Hatalová 
4. Informácie z komisie športovej reprezentácie   - Grman 
5. Informácie z komisie mládeže    - Ing. Grigel 
6. Informácie z komisie rozhodcov    - Sládkovič 
7. Informácie z komisie ŠTK      - Ing.Čelko, Ing.Šereda 
8. Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing   - Ing. Juríková, Ing. Suchý 
9. Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie   - Ing. Kutiš 
10. Informácie z komisie pre rozvoj st. tenisu a školský šport   - Ing. Perháčová 
11. Informácie z komisie hráčov                                                - Jahoda  
12. Kontrola plnenia úloh                                                       - Mgr. Hatalová 
13. Informácie kontrolóra SSTZ      - Ing. Wawrek 
14. Príprava Konferencie SSTZ 2022    - 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. Zo zasadnutia bol ospravedlnený člen sekretariátu Ing. Šereda.  
 
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Ing. Hamran a VV SSTZ  

2.1  Dňa 8.4.2022 sa uskutočnil  v Národnom stolnotenisovom centre stolnotenisový 

turnaj sekcie MŠVVaŠ SR za účasti štátneho tajomníka p.Husára a gen. riaditeľa sekcie 

p.Dedíka. Podujatie dopadlo k spokojnosti všetkých účastníkov.  

2.2   Dňa 11.4.2022 bolo zasadnutie predsedu a podpredsedov VV SSTZ, na ktorom boli 

prediskutované aktuálne problémy SSTZ.  

2.3   SSTZ v spolupráci s MČ Bratislava Rača a ST Relax Rača zorganizoval turnaj pre 

školskú mládež zo školského obvodu Bratislava Rača a Vajnory. 



2.4   V dňoch 19.-20.4.2022 sa uskutočnil v priestoroch NSTC v Bratislave finálový turnaj 

Superligy, na ktorom reprezentovali Slovensko až 3 družstvá. Celkové poradie bolo:  1. SK 

Vydrany, 2. U23 Česko, 3. U23 Slovensko, 4. Geológ Rožňava.  Turnaj potvrdil, že tento 

formát súťaže má budúcnosť a SSTZ má záujem na pokračovaní aj v budúcnosti. Turnaja sa 

zúčastnil aj koordinátor riadiaceho výboru Superligy p. Rudolf Sporrer z Rakúska, ktorý 

hodnotil podmienky pre turnaj v Bratislave ako výborné.  

2.5   Uskutočnilo sa ďalšie kolo rokovaní s MIB (Metropolitný inštitút Bratislava) vo veci 

plánovanej rekonštrukcie kúpaliska v Krasňanoch. Bola uskutočnená prehliadka priestorov 

za halou SSTZ a upresnená predstava na rekonštrukciu a zachovanie existujúcej zelene.   

2.6  SSTZ sa aktívne zapojil do výstavy „Ako športovali naši starí rodičia!“ organizovanú 

Račianskym muzeálnym spolkom v Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave Rači 

a zapožičal časť exponátov zo siene slávy SSTZ a 2ks stolnotenisových stolov. Výstava 

potrvá do 31.5.2022.  

2.7  Dňa 5.5.2022 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie NŠC a SSTZ v nových priestoroch 
NŠC v zrekonštruovanom Dome športu. Za SSTZ sa zúčastnili: Anton Hamran, Ivica 
Hatalová, Zuzana Majdeková a Jaromír Truksa.  
Za NŠC: Vladimír Baluška, Robert Petriska, Marcel Lopuchovský, Ľubica Nemečková 
Prerokovaná agenda: návrh na zaradenie športovcov SSTZ do podpory NŠC (prioritne do 23 
rokov); systém podpory športovcov v NŠC; projekt IŠT; podpora trénerov; potreby zväzu; 
prehliadka priestorov NŠC, 5. poschodie – diagnostika 
 
2.8  Dňa 5.5.2022 sa konalo v NSTC podujatie „Stolný tenis bez bariér“, ktoré bolo pod 
záštitou veľvyslanectva Francúzskej republiky , ako budúceho organizátora OH, Strojníckej 
fakulty TU Bratislava a Slovenského paralympijského výboru.   

 

2.9   Zástupcovia SSTZ Ing.Hamran a Mgr. Hatalová sa zúčastnili na spoločnom rokovaní 

s vedením Spojenej školy v Nitre. Témou rokovania bolo predĺženie Zmluvy o spolupráci 

medzi SSTZ a Spojenou školou v Nitre, kde sa nachádza Národné stolnotenisové centrum 

mládeže. Ďalej bola dohodnutá možnosť zaradenia 2 ukrajinských hráčov (14 a 16 rokov), 

ktorí sa momentálne nachádzajú v NSTC do Spojenej školy, kde sa stanú riadnymi 

študentmi školy a zároveň budú zaradení do prípravy v rámci NSTCM. Na Krajskom úrade 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre boli zástupcovia SSTZ oboznámení s podmienkami 

na stanovenie zákonného opatrovateľa spomenutých neplnoletých hráčov, aby následne 

mali možnosť dostať štatút odídenca a následného zaradenia do školského procesu. 

2.10   Dňa 13.5.2022 sa uskutočnil v priestoroch SSTZ tradičný turnaj „O putovný pohár 

polície SR“, neoficálne M SR policajného zboru na Slovensku. 

2.11  Po rokovaniach s MÚ MČ Bratislava Rača sa uskutoční jubilejný 20. ročník „Turnaja 

osobností“, nad ktorým prevzal záštitu starosta MČ Bratislava Rača p. Drotován. Termín bol 

stanovený na 17.6.2022. 

2.12   Dňa 27.4.2022 sa konalo vyhodnotenie podujatia Najkrajšia kniha a propagačný 

materiál za rok 2021 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. SSTZ prihlásil do súťaže 

knihu Stolnotenisová mapa Slovenska, ktorá získala 1. miesto v kategórii knihy o Slovensku. 

Za SSTZ sa zúčastnili vyhlásenia p.Brúderová – hlavná autorka a zostavovateľka knihy, p. 

Hamran – predseda SSTZ a p. Kovács za VV KSTZ B.Bystrica. 



 
 

2.13   Predseda SSTZ informoval o „Superfinále“ – finále školských športových súťaží 

(Šamorín 2022) v súťažiach kategórie "A" v stolnom tenise sa uskutoční v dňoch 13.-

14.6.2022 v Šamoríne. SSTZ na organizáciu získal dotáciu z MŠVVaŠ SR vo výške 12 407 

EUR. Žrebovanie prebehne online 1.6.2022. 

2.14  Generálna sekretárka SSTZ ústne informovala o nasledovných bodoch: 

a) Dňa 8.4.2022 prebehla druhá časť oponentúr harmonogramov športových príprav 

zaradených v Teame Slovakia – B. Balážovej, Ľ. Pišteja a A. Illášovej. Za SSTZ sa 

oponentúr zúčastnili – J. Truksa, Ing. Grigelová, Mgr. Hatalová a Ing. Hamran.  

Taktiež prišiel dodatok k zmluve kde je uvedená správna výška podpory športovcov – B. 

Balážovej a Ľ. Pišteja. 

b) V dňoch 7.-8.5.2022 sekretariát SSTZ zorganizoval prvé zo série M SR mládeže – 

staršieho žiactva. Mgr. Hatalová poďakovala Bc. Galovej – ekonomickej referentke SSTZ za 

jej prístup k celým majstrovstvám a bezproblémový priebeh. 

c) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a 

budovanie športovej infraštruktúry zo dňa 31.01.2022 bola Výkonným výborom SOŠV dňa 

7.4.2022 schválená podpora predloženého projektu – vo veci nákupu športovej podlahy pre 

potreby štátnej reprezentácie: https://www.olympic.sk/clanok/desat-sportovisk-po-celom-

slovensku-caka-v-najblizsom-case-modernizacia  

d) Predbežne je dohodnutý termín medzinárodného trénerského seminára – 16.-18.10.2022 

e) Mgr. Hatalová skompletizovala inventúru materiálu JOOLA: 

Úloha: Je potrebné doobjednať veci zo zmluvy, ktoré ešte neboli dodané. Kontaktovať 

JOOLA. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

f) Bolo podané vyúčtovanie PUŠ na MŠVVaŠ SR v stanovenom termíne. 

g) Dňa 31.5.2022 sa Mgr. Hatalová spolu s Bc. Breyerovou zúčastnia na konferencii – Šport 

a médiá. 

h) K dňu 31.5.2022 skončí spolupráca medzi SSTZ a účtovnou spoločnosťou 

E.M.Consulting.  

i) Prebieha odovzdávanie mzdovej  agendy. 

j) Y. Wang absolvoval antidopingovú kontrolu v Kórei.  

k) Hráč S. Arpáš bol zaradený do NŠC ako podporovaný športovej kategórie „C“.  

K bodu 3 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 
Predložený materiál VV SSTZ zobral na vedomie. 
Materiál je prílohou zápisu č. 1/5. 
 
K bodu 4 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Grman  
4.1  Nominácia na Majstrovstvá Európy mládeže, Belehrad ( 6.-15.7.2022) 
Kadeti: S. Arpáš, D. Flóro, P. Kokavec, J. Holubčík 
Náhradníci: M. Király, M. Cisárik 
Tréner: D. Jahoda 
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner kadetov D. Jahoda 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 

https://www.olympic.sk/clanok/desat-sportovisk-po-celom-slovensku-caka-v-najblizsom-case-modernizacia
https://www.olympic.sk/clanok/desat-sportovisk-po-celom-slovensku-caka-v-najblizsom-case-modernizacia


 
Kadetky: N. Darovcová, N. Némethová, E. Molnárová, C. Korf 
Náhradníci: N. Ondrušová 
Tréner: F. Solár 
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner kadetiek F. Solár 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
Juniorky: A. Illášová, D. Wiltschková, E. Činčurová, E. Štullerová 
Náhradníci: R. Lacenová, L. Majerčíková 
Trénerka: Z. Grigelová 
Nomináciu navrhuje reprezentačná trénerka junioriek Z. Grigelová 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
Juniori: A. Klajber, F. Delinčák, S. Palušek, J. Goldír 
Náhradníci: K. Pach, K. Uherík 
Tréner: R. Grigel 
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner juniorov R. Grigel 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
 VV SSTZ  schválil účasť fyzioterapeuta (meno bude dodané na najbližšie zasadnutie VV 
SSTZ). 
VV SSTZ schválil  vedúceho výpravy: M. Grman a Mgr. Hatalová (sa v úlohe vedúceho 
výpravy vystriedajú). Ing.Hamran ako člen komisie mládeže ETTU a Z. Majdeková ako 
koordinátorka RD sa zúčastnia druhej polovice MEM . Počas majstrovstiev sa zároveň 
uskutoční rokovanie s fy JOOLA. 
 
Všetci na náklady SSTZ. 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa  
 
4.2   Zmena nominácie na WTT YOUTH CONTENDER HAVÍŘOV, (6.-12.6.2022) 
Reprezentačný tréner kadetiek F. Solár žiada o zmenu mien v nominácii na tento turnaj. 
Namiesto S. Habarovej a E. Molnárovej nominoval C. Korf a N. Némethovú. 
Dôvodom zmeny v nominácii je minimálne jedna účasť na WTT každej hráčky nominovanej 
na ME mládeže. Pôvodná nominácia bola ako dočasná kvôli uzávierke prihlášok  na turnaj 
v Havířove. 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
4.3   Zaradenie hráčov do projektu Identifikácia športového talentu NŠC 
Zaradení hráči do tohto projektu budú poberať výhody ako napr. diagnostika, služby 
fyzioterapeuta, lekárska prehliadka, konzultácie. Podmienka – vek od 15 do 18 rokov. 
Navrhovaní hráči: D. Wiltschková, E. Štullerová, E. Činčurová, S. Palušek, J. Goldír 
Navrhuje KŠR v spolupráci s KM. 
 
4.4   Nominácia na WTT Contender Lima, Peru (13.-19.6.2022) 
Hráči : Ľ. Pištej, B. Balážová – na náklady ŠCP 
J. Zelinka, N. Puchovanová – na náklady SSTZ  
T. Kukuľková, E. Labošová – na náklady NŠC 
Tréneri: J. Truksa, P. Šereda – na náklady SSTZ 
Nomináciu navrhujú reprezentační tréneri J. Truksa a P. Šereda. 
Hlasovanie VV SSTZ: 6 za, 1 proti, 2 zdržal sa 
 
4.5   Nominácia na WTT Feeder Otočec, Slovinsko (20.-26.6.2022) 
Hráči: Ľ. Pištej, B. Balážová – na náklady ŠCP 
T. Kukuľková, E. Labošová – na náklady NŠC  
J. Zelinka, N. Puchovanová, D. Šinkárová – na náklady SSTZ  



 
 

Tréneri: J. Truksa, P. Šereda – na náklady SSTZ 
Nomináciu navrhujú reprezentační tréneri J. Truksa a P. Šereda 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za 
 
 
4.6   Nominácia na výcvikový tábor v Havířove (23.-25.5.2022) 
Dohodnutá spolupráca s P. Nedomom – športovým riaditeľom ČAST. Zameranie aj na 
štvorhru Balážová – Matelová. 
6. – 10.6.2022 by mali prísť trénovať Česi do NSTC. Počty budú upresnené neskôr. 
Hráči: B. Balážová, E. Labošová, J. Zelinka, A. Klajber 
Tréner: J. Truksa 
Všetci na náklady SSTZ  
Nomináciu navrhujú reprezentační tréneri J. Truksa a P. Šereda 
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, RC Topoľčany, 30.5. – 3.6. 2022 
Nominácia: J. Holubčík, M. Marko, P. Kokavec, A. Ódor, P. Sabó, P. Polák. 
- Výcvikový tábor mini kadeti, RC Topoľčany, 9. – 13.5. 2022 
Nominácia : M. Cisárik, R. Bača, A. Novotný, J. Petráš, R. Švec, A. Breče. 
Tréner na vyššie uvedených VT – D. Jahoda 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 1 nehlasoval 
- Výcvikový tábor kadetky A, RC Topoľčany, 16. – 22.5.2022 
Nominácia: N. Darovcová, B. Diková, E. Molnárová, N. Némethová, 2x tréningový partner 
Tréner: F. Solár 
- Výcvikový tábor kadetky B, RC Topoľčany, 23. – 27.5.2022 
Nominácia: V. Vanišová, S. Habarová, C. Korf, N. Ondrušová, 2x tréningový partner 
- Výcvikový tábor mini kadetky, RC Topoľčany, 9.-13.5.2022 
Nominácia: M. Stolarčíková, D. Kolesárová, L. Čižláková, A. Paľková, E. Kačániová, M. 
Hrabajová 
Tréner na vyššie uvedených VT – F. Solár  
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 1 nehlasoval 
 
5.2  Projekt Hľadáme talenty 
Prebehlo prvé výberové sústredenie v STC ŠKST Bratislava. Garanti napriek urgencii zatiaľ 
nepredložili žiaden ďalší plán akcii.  Po ukončení prvého turnusu sústredení garanti projektu 
predložia podrobné hodnotenia.  
- Termíny  projektu: 
Po dohode s vedúcimi jednotlivých centier sme sa dohodli na nasledujúcich termínoch 
výberových kempoch : 
11. – 12.6.2022 bude výberový kemp v Košiciach (Valalikoch) 
18. – 19.6.2022 bude výberový kemp v Ružomberku 
5. – 6.7.2022 bude výberový kemp v Bošanoch. 
Všetky termíny boli dohodnuté s vedúcimi jednotlivých regionálnych centier. 
VV SSTZ berie termíny a miesta na vedomie. 



 
5.3  Plán prípravy pred ME mládeže 
Príprava bude prebiehať v troch týždňových blokoch od 13.6. do 1.7.2022. 
1. blok, 13. – 17.6.2022 rehabilitačno – kondičné s malou stolnotenisovou záťažou. Miesto: 
Senec. 
2. blok, 20. – 24.6.2022 dievčenská zložka spoločné sústredenie s reprezentáciou ČR 
v Havířove. Chlapčenská zložka spoločne s reprezentáciou Maďarska – miesto zatiaľ nie je 
určené. 
3. blok, 27.6.- 1.7.2022, spoločná príprava v hale SSTZ v Bratislave. 
Hlasovanie VV SSTZ o pláne prípravy pred ME mládeže: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
5.4  Hodnotenia výcvikových táborov 
Reprezentační tréneri mládeže predložili hodnotenia výcvikových táborov. 
VV SSTZ berie hodnotenia na vedomie 
 
K bodu 6 – Informácie z komisie rozhodcov – Sládkovič  
6.1  Nominácia rozhodcov na medzinárodné podujatia: 
- Finále ženskej Champions league, KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg (Poľ.) – TTC 
Berlin Eastside (Nem.), 3.4.2022 
Hlavný rozhodca: M. Bystričan 
Rozhodca: L. Popellár 
- Central European Superleague, finálový turnaj muži, NSTC Bratislava, 19.-20.4.2022 
Hlavný rozhodca: L. Vožďárová, zástupca HR: J. Cibula 
Rozhodcovia: A. Cibula, M. Jedlička, V. Kondel, M. Petrovský, B. Račko 
- WTT Youth Contender Linz, 27.4.-3.5.2022 
Rozhodca: B. Račko 
- WTT Youth Contender Wladyslawowo, 16.-22.5.2022 
Hlavný rozhodca: M. Hamran 
Hlasovanie VV SSTZ o nomináciách rozhodcov: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
K bodu 7 – Informácie z komisie ŠTK – Ing. Čelko, Ing. Šereda 
 
7.1  Rozpis majstrovských súťaží družstiev v Slovenskej republike pre súťažný 
ročník 2022/2023 
Rozpis je prílohou zápisu č. 2/5 a rovnako tak je zverejnený na stránke SSTZ medzi 
aktualitami.  
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
7.2  Rozpis súťaže Slovenského pohára mládeže 2022/2023 
Rozpis je zverejnený na stránke SSTZ medzi aktualitami. 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
7.3  Úprava pravidiel pre tvorbu rebríčkov 
Zmena sa týka nasledovných bodov: 
1. Za výsledky  v superlige sa  hráčovi v prípade,  že odohral aspoň  40% zápasov pripočíta 
bonifikácia a  to: a/ dvojnásobok  rozdielu vyhraných a prehraných zápasov v základnej časti, 
b/ trojnásobok v nadstavbovej  hornej  časti, c/  jednonásobok v nadstavbovej  dolnej  časti. 
Mínusové body sa do rebríčka nezapočítavajú. 

(v súčasnosti sa Superliga hrala turnajovým spôsobom, kde až 3 slovenské družstvá boli v 
semifinále, čo v konečnom dôsledku dokáže veľmi ovplyvniť rebríček) Tento bod bol 
v poriadku, keď sa súťaž hrala dlhodobo a bola neporovnateľne kvalitnejšia ako teraz. 

2. V Slovenskom pohári mládeže a na MSR mládeže pri neúčasti hráčov umiestnených 

v poslednom vydanom (aktuálnom) rebríčku  na 1. až 8. mieste sa hráčom pridelia znížené  

http://sstz.sk/subory/aktuality/Rozpis%2022-23.pdf
http://sstz.sk/subory/aktuality/Rozpis%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe%20Slovensk%C3%A9ho%20poh%C3%A1ra%20ml%C3%A1de%C5%BEe%202022-23.pdf


 
 

bodové hodnoty,  než sú uvedené v tabuľke.   Pri neúčasti 1.hráča rebríčka o 10%,  2.hráča 

o 6%,  3.hráča o 4%,  4.hráča o 3%,  5.hráča o 2,5%,  6.hráča o 2%,  7.hráča o 1,5%,  

8.hráča o 1%.  Ak sa turnaja nezúčastní viacej hráčov z prvej osmičky, výsledné bodové 

zníženie sa určí ako súčet percent nezúčastnených hráčov. 

Vypustiť krátenie bodov pre M SR mládeže. 

 
Dokument je zverejnený na stránke SSTZ v sekcii základných dokumentov.  
 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 2 neprítomní 
 
7.4  Hracia miestnosť AŠK Mária Huta 
VV SSTZ na svojom zasadnutí rozhodol na základe fotodokumentácie a informácií od 
podpredsedu SSTZ Ing. Čelka, zodpovedného za ŠTK, že hracia miestnosť oddielu AŠK 
Mária Huta (Žakarovská 2, Gelnica) nie je spôsobilá pre Extraligu mužov a VV SSTZ neudelil 
výnimku pre ročník 2022/23 pre Extraligu. 
Zdôvodnenie: V danej hracej miestnosti nie sú splnené minimálne rozmery hracieho 
priestoru pre stoly. Rozmery stôl č.1: 11,85 x 6 x 3,28 m, stôl č.2 (javisko): 10,2 x 6,9 x 3,5 
m. 
Podľa pravidiel stolného tenisu bodu 3.2.3.1., pre Extraligu mužov musia byť minimálne 
rozmery 12x6 m výska 3,5 m, čo nie je splnené. 
 
Hlasovanie VV SSTZ o udelení výnimky pre hraciu miestnosť AŠK Mária Huta: 0 za, 8 proti, 
0 zdržal sa, 1 neprítomný 
 
K bodu 8 – Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Juríková, Ing. 
Suchý 
 
8.1  Vzhľadom na to, že prichádza k zmene účtovnej spoločnosti SSTZ je potrebné 
spracovať Odovzdávací protokol k účtovníctvu, ktorý bude obsahovať: 
- Popísaný proces vrátane termínov k prechodu z jednej účtovnej spoločnosti na druhú 
s presným popisom činností a termínov 
- V dokumente uviesť zoznam nezrovnalostí, ktoré je potrebné vyriešiť  
- Na záver uviesť, že nič mimo horeuvedených skutočností neexistuje žiadna iná 
nezrovnalosť 

Je to závažná zmena a je potrebné k nej aj zodpovedne pristupovať. 
Dokument je nutné aby podpísali štatutári, Erika Metkeová a Zdenka Vrbová. 
Z: Mgr. Hatalová         T: do 20.5.2022 
 

8.2   Tlačové správy  
Novinkou pre marketing v roku 2022 je zasielanie tlačových správ. Tie sú zasielané 
novinárskej obci, MŠVVaŠ SR, príslušným mestským častiam, krajským zväzom SSTZ 
a základným školám. Databáza je rozširovaná a pravidelne je oslovovaná stolnotenisovými 
informáciami. Silné napredovanie SSTZ a už boli zaznamenaní aj drobné úspechy (napr. 
zaradenie S. Arpáša do NŠC). Projekt vedie: Bc. Breyerová.    
       



 
8.3    Stolný tenis do škôl 
Úspešný projekt a skvelé akcie za silnej podpory SSTZ, reprezentácie SR, miestnych klubov 
a základných škôl je v procese. Bližšie informácie v komisii pre rozvoj stolného tenisu 
a školského športu. Výborná práca celého tímu. Projekt vedie: J.Cibula 
 
8.4   Spracovanie zadania pre vytvorenie webovej stránky. 
V zmysle predchádzajúcich stretnutí a pokynov, bolo spracované zadanie webovej stránky. 
Spracované zadanie je v samostatnom dokumente. Zadanie aj náhľad ako by webstránka 
mohla vyzerať boli odprezentované. 
VV SSTZ berie na vedomie. 
 
8.5  Report hl. ekonóma SSTZ 
Je prílohou zápisu č. 3/5. 
VV SSTZ berie report na vedomie. 
 
8.6  Úprava Ekonomickej smernice SSTZ 
Sadzba za 1 km pre osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 €. S účinnosťou od 17.5.2022. 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 1 neprítomný 
 
Úloha: Upravenú smernicu zverejniť na stránke SSTZ medzi základnými dokumentami. 
Z: Bc. Breyerová, Cibula        T: okamžite 
 
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, PhD. 
10.1  Vyhodnotenie projektu „ Svetový deň stolného tenisu“ 2022 

- predsedníčka komisie v stručnosti zhodnotila celý projekt 
- poďakovanie za súťaž patrí  Bc. Breyerovej 
- všetky informácie o výsledkoch súťaže sú dostupné na stránke SSTZ: 

https://www.sraketoudoskoly.sk/sutaz-o-top-video-alebo-kresbu-2/  ako aj na 
facebookovej stránke SSTZ 

- projekt bol spustený 1.3.2022  
- súťaž prebiehala v dvoch kategóriách jednotlivcov a súťaž škôl – kolektívov 
- od 1.4 do 12.4. do 10:00 prebiehalo hlasovanie (kde sa vyskytli mierne technické 

problémy, ktoré sa podarilo vyriešiť) 
- 13.4.2022 boli zverejnené výsledky 
- pripravené ceny pre víťazov:  pre kolektív –stôl + príslušenstvo 

     - pre jednotlivcov – 100 eur  
     - ostatné ceny –propagačný materiál 

- cela súťaž je prihlásená na stránke „ World table tennis“ ITTF Foundation 
 
 
10.2  Informácia k prebiehajúcemu projektu „Stolný tenis do škôl“ 

- poďakovanie patrí za doterajšie zorganizované akcie J. Cibulovi – koordinátorovi 
projektu  

- informácie na stránke www.sraketoudoskoly.sk 
- v priebehu marca – boli rozdistribuované stoly do škôl, ktoré boli v projekte vybraté 
- v mesiaci apríl – máj 10 akcií 
- v mesiaci september – 8+1 akcií 
- akcia trvá 1-2 hod. s dohodnutým reprezentantom 

https://www.sraketoudoskoly.sk/sutaz-o-top-video-alebo-kresbu-2/
http://www.sraketoudoskoly.sk/


 
 

- komunikáciu so školami zabezpečuje J. Cibula 
- deti dostávajú 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“  
- ohlasy sú veľmi pozitívne, hlavne od detí a riaditeľov škôl 
- predseda SSTZ navrhol niekoľko riešení akým spôsobom zvýšiť počet registrovanej 

mládeže z tohto projektu – námety  budú predmetom ďalšej diskusie 
 
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: 
1/4    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  

- bližšie v bode zápisu 2.9 
 
6/4  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 

- bližšie v bode zápisu 14 
 
8/4  Jubileum A. Chládekovej - Grofovej 
Pri príležitosti životného jubilea A. Chládekovej - 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 
 

- A. Chládeková -  Grofová bola na zasadnutie VV SSTZ pozvaná avšak sa ho 
nemohla zúčastniť. 
 

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  
 

- Bližšie v bode zápisu 10.1 
 
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 
  
 
Úlohy čiastočne splnené: 
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 

NT: okamžite 
 
2/3  Je potrebné okamžite nainštalovať podružné merače pre ubytovňu. 
Z: Ing. Suchý         NT: júl 2022 
 
 
Úlohy nesplnené: 
2/4  Je potrebné vyhodnotiť náklady za 1. Q. 2022 NSTC v Bratislave a NSTCM v Nitre. 
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová       NT: júl 2022 
 
7/4  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         NT: júl 2022 
 
9/4  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       NT: 31.5.2022 
 
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          

- 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 
 
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         NT: okamžite 
 
 



 
 

 
Úlohy trvajúce: 
 
4/4  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: trvá 
 
5/4  Zápis z VV SSTZ bude zverejnený do 10 pracovných dní od zasadnutia VV SSTZ. 
Z: Mgr. Hatalová         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 
 
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 100-
výročiu 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  
 
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  
- Splnené 

 
 
23/9  Návrh nového komplexne upraveného DP SSTZ bude vytvorený do konferencie 
SSTZ 2022. 
Z: JUDr. Gallo        T: 31.5.2022 



 
 
  
Úlohy zrušené: 
 
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 
 
K bodu 13 – Informácie kontrolóra SSTZ – Ing. Wawrek 
Na zasadnutie nebol predložený žiadny písomný materiál. Kontrolór SSTZ dostal vyjadrenia 
k návrhom správ z kontrol od Mgr. Hatalovej. 
 
K bodu 14 – Príprava Konferencie SSTZ 2022 – Ing. Hamran 
Konferencia SSTZ sa uskutoční 24.6.2022 v priestoroch konferenčnej miestnosti Hotela Nivy 
v Bratislave. 
 
Predseda SSTZ predložil na zasadnutie VV SSTZ návrh pozvánky spolu s programom 
konferencie SSTZ ako aj návrh rokovacieho a volebného poriadku. Pozvánka spolu 
s programom boli po krátkej diskusii upravené a doplnené mená predkladajúcich na 
konferencii. VV SSTZ berie materiály na vedomie. 
Všetky materiály budú zverejnené na stránke SSTZ a pozvánky rozposlané delegátom 
konferencie. 
Z: Mgr. Hatalová         T: do 14.6.2022 
 
VV SSTZ sa taktiež venoval návrhom na ocenenia – zaradenie do Siene slávy, Čestných 
členov a ocenení klubom, ktoré získali v tejto sezóne extraligové tituly. 
Ocenenia pripraví – Bc. Breyerová. 
Z: Bc. Breyerová         T: 24.6.2022 
 
Výzva na výberové konanie kontrolóra SSTZ bola zverejnená na webovom sídle SSTZ 
a spĺňala všetky požiadavky Zákona o športe ako aj Stanov SSTZ. Termín na zaslanie 
prihlášok bol 15.5.2022.  
 
K bodu 15 – Rôzne 
 
15.1  Výberové konanie na reprezentačných trénerov mužov, žien a tretieho trénera 
do NSTC Bratislava 
Na zasadnutie VV SSTZ bola predložená výzva na výberové konania – reprezentačný tréner 
mužov, žien a tretí tréner do NSTC Bratislava. Výzva bola taktiež preložená do angličtiny pre 
možnosť zapojenia sa aj zahraničných trénerov – a bude rozposlaná na zverejnenie 
medzinárodným asociáciám. Súčasným trénerom končia zmluvy 31.8.2022. 
Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 
 
15.2  Setka Cup 
VV SSTZ sa zhodol na tom, že takýto druh akcií SSTZ nebude podporovať z dôvodu toho, 
že podujatie je primárne založené na stávkovaní. 
Hlasovanie VV SSTZ o podpore Setka Cupu: 0 za, 7 proti, 0 sa zdržal, 2 neprítomní. 
 
15.3  62. Valné zhromaždenie SOŠV 
Predseda SSTZ Ing. Hamran sa dňa 26.5.2022 zúčastní ako delegát 62. VZ SOŠV. 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 1 neprítomný 
 



 
 

15.4  M SR novinárov 
Dňa 3.6.2022 sa uskutočnia majstrovstvá SR novinárov v Považskej Bystrici. Organizátori 
požiadali SSTZ o podporu formou nejakých cien pre víťazov. SSTZ venuje tričká 
a tréningové loptičky ako ceny. 
Z: Bc. Galová          T: 3.6.2022 
 
15.4  Hlasovania per rollam od 7.4. do 24.5.2022 
 
a) nominácie na sústredenia: 
1. Nominácia na sústredenie minikadetiek, 9.-13.5.2022, Topoľčany 
Hráčky: M. Stolarčíková, D. Kolesárová, L. Čižláková, A, Palková, E. Kačániová, M. 
Hrabajová 
Tréner: F. Solár 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 1 nehlasoval 
 
2. Nominácia na sústredenie kadetiek, 16.-22.5.2022, Topoľčany 
Hráčky: N. Darovcová, B. Diková, E. Molnárová, Nina Némethová + 2x tréningový partner 
Tréner: F. Solár 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 1 nehlasoval 
 
3. Nominácia na sústredenie junioriek, 09.-13.5.2022, Nitra 
Hráčky: L. Majerčíková, V. Drobová 
Tréner: Z. Grigelová 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 1 nehlasoval 
 
4. Nominácia na sústredenie mladších žiakov, 09.-13.5.2022, Topoľčany 
Hráči: M. Cisárik, R. Bača, A. Novotný, J. Petráš, R. Švec, A. Breče 
Tréner: D. Jahoda 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 2 nehlasovali 
 
b) nominácie KŠR: 
1. Nominácia na WTT Youth Contender Havířov, 6.-12.6.2022 
Kadeti:  
U13: P. Kokavec 
U15: S. Arpáš, D. Flóro, P. Kokavec, J. Holubčík 
Tréner: D. Jahoda 
Všetci na náklady SSTZ 
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner kadetov D. Jahoda 
 
Kadetky:  
U13: N. Ondrušová 
U15: N. Darovcová, E. Molnárová, S. Habarová, N. Ondrušová 
U17: N. Darovcová, E. Molnárová, S. Habarová 



Tréner: F. Solár 
Všetci na náklady SSTZ 
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner kadetiek F. Solár 
 
Juniori:  
U17: S. Palušek, J. Goldír, S. Arpáš, D. Flóro 
U19: A. Klajber, F. Delinčák, S. Palušek, J. Goldír 
 
Tréner: R. Grigel 
Všetci na náklady SSTZ 
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner juniorov R. Grigel 
 
Juniorky:  
U17: D. Wiltschková, E. Štullerová, E. Činčurová 
U19: D. Wiltschková, E. Štullerová, E. Činčurová 
Tréner: Z. Grigelová 
Všetci na náklady SSTZ 
Nomináciu navrhuje reprezentačná trénerka junioriek Z. Grigelová 
Všetci na náklady SSTZ 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
2. Doplnenie nominácie na WTT YOUTH CONTENDER WLADYSLAWOWO, 16.-

22.5.2022 
 
KŠR navrhuje doplniť do schválenej nominácie pána M. Kokavca ako vedúceho výpravy 
kvôli bezpečnosti zúčastnených.  
Cieľ cesty sa nachádza 1.000 kilometrov od Bratislavy. 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
3. Výmena hráčok na WTT YOUTH CONTENDER PLATJA D ARO, 24.-30.5.2022 
 
Zo zdravotných dôvodov bola namiesto A. Illášovej nominovaná do kategórie U19 E. 
Štullerová na návrh reprezentačnej trénerky junioriek Z. Grigelovej. 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
 
 
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční dňa 23.6.2022 v Bratislave. 
 
Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 
Overil: Ing. Anton Hamran, v.r. 
V Bratislave 18.5.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Príloha č. 1/5 
 

Medzinárodná agenda 
( 1.4. – 11.5.2022) 

 
Dátum: 11.5.2022 
Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová  
 
A. ETTU: 

1. ETTU Info 2022 nr2: 
- ETTU Congress 2022 – Mníchov, 20.8.2022 počas MS jednotlivcov 
- Pedro Moura – zastupujúci predseda ETTU 
- Europe U 13 Challenge, Podgorica, 16.-19.6.2022  
- ME mládeže – 6.-15.7.2022, Belehrad, Srbsko 
- ME družstiev – dátumy pre A a B skupiny: 

A groups (1v3), 12./13.10.2022 
A groups (2v1), 15./16.10.2022 
A groups (3v2), 26./27.10.2022 
A groups (3v1), 6./7./8./9./10./11.12.2022 
A groups (1v2) a (2v3) v roku 2023 
B groups (round robin) 15. a 16.10.2022 

- ME mládeže 2023, Gliwice, 14.-23.7.2023 
- Prihlášky na nasledujúce podujatia v r. 2023: ME do 21 rokov a Top 10 mládeže  

deadline: 22.4.2022 
- Pomoc Ukrajinskej stolnotenisovej komunite 

2. Eurotalents Development Camp II U-13 (Buzau, ROU, June 5th - 12th 2022): 
Deadline: 22.5.2022, pozvaný: P. Kokavec 

3. Network of European Training Centres 
4. 2022 European Championships Munich – Prospectus 

Deadline: 15.7.2022 
5. Prospectus - European Youth Championships 

Deadline: 6.6.2022 
 

 
B. ITTF: 

1. NOTICE OF BUSINESS - 2022 ITTF ANNUAL GENERAL MEETING: 
4.10.2022, Chengdu, Čína 

2. World Youth Championships | Event information, Tunis, 4.-11.12.2022 
3. 2022 High Level Coaching Course - Bosön, Stockholm (SWE) - Applications Open 

31.7.-5.8.2022 
4. [ITTF Rankings] Changes to the ITTF Table Tennis World Ranking 
5. Bidding for 2023 and 2025 Para Table Tennis Continental Championships 
6. 2022 ITTF Youth Boys U13-U15-U17 Training Camp - Salta (ARG) 
7. Reminder: Bids Open for 2025 WTTC, 2023-24 WYC and 2024 WVC 

 
 



C. WTT & WTT Youth: 
1. WTT Youth Contender Salta, Argentina, 3.-5.6.2022 chlapci, 13.-15.6.2022 dievčatá 

Deadline: 6.5.2022 
2. WTT Feeder Series California and New York (USA) Event Prospectus 

Dedaline: 19.4.2022 
3. World Table Tennis - Online Entry System 
4. WTT Youth Contender Havirov, 6.-12.6.2022 

Deadline: 6.5.2022 
5. IMPORTANT | COVID-19 PROTOCOL UPDATE AT ALL WTT EVENTS 
6. WTT Feeder Otocec 2022 | Event Prospectus 

Deadline: 24.5.2022 
7. WTT Contender Lima 2022 | Event Prospectus 

Deadline: 17.5.2022 
 
D. Rozhodcovia: 

1. International umpires invitation - ITTF Fa20 Montenegrin Para Championships 2022 
 
E. Ostatné: 

1. Invitation - Youth TT World Festival: 
Konečné prihlášky: 20.5.2022 

2. Prague Grand Prix 2022 
3. 2023 World Veteran Championships 

 
 
 
 
 
 
Príloha č. 2/5 
 

ROZPIS 
majstrovských súťaží družstiev v Slovenskej republike pre 

súťažný ročník 2022/2023 
 

Bratislava, 23.5.2022 
 
 

1.Súťažné triedy: Extraliga mužov 
Extraliga žien     
Extraliga dorasteniek 
Extraliga dorastencov 

 1.liga mužov - východ  
1.liga mužov – západ 
1.liga ženy - západ 
1.liga ženy - východ 
M SR družstiev st.žiactva 
M SR družstiev ml.žiactva 

 

     
2.Riadenie súťaží: Vypísané súťaže riadi Výkonný výbor SSTZ prostredníctvom svojej športovo -technickej 

komisie (ŠTK). 
     
3.Organizátor:      Organizátorom jednotlivých stretnutí budú oddiely, kluby, ktorých družstvá budú uvedené vo 

vyžrebovaní na prvom mieste. V prípade turnajového spôsobu, oddiely, kluby uvedené ako 
usporiadateľ. 

     
4.Termíny:     V zmysle športového kalendára. Presné termíny budú uvedené vo vyžrebovaní jednotlivých 

súťaží. 
     
5.Hracie dni: Extraliga muži                 

Extraliga ženy                 
1.liga muži západ-východ       
1.liga ženy                    

 piatok 17,00 a sobota 10,00 h 
sobota 10,00 a 16,00 h.   
sobota 10,00 a 16,00 h. 
sobota 10,00 a 16,00 h  

 



 
 

Extraliga dorastenci a dorastenky 10,00 hod. 
     
6.Miesto:   Hrá sa v miestnostiach zúčastnených oddielov-klubov 

    
7.Účastníci súťaži: Extraliga muži 
    

1 SK Vydrany 7 ŠKST Ružomberok A 
2 TJ STO Nižná A 8 ŠK PARA TT Hlohovec A 
3 TJ Geológ Rožňava 9 STK FUNSTAR Topoľčany 
4 TJ Gasto Galanta 10 ŠKST Michalovce 
5 MSK Čadca A 11 AŠK Mária Huta 
6 VSTK Vranov 12 TTC Nové Zámky A 

    
 Extraliga ženy 

 

  

1 STC ŠKST Bratislava 7 TTC Majcichov 
2 ŠKST Topoľčany A 8 SK Vydrany 
3 MSK Malacky  
4 KST Drive Trenčianske Jastrabie  
5 STO Valaliky  
6 ŠKST Ružomberok  

    
 1.liga muži - západ 

 
1 ŠK PARA TT Hlohovec B 7 SK Polstrav Bystričany 
2 STO Spoje Bratislava 8 Keraming Trenčín 
3 STK Senec 9 ŠKST Feromax Bratislava 
4 STO Veľké Úľany 10 STO Kozárovce 
5 STK Elastik Trnava 11 TTC Nové Zámky B 
6 

 
ŠKST Topoľčany 
 

12 
 

ŠK Ister Bratislava 
 

 1.liga muži - východ 

    
1 1.PPC Fortuna Kežmarok 7 STK Stará Ľubovňa/Jakubany 
2 MSK Čadca B 8 STO Valaliky 
3 STK Lokomotíva Košice 9 ŠKST Energodata Žilina 
4 TJ STO Nižná B 10 STO Valča 
5 ŠKST Ružomberok B 11 MSTK Tvrdošín 
6 MSTK Krupina 12 Bude doplnené 5.6.2022 za VR 

  
1.liga ženy západ 

  

    
1 TTC Považská Bystrica 3 TJ Trnávka Bratislava A 
2 ŠKST Výčapy - Opatovce 4  

    

 1.liga ženy východ   

 
1 ŠK Orion Belá nad Cirochou   5   TJ Tatran Sučany 
2 ŠKST Humenné 6 TJ Geológ Rožňava 
3 STK Kalinovo 7 TJ Medokýš Martin - Ľadoveň 
4 KST ZŠ Turč. Teplice   

    

     Extraliga dorastenci – trojičky 
 

   

 1 ŠKST Topoľčany 

2 MSK Čadca 

 7 TTC Nové Zámky 

8 STK Lučenec 



3 STO OU Kláštor pod Znievom 

4 ŠK Orion Belá nad Cirochou 

5 ŠKST Ružomberok 

6 ŠK ŠOG Nitra 
 

9 Bude doplnené 4.6.2022 

10 Bude doplnené 4.6.2022 

11 Bude doplnené 12.6.2022 

12 Bude doplnené 12.6.2022 
 

   
       Extraliga dorastenky - trojičky 

    
 1 ŠKST Topoľčany  

2 STK Devínska Nová Ves  

3 STC ŠKST Bratislava  

4 STK ZŠ Na bielenisku Pezinok  

5 ŠKST Humenné  

6 TTC Považská Bystrica  
 

 7 ŠKST Ružomberok  

8 KST Drive Tr. Jastrabie  

9 Bude doplnené 12.6.2022  

10 Bude doplnené 12.6.2022  

11 Bude doplnené 12.6.2022  

12 Bude doplnené 12.6.2022  
 

 
8.Štart družstiev: Na vlastné náklady oddielov-klubov. 
     
9.Vyžrebovanie:     Uskutoční sa dňa 4.8.2022 o 13:00 hod. v zasadačke SSTZ na Černockého 6. 

 
10.Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov SSTZ a ustanovení tohto rozpisu. 
     
11.Hrací systém:    1. Extraliga - muži    

     
 Systém stretnutí (základná časť) 

Trojčlenné družstvá na 10 zápasov v poradí 9 dvojhier a štvorhra až v prípade stavu 5:4 
resp. 4:5, podľa čl. 6.1.4. do šiesteho víťazného bodu resp. remízy 5:5, pričom sa musia 
odohrať minimálne 2.kolá. 
možné výsledky: 6:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 5:5 
 
Systém stretnutí – playoff: 
Trojčlenné družstvá na 10 zápasov v poradí 9 dvojhier a štvorhra až v prípade stavu 5:4 
resp. 4:5. 
V Playoff Extraligy mužov sa lepšie postavené družstvo po základnej časti stáva víťazom 
stretnutia pri dosiahnutí piateho bodu. Horšie postavené družstvo sa stáva víťazom 
stretnutia pri dosiahnutí šiesteho bodu. 
 
Možné výsledky: Lepšie postavené družstvo – Horšie postavené družstvo: 5:0, 5:1, 5:2, 
5:3, 5:4, 5:5, 0:6, 1:6, 2:6, 3:6, 4:6 

 
Systém súťaže: 

1. Základná časť Extraligy: 

- extraliga sa bude hrať dvojkolovo za účasti 12 družstiev každý s každým v dvojičkách 
(12.kôl) doma/vonku, žrebovanie sa uskutoční verejne. 

- víťaz základnej časti  získava titul Víťaz Extraligy v ročníku 2022/23. 

2. Playoff Extraligy mužov (Majstrovstvá SR družstiev mužov) 

Play-off za zúčastní prvých 6 družstiev po základnej časti  

a. štvrťfinále: - súperi: 3.-6. a 4.-5.  (podľa umiestnenia po základnej časti) 

                     - víťazné družstvá postupujú do finálového turnaja 

- stretnutie sa hrá u lepšie postaveného družstva. Stretnutia sa budú hrať v utorok o 18:00 

 

b. finálový turnaj (dátum bude uvedený v kalendári SSTZ): 

- hrajú družstvá umiestnené na 1. a 2.mieste (podľa umiestnenia po základnej časti 
Extraligy)  a víťazné družstvá zo štvrťfinále 

- 1.semifinále: 1.družstvo po základnej časti s víťazom štvrťfinále (4.-5.) (piatok) 

- 2.semifinále: 2.družstvo po základnej časti s víťazom štvrťfinále (3.-6.) (piatok) 

- finále: víťazné družstvá zo semifinále (sobota) 

- o 3.miesto: porazení zo semifinále (sobota) 



 
 

 
Všetky stretnutia v playoff sa hrajú na jedno stretnutie. V Playoff Extraligy mužov sa lepšie 
postavené družstvo po základnej časti stáva víťazom stretnutia pri dosiahnutí piateho bodu. 
Horšie postavené družstvo sa stáva víťazom stretnutia pri dosiahnutí šiesteho bodu. 

V playoff extraligy mužov môžu nastúpiť len tí zahraniční hráči (mimo EU), ktorí nastúpili za 
svoj klub minimálne v štyroch  stretnutiach. 

Právo usporiadania finálový turnaj extraligy má víťaz základnej časti, ak toto právo 
odmietne, finálový turnaj usporiada SSTZ. 
 
Konečné poradie Extraligy bude určené: 
 
na 1. - 4. mieste podľa poradia v Playoff Extraligy (M SR družstiev) 
na 5. – 6. mieste družstvá, ktoré prehrali vo štvrťfinále podľa lepšieho umiestnenia po 
základnej časti 
na 7.-12. mieste podľa základnej časti 
 

Za nastúpenie na stretnutie s dvomi hráčmi bude pokuta v prvom prípade 100,-EUR, pri 
každom ďalšom prípade bude udelená pokuta 200,-EUR. 

Víťaz M SR družstiev mužov získa titul Majster Slovenska družstiev mužov pre rok 2023 

Všetky stretnutia sa budú hrať z loptičkami JOOLA FLASH*** 40+ 

Povinnosť streamovať domáce stretnutia (minimálne jeden stôl). 
   
 
 

 
 
 
2. Extraliga - ženy 
 
Systém stretnutí: 
 
Trojčlenné družstvá na 10 zápasov, 1 štvorhra a 9 dvojhier, podľa čl. 6.1.4. do šiesteho 
víťazného bodu resp. remízy 5:5, pričom sa musia odohrať minimálne 2.kolá. 
možné výsledky: 7:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 5:5 

Základná časť Extraligy: 

- extraliga sa bude hrať dvojkolovo za účasti 8 družstiev každý s každým v dvojičkách 
(8.kôl) doma/vonku, žrebovanie sa uskutoční verejne za účasti predstaviteľov 
zúčastnených klubov. 

- víťaz základnej časti  získava titul Víťaz Extraligy v ročníku 2022/23. 
 

Finálová časť Extraligy (Majstrovstvá SR družstiev žien) 

- do finálovej časti Extraligy postupujú družstvá  umiestené na 1. až 4. mieste po základnej 
časti, pričom sa  bude hrať systémom playoff.  

1.semifinále 1.-4. (družstvá umiestnené na prvom a štvrtom mieste Extraligy)  

2.semifinále 2.-3. (družstvá umiestnené na druhom  a treťom mieste Extraligy) 

Víťazné družstvá v  semifinále postupujú do finále, porazení budú hrať  o 3.miesto.  
 

M SR družstiev žien 
      

                    Dátum                             Čas                                   Stretnú sa 
(v kalendári SSTZ) – sobota          10.00 hod   semifinále      (1.-4. a  2.-3.) 
(v kalendári SSTZ) - sobota           15.00 hod   finále, o 3.miesto  



Vo finálovej  časti extraligy žien môžu nastúpiť len tie zahraničné hráčky (mimo EU), ktoré 
nastúpili za svoj klub minimálne v 5 stretnutiach. 

Vo finálovej časti Extraligy žien sa lepšie postavené družstvo po základnej časti stáva 
víťazom stretnutia pri dosiahnutí piateho bodu. Horšie postavené družstvo sa stáva 
víťazom stretnutia pri dosiahnutí šiesteho bodu. 

Možné výsledky: Lepšie postavené družstvo – Horšie postavené družstvo: 5:0, 5:1, 5:2, 
5:3, 5:4, 5:5, 0:6, 1:6, 2:6, 3:6, 4:6 

Právo usporiadania finále extraligy má víťaz základnej časti. 

Extraligové družstvá musia mať dresy (minimálne vo 2 farebných vyhotoveniach) s menami 
hráčok 

 
Konečné poradie Extraligy bude určené: 
na 1. - 4. mieste podľa poradia finálovej časti Extraligy (M SR žien) 
na 5. - 8. mieste podľa poradia po základnej časti Extraligy 

Rozhodcov deleguje komisia rozhodcov 

Víťaz M SR družstiev žien získa titul Majster Slovenska družstiev žien pre rok 2023 
a finančnú odmenu 1000,-EUR. 

 
 
 

3.  1.liga muži - západ / východ 

 3.1 Súťaže mužov sa hrajú dlhodobo dvojkolovo vo dvojičkách systémom každý s každým 
doma/vonku spolu 12 kôl. Družstvá podľa SP čl.4.3.6.2.1. ,čl.6.1.9 na dve štvorhry a 12 
dvojhier. 

     
 3.2. Hrá  sa všetkých 14 zápasov. 

 
3.3. O poradie zápasov “A“ / “X“ sa nebude žrebovať, ale domáce družstvo bude mať  
automaticky „A“ a hosťujúce „X“. 
 
3.4. Víťaz 1.ligy západ / východ dostane pohár a diplom 

     
 4. 1.liga – ženy východ / západ     

     
 Systém súťaže bude dodatočne doplnený po uzavretí prihlášok. 

 
4.1 Trojčlenné družstvá na 10 zápasov, 1 štvorhra a 9 dvojhier, podľa čl. 6.1.4. 
 

4.2. O poradie zápasov “A“ / “X“ sa nebude žrebovať, ale domáce družstvo bude mať  
automaticky „A“ a hosťujúce „X“. 

  
5. Extraliga dorastencov a dorasteniek 
 

 Súťaže sa uskutočnia turnajovým spôsobom v štyroch kolách. Finále  o majstra   
1-4, nadstavba o záchranu 9-12, bonifikácia zo základnej časti sa bude odvíjať od 
bodového hodnotenia podľa súťažného poriadku bod 4.1.4.3.2 podľa umiestnenia. 
Družstvám v poradí 1-4, 9-12 zo základnej časti sa priznáva bonifikácia 3,2,1,0 bodov. 
Trojčlenné družstvá na 7 zápasov, 1 štvorhra a 6 dvojhier (poradie zápasov: štvorhra, A–X  
B–Y  C–Z,   B-X  A-Z  C-Y). Najlepšie umiestnený prítomný/á hráč/hráčka na súpiske musí 
byť napísaný/á na B resp. X. Hrajú sa všetky zápasy, možné výsledky: 7:0, 6:1, 5:2, 4:3, 
3:4, 2:5, 1:6, 0:7. Nadstavba o 5.-8. miesto sa nehrá. 

     

 6. Povolenie štartu ženám v súťažiach mužov 
 Za družstvo mužov môže nastúpiť v danom stretnutí aj  žena,  resp. dorastenka 

(maximálne jedna ). Na súpiske družstva mužov môže byť uvedených aj viac žien, ale 
všetky musia byť zaradené až za posledným mužom na súpiske a v  poradí podľa  ich 
výkonnosti. Žena , resp. dorastenka môže nastúpiť za družstvo mužov v 1.lige len vo 
vlastnom oddiely - klube, pričom jej výsledky  sa nebudú započítavať do rebríčka.  
V Extralige mužov môže nastúpiť iba žena, ktorá je  zaradená do 5. miesta v aktuálnom 
slovenskom rebríčku žien. 

     
 7. M SR družstiev staršieho žiactva a mladšieho žiactva 2-členné družstvá. 

Hrá sa do tretieho víťazného bodu. 



 
 

  
12.Vekové kategórie:  dorastenci – dorastenky (U19)     2004    -    2007     

staršie žiactvo  (U15)                    2008    -    2009 
mladšie žiactvo  (U13)                  2010    -    2011 
najmladšie žiactvo (U11)              2012    a mladší 

     
13.Postupy a zostupy: a.  Extraliga  muži - ženy 

     
 a1. Družstvá mužov a žien ktoré sa umiestnia na  1. až 3. mieste, majú prednostné právo 

štartu v superlige 2023/2024. 
     
 a2. Víťaz play off Extraligy mužov a víťaz finálovej časti Extraligy žien sa zároveň stáva 

Majster SR družstiev ročníka 2022/2023. 
     
 a3. Družstvá Extraligy mužov a žien, ktoré skončia na 1. až 3. mieste, majú prednostné 

právo štartu o Pohároch  ETTU. 
     
 a4. Družstvá mužov  ktoré skončia na 11. a 12. mieste v Extralige 2022/23 zostupujú do 

1.ligy roč.2023/2024.  
 

a5. Družstvo žien,  ktoré skončí  na  8. mieste v Extralige 2022/23 zostupuje do 1.ligy 
roč.2023/2024.  

     
 b. 1.liga  muži západ - východ  
     
 b1.Do Extraligy mužov  2023/24 priamo postupujú víťazi 1.líg západ a východ 2022/23. 

 
 b2. Zo súťaže 1.ligy zostupujú družstvá, umiestnené na poslednom mieste a ďalšie podľa 

SP čl. 4.3.3. 
     
 c. 1.liga ženy východ / západ 
     
 c1. Víťazi 1.ligy žien skupiny západ a východ odohrajú medzi sebou dve kvalifikačné 

stretnutia (jedno doma, jedno vonku) Víťaz baráže má právo postupu do  Extraligy žien 
2023/24. V prípade rovnosti bodov rozhoduje pomer setov a loptičiek z oboch stretnutí. 

     
 Extraliga dorastencov, extraliga dorasteniek 
     
 d1. Z Extraligy dorastencov a dorasteniek zostupujú družstvá, umiestnené na 12. a 

11.mieste.     
     
 d2. Do Extraligy dorastencov a dorasteniek postupujú prvé dve družstvá z kvalifikácie. 

 
 d3. Do kvalifikácie dorastencov a dorasteniek nominujú spoločne 2 krajské zväzy  (BA-TT,  

NR-TN, ZA-BB, KE-PO) po jednom družstve. 
  

e. M SR družstiev staršieho žiactva         
     
 e1. Postup na M SR družstiev staršieho žiactva si zabezpečia po dve družstvá z regiónov: 

BA-TT, NR-TN, ZA-BB a KE-PO. 
     
 
 

f. M SR družstiev mladšieho žiactva, ako v bode e1. 

14.Podmienky účasti:   Prihlásené družstvá do vypísaných súťaží zašlú na SSTZ do 10.9.2022 tieto doklady: 
 
- súpisku hráčov v troch vyhotoveniach  

     
15.Loptičky :           Všetky značky trojhviezdičkové, schválené ITTF 

 



16.Rozhodcovia:         
Rozhodcov deleguje komisia rozhodcov. Komisia rozhodcov SSTZ (ďalej len „KR SSTZ“) 
deleguje hlavných rozhodcov na stretnutia extraligy mužov a žien. Odmeny hlavným 
rozhodcom, vrátane cestovného vypláca SSTZ. Rozhodcov pri stole na domáce stretnutia 
extraligy a 1. ligy mužov a žien deleguje KR SSTZ spravidla na návrhy klubov a vlastného 
výberu. Odmeny rozhodcom pri stole v extralige a 1. lige vypláca domáci klub. V prípadoch, 
že stretnutie rozhodujú dvaja rozhodcovia, jeden z nich musí byť určený za hlavného 
rozhodcu a na začiatku stretnutia predstavený obidvom družstvám. Na playoff Extraligy 
mužov a žien nominuje všetkých rozhodcov komisia rozhodcov. 

 
Výklad pravidla o dvoch rozhodcoch počas stretnutia družstiev, pričom jeden z nich 
vykonáva funkciu hlavného rozhodcu stretnutia.  
- v prípade problému v zápase, kde rozhoduje rozhodca a je potrebné rozhodnutie alebo 
výklad pravidla od hlavného rozhodcu stretnutia, je možné na nevyhnutnú dobu prerušiť 
zápas, ktorý riadi hlavný rozhodca stretnutia, aby mohol vykonať konkrétne rozhodnutie  
- hlavný rozhodca dostane v zmysle smernice o odmenách rozhodcov len odmenu 
prislúchajúcu hlavnému rozhodcovi stretnutia a rozhodca pri stole odmenu prislúchajúcu 
rozhodcovi. 

     
17.Námietky:            Podávajú sa podľa ustanovení Súboru predpisov SSTZ. 
     
18.Bodové hodnotenie: Výsledky stretnutia sa hodnotia v zmysle súťažného poriadku bod 4.1.4.3.2: 
 
19.Výška kaucií : 

 
Extraliga                    332,- EUR 
1.liga                          166,- EUR 
Extraliga dorastu       100,- EUR 

   

     
 
20.Štartovné : 

 
Extraliga   muži    250,-EUR 
Extraliga   ženy    110,-EUR 
1.liga         muži    100,-EUR 
1.ligy         ženy    30,- EUR 
 Extraliga  dorast: 
(Štartovné na každý turnaj kde sa stretne 6 družstiev je 30,-EUR, ktoré sa uhradia 
usporiadateľovi. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť hl. rozhodcu min. licencie B a 6 
rozhodcov pri stole min. licencie C. Pre turnaj kde sa stretnú 3 družstvá je štartovné 20, -
EUR, ktoré treba uhradiť usporiadateľovi. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť 2 rozhodcov 
k stolom, pričom jeden z nich je hl. rozhodca.) 

 
21. Prihlášky Prihlášku treba zaslať najneskôr do 20.6.2022, vrátane na adresu SSTZ, Černockého 

6, 831 53 Bratislava resp. na e-mail sutaze@sstz.sk. Prihláška bude akceptovaná len 
v prípade uhradenia štartovného poplatku a u postupujúcich družstiev aj kaucie.   
Úhrada môže byť realizovaná poštovou poukážkou resp, prevodom na č. účtu:  
SK19 0900 0000 0051 6560 2547, kde treba uviesť do doplňujúcich údajov názov oddielu.  

     
22.Nahlasovanie a 
zasielanie výsledkov: 

V Extralige mužov je domáci klub povinný zabezpečiť zaslanie zápisu e-mailom na adresu: 
sutaze@sstz.sk do jednej hodiny po skončení stretnutia.  
V Extralige žien, 1. lige mužov, 1. lige žien, Extralige dorastencov a dorasteniek je domáci 
klub povinný zabezpečiť zaslanie zápisu e-mailom (scan, odfotený zápis mobilom, 
fotoaparátom, nie Excel) na adresu: sutaze@sstz.sk do jednej hodiny po odohraní 
posledného stretnutia v daný deň. 
Zápis musí byť podpísaný od oboch vedúcich družstiev a rozhodcov. 
V zápise musia byť uvedení rozhodcovia, ktorí rozhodovali stretnutie (mená rozhodcov 
musia byť čitateľne napísané).  

   
23.Pokuty:          Rozhodcovia: 

20,-EUR len jeden rozhodca na stretnutí pri stole, 50,-EUR ani jeden rozhodca na stretnutí 
pri stole, v prípade, že  nebudú obsluhované počítadla pri stole 70,-EUR. 
Pri prvom pochybení: 10.-EUR za nenahlásenie výsledkov do 1 hod. po stretnutí. Ostatné 
podľa smerníc Disciplinárneho poriadku SSTZ. 
Pri každom ďalšom priestupku 20 EUR. 

     
24. Striedanie hráčov: Striedať hráča (hráčku) po štvorhrách a prvej sérii dvojhier je možné pred každým 

zápasom. 
  
25.Počet stolov: 
 
 

Stretnutia Extraligy mužov a žien, 1.ligy mužov a žien a dorasteneckej Extraligy sa hrajú na 
2 hracích stoloch 
 

mailto:sutaze@sstz.sk


 
 

 
26.COVID-19: 

V prípade vyhlásenia protipandemických opatrení spôsobených COVID-19 si VV SSTZ 
vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu. 

 
 
Ing Róbert Čelko v.r. 
   predseda ŠTK       

 
 
 
 

  
 
Ing. Tomáš Šereda 
 sekretár SSTZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 3/5    Report hl. ekonóma SSTZ 
 
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.   strop Kategória 
limit  

(pri aktivácii čl. 4.2) 

limit pri aktivácii čl. 
4.2 a po navýšení 

kapitálových 
výdavkov na 

požadovanú úroveň 

1 min 15% 
šport mládeže do 23 r. 
v kluboch 

 
270 094,00 

 
270 094,00 

2 min 20% rozvoj talentovaných nešpecifikované – pôvodný rámec 



športovcov 360 125,00 

3 min 25% 
športová 
reprezentácia 

nešpecifikované – pôvodný rámec 
450 156,00 

4 max 20%* správa a prevádzka          360 125,00          360 125,00 

5 =   kapitálové výdavky 69 200,00 145 000,00  
 

 
Celkom PUŠ:             1 800 

625,00 
            1 800 

625,00 

*) zmena 
Medzičasom nabehli na náš účet prvé 2 splátky príspevku za rok 2022 po 450 156,- eur 
(spolu teda zatiaľ 900 312,- eur) a prebieha ich 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 účet nabehla prvá splátka príspevku vo výške 34 250,- eur (50% 
celoročného rámca). 
 
Tiež nám bola schválená dotácia na plnenie úloh verejného záujmu v športe na Národný 
športový projekt „Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2022) 
v súťažiach“ vo výške 12.407,- eur. Zmluva bola podpísaná a prostriedky nabehli. 
 
8.5. Ďalšie informácie 
- Uzatvorili sme zmluvy na vyplácanie SPM v roku 2022 a uskutočňujeme ich preplácanie 
a fakturáciu príslušným klubom služieb SSTZ. 
- Uzatvorili sme zmluvy na realizáciu nasledovných podporných programov pre talentovanú 
mládež na rok 2022: 

o Vybrané  

o Podpora klubovým trénerom (podpísané, začalo preplácanie) 

o Individuálna príprava Filip Delinčák (v pripomienkovaní) 

o Organizácia MSR 2022 mládeže (v procese podpisovania) 

- 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. Po všestrannej 

konzultácii sme zvolili variant dohôd o pracovnej činnosti na pozíciu asistent trénera s platom 

176,- eur/ mes. (Paušálna čiastka fakturácie trénerov sa poníži o netto zložku danej sumy).  

- Od 1.5.2022 došlo k zvýšeniu cestovných náhrad, ako aj náhrady za použitie MV na 0,213 

eur/ km. Súvisiacu novelizáciu ekonomickej smernice predkladáme na schválenie VV. 

- Pripravujeme výročnú správu za rok 2021, žiadame komisie aby predložili stručné správy 

s uvedením relevantných na publikovanie vo VS skutočností. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


