
 
 

Zápis č. 8/2022 
zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 27.9.2022 v Bratislave 
 
Začiatok zasadnutia: 27.9.2022 o 9:30 
Ukončenie zasadnutia:  27.9.2022 o 18:00 
 
Prítomní osobne: pp. Ing. Hamran, Ing. Čelko, Grman, Ing. Kutiš, Ing. Juríková, Ing. 
Perháčová, PhD., Sládkovič, Jahoda 
Prizvaní osobne: pp. Ing. Wawrek, Mgr. Hatalová, Bc. Galová, Cibula, Ing. Suchý,  
Mgr. Majdeková, Bc. Breyerová  
Neprítomný:  Ing. Grigel 
 
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 WTT Youth Contender Senec    - Ing. Hamran,  

        Mgr. Hatalová 
15. Rôzne          

 
K bodu 1 – Otvorenie - Ing. Hamran 
 
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ ako aj členov sekretariátu SSTZ na septembrovom 
zasadnutí. Zo zasadnutia bol ospravedlnený Ing. Grigel, ktorý sa v čase VV SSTZ nachádzal 
s hráčom S. Arpášom na sústredení vo Francúzsku. 
 
K bodu 2 – Informácie predsedu a členov VV SSTZ - Ing. Hamran a VV SSTZ 
 
2.1  Dňa 24.8.2022 sa uskutočnilo spoločné stretnutie na pôde SSTZ s riaditeľom NŠC   
p. Baluškom. Podrobne sme prebrali možnosti spolupráce medzi našimi organizáciami a čo 
najjednoduchší spôsob zaraďovania našich športovcov do Národného športového centra.  

2.2  Dňa 28.9.2022 sa uskutočnil už 30. ročník stolnotenisového turnaja „O pohár starostu 
obce“ Gemerská Poloma. Za SSTZ sa na základe pozvania starostky obce p.Bronďošovej 
zúčastnil Ing.Hamran – predseda SSTZ. Turnaj mal výbornú športovú aj spoločenskú časť a 
víťazom sa stal Alexander Valuch.  



2.3  V termíne 29.8.2022  sa uskutočnilo školenie rozhodcov vo viacerých kategóriách 

v Ružomberku – hlavní rozhodcovia, seminár na predĺženie licencií a tiež aj samostatné 

školenia na získanie nových licencií. 

2.4  Uskutočnilo sa stretnutie zástupcov SSTZ, sekretariátu a novozvolených trénerov – 

reprezentačný tréner mužov, žien a tretí tréner Národného stolnotenisového centra 

v Bratislave (NSTC). Na stretnutí sa vytýčili hlavné smery a ciele slovenskej reprezentácie 

dospelých. Stretnutia sa zúčastnili Ing. Hamran, M. Grman, Mgr. Hatalová a tréneri –            

p. Truksa, p. Csölle a Mgr. Jančí. 

2.5  Dňa 8.9.2022 sa uskutočnila schôdza organizovaná MŠVVaŠ SR. Na stretnutí 

predstaviteľov všetkých športových zväzov a organizácií boli podané najnovšie informácie  

z pohľadu ministerstva: 

-  p. Václav Mika, riaditeľ agentúry pre rozvoj cestovného ruchu informoval 

o možnostiach podpory významných športových podujatí na Slovensku; 

zabezpečenie mediálnej a marketingovej podpory; pre vytvorenie mediálneho 

priestoru vládnej agentúry je potrebné uvedené podujatie oznámiť min. 2 roky vopred. 

- JUDr.Surmajová, vedúca legislatívneho odboru ministerstva  informovala o príprave 

nového zákona o športe. 

- p.Dedík, generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ SR informoval o detailoch 

financovania športu na najbližšie obdobie. 

-  Podľa nového nariadenia vlády SR sa záujem o šport bude posudzovať podľa vzorca 

70 ku 30 – domáci 70% a zahraničný záujem 30%.  

- Výťažky z lotérií k 31.8.2022 sú 33,5mil.€. 

- Boli stanovené nové kritériá na zaraďovanie športovcov do Top tímu. 

- Ak majú jednotlivé športové organizácie náklady na ukrajinských športovcov 

pôsobiacich na Slovensku a spĺňajú kritériá podpory štátu, je to potrebné nahlásiť na 

ministerstvo 

- p. Smutný informoval  o školskom športe, všetko potrebné a dôležité je možné nájsť 

na portáli www.skolskysport.sk. Prípadné zmeny alebo doplnky je potrebné nahlásiť 

do konca októbra 2022. 

- p. Baluška – riaditeľ NŠC podal informáciu o možnostiach zaraďovania športovcov do 

NŠC, ďalej o možnostiach diagnostiky a informačnom systéme. Termín na 

zaraďovanie je do konca marca 2023. 

- p. Csáderová – riaditeľka Slovenskej antidopingovej agentúry SR odporučila sledovať 

informácie z agentúry formou internetových liniek a podcastov. 

Úloha: Rozposielať reprezentačným trénerom SR informácie a podcasty zo 

SADA. 

Z: Mgr. Majdeková         T:trvá 

 

Úloha: Preveriť opätovne možnosť organizácie prednášky o antidopingu 

http://www.skolskysport.sk/


 
 

v SADA a zorganizovať ju pre reprezentantov SR. 

Z: Mgr. Hatalová      T: do konca roka 2022 

- p. Križan – predseda FNPŠ informoval o možnostiach podpory výstavby 

a modernizácie športovej infraštruktúry 

- p. Galovič informoval o zložení TOP TÍMU, možnostiach finančnej podpory  

zaradených športovcov a tiež aj potreby zvýšenej kontroly čerpania fin. prostriedkov.  

2.6  Dňa 9.9.2022 sme v zložení p. Husár štátny tajomník, Ing. Hamran, Mgr. Hatalová 

navštívili ZŠ v Malackách, kde sme spoločne odovzdali športový materiál žiačke ZŠ, ktorá na 

Superfinále školského športu mala problémy so športovou výbavou. 

2.7  V uplynulých dňoch začali aj práce na rekonštrukcii regenerácie v stolnotenisovej 

hale SSTZ. Plánovanej rekonštrukcii museli predchádzať vytvorenie nového priestoru pre 

trénerov NSTC a zároveň aj presťahovanie archívu SSTZ do novovytvorených priestorov. 

2.8  Dňa 14.9.2022 sa v priestoroch SSTZ uskutočnila koordinačná porada riadiaceho 

výboru Superligy. Na stretnutí bol prijatý súťažný poriadok súťaže a uskutočnilo sa 

žrebovanie. Slovensko budú zastupovať v nasledujúcom ročníku súťaže TJ Geológ 

Rožňava, ŠKST Stolnotenisové centrum Bratislava a reprezentačné družstvá mužov a žien 

do 23 rokov. 

2.9  Delegácia SSTZ v zložení Ing. Hamran, Dr. Kríž  a za SOŠV p. Siekel sa zúčastnili na 

pohrebe významnej osobnosti stolného tenisu na Slovensku p. Ireny Mikócziovej. 

2.10  Na jeseň tohto roku sa začína kvalifikácia na ME družstiev 2023. Už boli stanovené 

termíny prvých stretnutí : 

Muži: Taliansko – Slovensko, Miláno, Taliansko, 26.10.2022 o 18.00 hod. 

Ženy: Slovensko – Holandsko, Bratislava, 27.10.2022 o 18.00 hod. 

2.11  Organizačný výbor WTT Youth Contender  začal svoju činnosť. Uskutočnilo sa 

viacero rokovaní so zástupcami ubytovacích kapacít v Senci a tiež aj s predstaviteľmi fy 

Transpetrol vo veci využitia športovej haly. Priebežne sa zabezpečujú aj marketingové 

a propagačné materiály na podujatie. 

2.12  Uskutočnilo sa stretnutie s p. Škantárom vo veci zaraďovania športovcov do 

Športového centra polície (ŠCP). Požiadal o spracovanie návrhu kandidátov na zaradenie do 

centra. 

Úloha: Spracovanie návrhu na zaradenie športovcov do ŠCP. 

Z: Mgr. Majdeková, Mgr. Hatalová      T: október 2022 

2.13  Konferencia Šport a právo 

Predseda SSTZ sa v dňoch 13.-14.10.2022 zúčastní konferencie Šport a právo v Poprade. 



Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 

2.14 Generálna sekretárka SSTZ uviedla dve informácie: 

1) MS družstiev v Číne  

Reprezentácia mužov a žien SR spolu s trénerom úspešne vycestovala na majstrovstvá 

sveta do čínskeho mesta Chengdu. Zabezpečenie všetkých povinností bolo veľmi náročné. 

SSTZ zašle ďakovný list čínskej ambasáde za ústretovosť pri zabezpečovaní víz ako aj 

zelených kódov pre vstup do krajiny. 

Z: Mgr. Hatalová      T: po návrate z MS v Chengdu 

 

2) Žiadosť o príspevok uznanému športu  

Najdôležitejšia žiadosť SSTZ, ktorá sa podáva na získanie príspevku na rok 2023. Uvádzajú 

sa v nej výsledky za niekoľko rokov spätne /vzhľadom na to, že v minulých rokoch sa žiadosť 

z dôvodu COVID-19 podávala bez výsledkov/, taktiež v nej pribudli nové strany – napr. 

o tréneroch, ktorí so zverencami získali úspechy v r. 2022 úspechy. Vyplnenie prílohy 

registra s hráčmi do 23 rokov zabezpečuje J. Cibula. 

Termín predloženia žiadosti: 30.9.2022 

Z: Mgr. Hatalová, J. Cibula        T: 30.9.2022 

 
K bodu 3 – Medzinárodná agenda - Mgr. Hatalová 
 
3.1  Materiál je prílohou zápisu č. 1/8. 
VV SSTZ berie materiál na vedomie. 
 
3.2  VV SSTZ hlasovaním rozhodol, že podá žiadosť na ETTU o organizáciu ME do 21 
rokov v roku 2025. V roku 2025 bude mať SSTZ 100. výročie organizovaného stolného 
tenisu a organizácia vrcholného podujatia v tom roku by súvisela s oslavami. 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný. 
 
Úloha: Poslať žiadosť ETTU o organizáciu ME do 21 rokov v roku 2025. 
Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 
 
3.3  Kongres ITTF a mimoriadny kongres ETTU sa uskutoční v Jordánskom Ammane 
v decembri 2022. SSTZ bude zastupovať predseda SSTZ Ing. Hamran. 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
3.4  ME do 21 rokov, Cluj 14.-18.9.2022 
Dodatočné schválenie účasti generálnej sekretárky SSTZ na majstrovstvách Európy do 21 
rokov v druhej časti turnaja. 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
 
K bodu 4 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Grman 
 
4.1  Reprezentačné družstvá dospelých 
Muži: 
Y. Wang, Ľ. Pištej, J. Zelinka, A. Valuch , A. Klajber , S. Arpáš , F. Delinčák 
U 21 : 
A. Klajber, S. Arpáš, F. Delinčák, S. Palušek, J. Goldír, P. Bilka 
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner mužov S. Csölle 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 



 
 

Ženy a U 21:  Predložiť na najbližšie zasadnutie VV SSTZ, prípadne prizvať 
reprezentačného trénera žien na najbližšie zasadnutie. 
Z: Mgr. Majdeková        T: 25.10.2022 
 
4.2  Nominácie: 
a) Nominácia na WTT YOUTH CONTENDER LIGNANO, 30.10.-5.11.2022 
Kadeti: 
U13: P. Kokavec 
U15: P. Kokavec, D. Flóro 
U17: D. Flóro 
Tréner: D. Jahoda 
Kadetky: 
U15: V. Vanišová, C. Korf, B. Diková 
U17: V. Vanišová, C. Korf, B. Diková 
Tréner: F. Solár 
Juniori: 
U17: S. Arpáš, S. Palušek, J. Goldír 
U19: S. Arpáš, S. Palušek, J. Goldír 
Tréner: R. Grigel 
Juniorky: 
U17: D. Wiltschková 
U19: D. Wiltschková, A. Illášová 
Tréner: Z. Grigelová 
 
Všetci náklady SSTZ 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 

 
b) Nominácia na WTT YOUTH CONTENDER SZOMBATHELY, 3.-9.11.2022 
Hráč:  
U17: L. Majerčíková 
U19: L. Majerčíková 
Na náklady SSTZ 
Tréner: Ľ. Majerčík- na vlastné náklady 
 
Hráč:  
U19: F. Delinčák 
Na náklady Team Slovakia 
 
Samoplatcovia: 
Kadetky: 
U11: B. Bacsová 
U13: B. Bacsová, K. Kirchmayerová, D. Vráblanská, L. Gomolová, M. Hrabajová 
U15: V. Nagyová, K. Kirchmayerová, D. Vráblanská, S. Habarová, V. Vanišová, E. 
Molnárová, L. Gomolová, M. Hrabajová 
U17: V. Nagyová, S. Habarová, V. Vanišová, E. Molnárová 
 
 



Kadeti: 
U11: J. Petráš, F. Nagy, M. Košický 
U13: J. Petráš, F. Nagy, M. Košický 
U15: M. Marko, J. Kirchmayer, J. Holubčík, D. Flóro 
 
U17: M. Marko, J. Kirchmayer, J. Holubčík, D. Flóro 
 
Juniori: 
U17: M. Király, O. Novický, S. Palušek, P. Hrabaj 
U19: M. Király, O. Novický, S. Palušek, P. Hrabaj 
 
Juniorky: 
U17: E. Štullerová 
U19: E. Štullerová 
 
Tréneri: J. Dzelinská, J. Till, J. Bella, S. Vanišová, M. Budiak, L. Čolovičková, S. Dragaš 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 

 
c) Nominácia na WTT YOUTH CONTENDER SENEC, 7.-13.11.2022 
 
Kadeti:  
U11: R. Švec, A. Breče, J. Petráš, F. Nagy 
U13: P. Kokavec, M. Cisárik, R. Bača, P. Polák, P. Sabó, R. Švec 
U15: S. Arpáš, D. Flóro, P. Kokavec, J. Holubčík, M. Marko, A. Ódor 
Tréneri: D. Jahoda, J. Bella, M. Mikušiak 
 
Kadetky: 
U11: B. Bacsová, V. Murková, B. Rusňáková 
U13: D. Deviatková, M. Hrabajová, D. Vráblanská, N. Ondrušová, B. Bacsová, V. Murková 
U15: E. Molnárová, C. Korf, N. Ondrušová, B. Diková, S. Habarová, V. Vanišová 
U17: E. Molnárová, V. Vanišová 
Tréneri: F. Solár, J. Bella, A. Kutiš 
 
Juniori: 
U17: S. Arpáš, S. Palušek, J. Goldír, R. France, P. Bilka, D. Flóro 
U19: A. Klajber, S. Palušek, J. Goldír, R. France, P. Bilka, O. Novický 
Tréneri: R. Grigel, A. Dzelinsky, I. Péter 
 
Juniorky: 
U17: D. Wiltschková, E. Štullerová, E. Činčurová, L. Majerčíková 
U19: A. Illášová, D. Wiltschková, E. Štullerová, E. Činčurová, L. Majerčíková 
Tréner: Z. Grigelová, A. Sipach, N. Grigelová, J. Bella 
 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
d) Nominácia na WTT CHAMPIONS MACAO, 19.-23.10.2022 
Hráči: B. Balážová, Y. Wang 
Nominácia je na základe postavenia vo svetovom rebríčku a dlhodobo dobrých výsledkov. 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 

 
e) Nominácia na majstrovstvá sveta mládeže 2022, TUNIS, 4.-11.12.2022 
Hráč: S. Arpáš 



 
 

Tréner: D. Jahoda 
Nominácia je na základe postavenia vo svetovom rebríčku a dlhodobo dobrých výsledkov. 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
f) Nominácia na Eurotalents Development Camp III U13 (Nantes, FRA) 22.-29.10.2022  
Hráči: P. Kokavec 
Tréner: N. Grigelová 
Nominácia je na základe dlhodobo dobrých výsledkov 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
g) Nominácia na WTT Contender Nova Gorica, 31.10.-6.11.2022 
ženy: B. Balážová, T. Kukuľková, E. Labošová 
tréner: J. Truksa 
Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
Nominácia mužov bude schvaľovaná per rollam. 
 

4.3  Nominačné kritériá na majstrovstvá Európy mládeže pre sezónu 2022/23  

Juniori: 
Pre nomináciu na MEM – juniori  na nastávajúce obdobie stanovujem kritériá: 
50% - poradie v svetovom rebríčku, 
25% - poradie v slovenskom rebríčku po MSR, 
25% - názor trénera /zohľadňuje prístup hráča tréningovému procesu, účasť na 
sústredeniach, správanie, celkovú spoluprácu, prínos pre družstvo a pod./ 
Navrhuje reprezentačný tréner juniorov R. Grigel 
 
Juniorky: 
Pre nomináciu na MEM – juniorky na nastávajúce obdobie stanovujem kritériá: 
50% - poradie v svetovom rebríčku, 
25% - poradie v slovenskom rebríčku po MSR, 
25% - názor trénera /trénerka zohľadňuje prístup hráčky k tréningovému procesu, účasť na 
sústredeniach,  správanie, celkovú spoluprácu, vzťahy medzi dievčatami a pod./. 
Navrhuje reprezentačná trénerka junioriek Z. Grigelová 
 
Kadeti: 
50% - rebríček ITTF 
30% - názor RT  - tréningový objem, správanie ochota pracovať na VT, výsledky 
a perspektíva na medzinárodných turnajoch. 
20% - rebríček SR a výsledky na M- Slovenska kadetov 
Navrhuje reprezentačný tréner kadetov D. Jahoda 
 
Kadetky: 
40% - Svetový rebríček 
30% - Slovenský rebríček vrátane MSR 



30% - Názor trénera 
Navrhuje reprezentačný tréner kadetiek F. Solár 
 

Hlasovanie VV SSTZ o nominačných kritériách: 8 za, 1 neprítomný 
 
K bodu 5 – Informácie z komisie mládeže - Ing. Grigel 
5.1  Nominácie na výcvikové tábory: 
- mini kadeti, ml. žiaci, RCTM Košice, 10.-14.10.2022 
Nominácia : R. Švec, R. Bača, J. Petráš, A. Novotný, A. Breče, F. Nagy 
Tréner: D. Jahoda 
- kadeti, RCTM Topoľčany+ NSTCM Nitra, 24.-27.10.2022 
Nominácia: D. Flóro, J. Holubčík, M. Marko, M. Cisárik. 
Tréner: D. Jahoda  
- výberový kemp hráčov v kategórii U 13, Euro kemp talentov, Nantes, Francúzsko, 
22.-29.10. 2022: 
hráč: P. Kokavec 
tréner: N. Grigelová 
- kadetky, NSTCM Nitra, 25.-28.10.2022 
Nominácia: C. Korf, N. Ondrušová 
Tréner: F. Solár 
- mini kadetky, ŠKST Topoľčany, 17.- 21.10.2022 
Nominácia: B. Rusňáková, A. Janeková, J. Včelková, S. Pirohár, S. Hanusová, E. Hodalová 
Tréner: F. Solár 
- kadetky, ŠKST Topoľčany, 10.-14.10.2022 
Nominácia: M. Stolarčíková, V, Nagyová, D. Kolesárová, P. Krajčovičová, 2x tréningový 
partner 
Tréner: F. Solár 
- kadetky, ŠKST Topoľčany, 3.-7.10.2022 
Nominácia: L. Gomolová, E. Kačaniová, L. Čižláková, A. Paľková, 2x tréningový partner 
Tréner: F. Solár 
 
Na všetkých výcvikových táboroch všetci na náklady SSTZ. 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za. 1 neprítomný  
 
5.2  NSTCM Nitra 
Národné stolnotenisové centrum mládeže v Nitre navrhuje účasť na  Eurotalents 
development kempe U15 a U17 v Havířove 9.-16.10.2022 pre členky NSTCM: S.Habarová, 
V.Vanišová, B.Diková, tréner: N. Grigelová. 
Odôvodnenie: Po konzultácii s reprezentačnými trénermi, ktorí v tomto čase majú 
naplánované iné akcie sme sa zhodli, že by bola škoda nevyužiť možnosť takéhoto 
sústredenia pre naše hráčky. Dve hráčky  + tréner sú financované ETTU a tretia je v cene 69 
Eur / deň. 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
K bodu 6 – Informácie z komisie rozhodcov – Sládkovič 
6.1  Nominácia rozhodcov: 
- WTT Youth Contender Podgorica, 2.-4.10.2022 
rozhodca: L. Popellár 
- WTT Youth Star Contender Podgorica, 5.-9.10.2022 



 
 

rozhodca: L. Popellár 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
 
K bodu 7 – Informácie z komisie ŠTK - Ing.Čelko, Ing.Šereda 
 
7.1  Kalendár domácich a medzinárodných podujatí pre súťažný ročník 2022-2023 
Ing. Šereda predložil na zasadnutie VV SSTZ kalendár domácich a medzinárodných podujatí 
pre ročník 2022-23. 
VV SSTZ berie materiál na vedomie. 
 
7.2  Zmeny súboru predpisov SSTZ: 
 
- REGISTRAČNÝ PORIADOK 

2.1.3.a  Hráč stolného tenisu môže byť registrovaný len za jeden oddiel - klub a vlastniť len 

jeden registračný preukaz. Údaje v registračnom preukaze sa musia zhodovať s centrálnou 

databázou hráčov SSTZ. 

2.1.3.b Hráč stolného tenisu môže štartovať iba za oddiel v ktorom je registrovaný, 

respektíve za klub v ktorom má platne vyznačené hosťovanie, alebo výnimočné hosťovanie. 

a. Bod 2.1.3.b neplatí pre pohárové súťaže ETTU (Champions league, Europe Cup, 
Europe Trophy), pričom sa musia dodržať pravidlá pre súťaže ETTU 
 

b. Bod 2.1.3.b neplatí v prípade, ak ide o hráča so zdravotným znevýhodnením pre 
jeho registráciu v príslušnom národnom zväze pre športovcov so zdravotným 
znevýhodnením. V takomto prípade sa registrácia v SSTZ a registrácia vo zväze 
pre športovcov so zdravotným znevýhodnením nepovažuje za dvojitú registráciu.   

 

Hlasovanie VV SSTZ o zmene v registračnom poriadku: 7 za, 2 neprítomní 

 

 

2.6.2. Hráč, ktorému bola zrušené registrácia na vlastnú žiadosť, môže  byť znovu 
zaregistrovaný za iný oddiel - klub najskôr za  jeden rok, pokiaľ má vysporiadané všetky 
záväzky voči zväzu a bývalému materskému oddielu - klubu. Obnovenie registrácie v novom 
klube bez povinnosti vysporiadania záväzku voči pôvodnému klubu je možné najskôr po 3 
rokoch od zrušenia registrácie. Počas tejto doby hráč nemôže hrať v žiadnom inom oddiele-
klube doma ani v zahraničí. Doba sa zaratúva odo dňa, kedy bola skončená , alebo kedy 
skončila platnosť, keď bola hráčovi zrušená registrácia. 
 

• Doplnené 

 

Hlasovanie VV SSTZ o zmene v registračnom poriadku čl. 2.8.2. : 6 za, 1 proti, 2 neprítomní 

 

- PRESTUPOVÝ PORIADOK 

3.6.1.4. Schválenie hosťovania vykoná príslušná  komisia, ktorá  rozhoduje o hosťovaní 

záznamom v registračnom preukaze. Počas hosťovania sa v rebríčkoch mládeže uvádza 



klubová príslušnosť nasledovne: klub-oddiel v ktorom hráč hosťuje/materský klub-oddiel. Pri 

začatí hosťovania vzniká nárok na výchovné ako pri prestupe. 

• veta odstránená 

 

Hlasovanie VV SSTZ o zmene v prestupovom poriadku SSTZ: 7 za, 2 neprítomní  

-  Výklad VV SSTZ 

2.6.2. Hráč, ktorému bola zrušené registrácia na vlastnú žiadosť, môže  byť znovu 
zaregistrovaný za iný oddiel - klub najskôr za  jeden rok, pokiaľ má vysporiadané všetky 
záväzky voči zväzu a bývalému materskému oddielu - klubu. Počas tejto doby hráč 
nemôže hrať v žiadnom inom oddiele-klube doma ani v zahraničí. Doba sa zaratúva odo 
dňa, kedy bola skončená , alebo kedy skončila platnosť, keď bola hráčovi zrušená 
registrácia. 
 

Výklad VV SSTZ: Výchovné za prestup sa  (bod 3.8 prestupového poriadku) považuje 

za záväzok, ktorý musí byť vysporiadaný voči materskému oddielu, aby mohol byť 

hráč po roku od zrušenia registrácie zaregistrovaný za iný klub. Pre výpočet 

výchovného za započíta ten rebríček, ktorý sa mal použiť k dátumu, kedy bola zrušená 

registrácia. 

4.3.7.7.5.7 Všetkým na príslušných rebríčkoch nezaradeným hráčom, ale uvedeným 
na súpiskách družstiev zodpovedajúcich súťaží, je klasifikačná komisia príslušného zväzu 
povinná udeliť neklasifikované zaradenie na príslušný rebríček. Použije pritom dostupné 
materiály a toto neklasifikované zaradenie zaznačí do súpisky a zverejní ako doplnok k 
platnému rebríčku. Tak sa postupuje kedykoľvek v súťažnom ročníku, keď družstvo 
oprávnene zaradí takého hráča na súpisku. 

Otázka: Ak oddiel zaradí hráča na súpisku družstva v krajskej súťaži, ktorý nie je zatiaľ v 
krajskom rebríčku (ani nikdy nebol) podľa uvedeného článku ho musí krajská komisia zaradiť 
do krajského rebríčka?  Čo v prípade, ak táto krajská komisia odmietne takéhoto hráča 
zaradeného na súpisku v krajskej súťaži zaradiť do krajského rebríčka? Čo znamená pojem 
"neklasifikované zaradenie"? 

Výklad VV SSTZ: Ak hráča príslušná komisia nezaradí do rebríčka, takého hráča je 
nutné zaradiť na súpisku, za hráčov ktorí sú klasifikovaní v príslušnom rebríčku. 

4.3.7.7.5.15. Oddiel - klub môže zaradiť hráča do nižšieho družstva v danej súťažnej 
kategórií., než do ktorého základu by patril podľa svojho postavenia na rebríčku za 
podmienky, že nenastúpil vo vyššej triede v danej súťažnej kategórií ani na jedno stretnutie a 
potom v danom súťažnom ročníku vôbec nesmie byť na súpiske žiadneho iného družstva v 
danej súťažnej kategórií. 

Otázka: v článku je uvedené "hráča" jedná sa o 1 hráča alebo môže to byť aj viacero hráčov, 
ktorých môže oddiel - klub zaradiť v zmysle tohto článku do nižšieho družstva v danej 
kategórii v rámci oddielu - klubu? Napr. z 1. ligy jedného preradí do 2. ligy a jedného z 2. ligy 
do 3. ligy a jedného z 3. ligy do 4. ligy? Považuje sa pojem "hráč" každý hráč všeobecne 
(teda aj hráčka)? 

Výklad VV SSTZ: Na súpisku môže Oddiel - klub zaradiť aj viacej hráčov resp. hráčok 
do nižšieho družstva v danej súťažnej kategórií.  

K bodu 8 – Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing - Ing. Juríková, Ing. Suchý 



 
 

8.1  Report hl. ekonóma 
Je prílohou zápisu č. 2/8. 
VV SSTZ berie materiál na vedomie. 
 
8.2  Ekonomické aktivity 
1) V zmysle zmluvy s Ministerstvom školstva SR, čl.6 bod 1), sme povinní použiť Príspevok 
z MŠ SR ( ďalej len Príspevok ) v súlade s podmienkami upravenými v Zákone o športe. 
V Zákone o Športe sa následne vo viacerých paragrafoch uvádza: „Na výkon 
činnosti športového odborníka sa vyžaduje bezúhonnosť. Podmienka bezúhonnosti musí 
byť splnená po celý čas výkonu činnosti športového odborníka.“ 
 
Každá osoba, ktorá je poberateľom Príspevku zo štátneho rozpočtu, je povinná dokladovať 
svoju bezúhonnosť. 
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý       T:trvá 
 
2) V zmysle pokynov je nutné odovzdať podklady, žiadosť o Príspevok uznanému športu na 
Ministerstvo školstva SR  do 30.9.2022. 
Termín musí byť bezpodmienečne dodržaný. 
Z: Mgr. Hatalová         T:29.9.2022 
 
3) Komisia pre EO a MKG vzhľadom na energetickú krízu odporúča prioritne riešiť pre SSTZ 
vlastný zdroj el. energie. Boli predložené v prílohách detailne vypracované ponuky pre 
fotovoltiku. Ponuka bude ako podklad pre tvorbu plánu na rok 2023. Ponuka bola 
spracovaná na plnú spotrebu SSTZ. 
Ponuku predkladá Ing. Juríková 
 
4) Pre vytvorenie rozpočtu pre rok 2023 je potrebné preložiť Ing. Juríkovej z každej komisie 
podklady pre jeho tvorbu do 31.10.2022. 
Z: VV SSTZ          T: 31.10.2022 
 
8.3  Marketingové aktivity 
1) Zadanie pre vytvorenie novej webovej stránky je spracované. Podľa informácii od p. 
Pintovej, nie je potrebné ísť cestou verejného obstarávania – pokiaľ ide o zákazku s nízkou 
hodnotou. Je potrebné spracovať zmluvu s dodávateľom a začať intenzívne na stránke 
pracovať. 
Podpísanie zmluvy, začatie prác;  
Z: Mgr. Hatalová, J.Cibula       T: 22.9.2022 
 
2) Kalendár SSTZ na rok 2023. Návrh predložila Bc. Breyerová.  
VV SSTZ berie na vedomie predložený návrh kalendára pre rok 2023. Po vytvorení 
grafického návrhu všetkých strán kalendára bude ešte predložený členom VV SSTZ. 
Bc. Breyerová  
 
3) Komisia odporúča veľmi intenzívne komunikovať a podporovať na internete a sociálnych 
sieťach: 

- Informačný systém 
- NSTC mládeže Nitra  
- NSTC Rača 



- Krajské zväzy a ich výsledky.... 
Bolo by vhodné, aby si tieto marketingové aktivity pripravili jednotliví členovia VV SSTZ 
a predložili v rámci ročného plánu aktivít pre budúci rok 
Predkladá: Ing. Juríková 
 
K bodu 9 – Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie - Ing. Kutiš 
Ing. Kutiš ústne informoval o aktivitách metodicko-vzdelávacej komisie. 
VV SSTZ berie informácie na vedomie. 
 
K bodu 10 – Informácie z komisie pre rozvoj st. tenisu a školský šport - Ing. Perháčová 
 
10.1  Projekt „ Stolný tenis do škôl“ 
V septembri bola urobená jedna akcia  v Šuranoch (26.9.2022) 
Zostáva zorganizovať nasledovné akcie na ZŠ:  
- Belá nad Cirochou, Slovinky, Vyšný Žipov (november 2022),  
- Martin, Trebišov, Michaľany, Vojčice (október 2022)  
 
VV SSTZ berie na vedomie. 
 
10.2  Príspevok na mládež do  23 rokov 
O príspevok požiadalo 116 úspešných žiadateľov. Z toho 2 kluby neposlali podklady 
elektronicky. 3 kluby neposlali podklady fyzicky (poštou). 
Komisia zasadala v pondelok 26.9.2022. 
Výška príspevku na jedného hráča do 23 rokov je 160 EUR. 
Hlasovanie VV SSTZ o výške príspevku: 7 za, 1 zdržal sa, 1 neprítomný 
 
Klubom, ktoré splnili všetky podmienky budú zasielané zmluvy o príspevku. 
Z: Ing. Suchý, J. Cibula        T: okamžite 
 
10.3  Projekt „ Moduly“ 
Ing. Perháčová informovala o priebehu a základných informáciách o projekte „Moduly“. 
Bol zaslaný email školám, ktoré boli zapojené do projektu „Stolný tenis do škôl“ s tým aby na 
portáli školského športu prejavili o projekt záujem. Následne budú školy do projektu 
vyberané.  
 
K bodu 11 – Informácie z komisie hráčov - Jahoda  
Na zasadnutie nebol predložený žiadny materiál. 
 
K bodu 12 – Kontrola plnenia úloh - Mgr. Hatalová 
 
Úlohy splnené 
 
2/7  Prerozdeliť lopty JOOLA mužským extraligovým klubom pre sezónu 2022/23. 
Z: Ing. Šereda         T: okamžite 

- Lopty rozdelené 
 
4/7 Pôvodný povrch, ktorý bol v hale SSTZ bude rozpredaný. Je potrebné zverejniť výzvu 
na stránke SSTZ pre potenciálnych záujemcov. Prioritu pri odpredaji budú mať extraligové 
kluby a kluby pracujúce s mládežou. 
Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 

- Vzhľadom na malé množstvo taraflexu, ktorý zostane po zapožičaní časti NSTCM 
v Nitre sa VV SSTZ rozhodol zvyšný odpredať klubu: Nové Zámky. V prípade 
zostatku prejavil záujem aj klub z Vojčíc. 
Hlasovanie VV SSTZ o zvyšku taraflexu: 6 za, 3 neprítomní 

 



 
 

5/7  Zverejniť výzvu s podmienkami a termínmi pre záujemcov o organizáciu 
kvalifikačných stretnutí skupinovej fázy o postup na ME družstiev 2023. 
Z: Mgr. Hatalová         T: september 2022 

- Vzhľadom na to, že kvôli odkladom zápasov z dôvodu účasti našich reprezentačných 
družstiev na MS v Chengdu sa SSTZ rozhodol, že budú domáce zápasy prvej časti 
organizované v hale SSTZ v Bratislave. Keď budú známe termíny jarnej časti bude 
výzva o možnosti organizácie zverejnená. 

 
6/7  Superliga – Do 31.8.2022 je potrebné poslať prihlášky spolu so súpiskami. 
Predbežne prejavilo o súťaž 11 mužských a 9 ženských družstiev spolu so všetkých krajín. 
Za Slovensko – muži: SK Vydrany, Geológ Rožňava, SVK U 23; ženy: STC ŠKST Bratislava, 
SVK U 23. 
Z: Mgr. Hatalová         T: 31.8.2022 

- Prihlášky spolu so súpiskami boli poslané. 
 
7/7  S novozvolenými trénermi je potrebné dotiahnuť administratívne veci: rozposlať 
odpovede účastníkom výberových  konaní a podpísať nové zmluvy od 1.9.2022 do 
31.8.2024. 
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý, Bc. Galová      T: 31.8.2022 

- Zmluvy boli podpísané 
 
8/7  Zverejniť zloženie reprezentačných družstiev na webovej stránke SSTZ ako aj poslať 
vyjadrenie hráčom o tom, že sú zaradení do reprezentácie SR v sezóne 2022/2023.  
Z: Mgr. Majdeková, Cibula        T: okamžite 

- splnené 
 

 
9/7  Každý hráč zaradený do reprezentácie predloží vyplnený protokol spolu 
s harmonogramom a tréningovým plánom.  
Z: Mgr. Majdeková, reprezentační tréneri     T: september 2022 

- splnené 
 
10/7  Športová koordinátorka SSTZ skontroluje či je každý hráč zaradený v systéme ITTF 
s prideleným ITTF číslom pre prípadný štart na medzinárodných turnajoch – ak nie je, je 
potrebné ho „zaregistrovať“ s potrebnými dokumentami. 
Z: Mgr. Majdeková         T: okamžite 

- splnené 
 
11/7  Predložiť nominačné kritériá na ME mládeže 2023 vo všetkých kategóriách aj 
v prípade, že oproti tohtoročným nebudú zmenené. 
Z: KŠR, reprezentační tréneri mládeže  T: najbližšie zasadnutie VV SSTZ 

- splnené, bližšie v bode zápisu 4.3 
 
 
12/7  Okamžite je potrebné od trénerov vyžiadať nominácie a začať zabezpečovať všetky 
potrebné veci k vycestovaniu na majstrovstvá sveta – víza, letenky, PCR testovania, atď. 
Pretože podmienky účasti sú vzhľadom na to, že sa majstrovstvá sveta uskutočňujú v Číne, 
veľmi náročné. 



Z: Mgr. Hatalová         T: priebežne 
- reprezentácia SR mužov a žien vycestovala na MS do Chengdu. 

 
16/7  Informovať víťazov SPM U 21 o hradení nákladov na medzinárodných podujatiach. 
Z: Mgr. Majdeková         T: okamžite 

- splnené 
 
17/7  Podať žiadosť spolu so životopisom uchádzača a motivačným listom I. Pétera a N. 
Grigelovú do programu ETTU „Stages for Coaches“. 
Z: Mgr. Majdeková         T: 12.9.2022 

- splnené, N. Grigelová bola spomedzi uchádzačov vybratá do programu „Stages for 
Coaches“. 

 
25/7  Dňa 3.9.2022 je v Eurovei plánovaná športová akcia ,,Športuj Slovensko“. SSTZ má 
záujem zúčastniť sa jej v rámci podpory olympijského tímu. Vzhľadom na to, že Projekt bude 
realizovaný v exteriéri a bude závisieť od počasia k rozhodnutiu dôjde tesne pred jeho 
začatím. 
Z: Bc. Breyerová        T: 3.9.2022 

- akcia prebehla úspešne, celú ju zastrešila Bc. Breyerová 
 
26/7  Zaslať trénerské licencie T. Špánikovi a S. Krovinovej. 
Z: Mgr. Majdeková         T: okamžite 

- licencie boli odovzdané 
 
20/7  Vyplatiť všetkým reprezentačným trénerom odmeny vyplývajúce zo zmlúv. 
Z: Ing. Suchý          T: okamžite 

- odmeny vyplatené 
 
22/7  Je absolútne nutné a nevyhnutné zrealizovať nové alternatívne zdroje zabezpečenia 
energií pre halu SSTZ a nájsť riešenie okamžite. 
Z: VV SSTZ                                                                                                  T: okamžite 

- bližšie v bode zápisu č. 8.2. Finančné prostriedky pre fotovoltiku budú z kapitoly 
kapitálových výdavkov z rozpočtu príspevku uznanému športu pre r. 2023. 

 
 
 
Úlohy čiastočne splnené: 
27/7  Zabezpečiť vyplatenie odmien za ME mládeže 2022, juniorskému  družstvu, kadetom  
a reprezentačnému trénerovi kadetov. 
Z: Ing. Suchý, Bc. Galová        T: okamžite 

- bol vyplatený zatiaľ tréner kadetov 
 
2/6  Prekontrolovať zmluvu s WTT o organizácii WTT Youth Contender v Senci ako aj 
poistiť turnaj. 
Z: Mgr. Hatalová         T: júl 2022 

- Je potrebné poistiť turnaj. 
- Je potrebné čo najskôr zvolať zasadnutie organizačného výboru. 

Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 
- Organizačný výbor mal zasadnutie,  
- Poistenie turnaja sa uskutoční v najbližších dňoch 

 
2/3  Je potrebné nainštalovať podružné merače pre ubytovňu. 
Z: Ing. Suchý          T: trvá 
 
23/7  Webová stránka, internetová komunikácia, sociálne siete  



 
 

Zadanie na vytvorenie novej webovej stránky so všetkými kritériami bolo spracované. Je 
potrebné k 1.9.2022 vypracovať Výzvu na obstarávanie webovej stránky.  
Z: Mgr. Hatalová, Cibula         T: 1.9.2022  

- Bližšie v bode zápisu 8.3 
 
 
Úlohy trvajúce: 
 
1/7  Vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá vypracuje návrh o navýšenie príspevku pre KSTZ do 
rozpočtu na rok 2023. 
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová       T: september 2022  

 
3/7 Zabezpečiť organizačnú stránku medzinárodneho trénerského seminára – vytvorenie 
prospectusu. 
Z: Mgr. Hatalová         T: september 2022 
 
13/7  Projekt – Hľadáme talenty: Do hodnotiacich správ je potrebné doplniť testy na 
základe ktorých bol uskutočnený výber.  
Z: garanti projektu – Ing. Kutiš,       T: október 2022 

- platí pre akcie, na ktorých testy prebiehali. 
 
14/7  Projekt – Hľadáme talenty. Reporty ako aj termíny je potrebné zverejniť na stránke 
SSTZ v sekcii komisie mládeže. 
Z: Cibula         T: október 2022 
 
15/7  Predložiť návrh na vypísanie verejného obstarávania na organizovanie sústredení 
mládeže. 
Z: Mgr. Hatalová, Ing. Suchý       T: október 2022  

- písomne osloviť všetky RCTM a NSTCM aby predložili cenové ponuky pre 
organizovanie sústredení mládeže 

 
19/7  Zaslať krajským zväzom finančné prostriedky na základe schváleného vzorca. 
Z: Ing. Suchý         T: október 2022 
 
21/7  VV navrhol vykonať energetický audit haly a ubytovne SSTZ.  
Z: Mgr. Hatalová                                                                                         T: okamžite 
 
24/7  Pre potreby masového rozvoju stolného tenisu za účelom Projektu ,,Stolný tenis do 
škôl,, bola oslovená spoločnosť Deva ako sponzor, ktorá by mohla podporiť Projekt 
sladkosťami. Detailne spracovanie Projektu vypracovala Bc.Breyerová  
Z: Bc. Breyerová          T: trvá  
 
2/4  Je potrebné vyhodnotiť náklady za 1.-3. Q. 2022 NSTC v Bratislave a NSTCM v Nitre. 
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová      NT: október 2022 

- náklady NSTCM v Nitre boli vyhodnotené 
 



7/4  Pre komplexnú úpravu Smernice o verejnom obstarávaní 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: september 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: október 2022 
 
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         
 
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. 
Je potrebné zvolať komisiu – v priebehu augusta 2022 (Freund, Kríž, Goláň, Fink, Hamran) 
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 
 
23/9  Pripraviť návrh nového komplexne upraveného DP SSTZ. 
Z: JUDr. Gallo        T: 31.12.2022 
 
K bodu 13 – Informácie kontrolóra SSTZ - Ing. Wawrek 
Ing. Wawrek predložil na zasadnutie VV SSTZ Sťažnosť, ktorá bola poslaná na trénera 
kadetskej reprezentácie dievčat p. Solára. K stažnosti, ktorú zaslala Bc. Čolovičková boli 
predložených 5 sťažností rodičov kadetských reprezentantiek. 
Ing. Wawrek navrhuje zasadnutie tzv. etickej komisie, ktorá sa bude tejto sťažnosti venovať.  
 
VV SSTZ sa zaoberal sťažnosťou a žiada od trénera F. Solára stanovisko k celej situácii. Po 
zaslaní stanoviska prebehne stretnutie jednotlivých aktérov s členmi VV SSTZ.  
 
Úloha: Vyžiadať od trénera stanovisko. 
Z: Mgr. Hatalová         T: okamžite 
 
 
 



 
 

K bodu 14 – Príprava WTT Youth Contender Senec - Ing. Hamran, Mgr. Hatalová 
Prebehlo prvé zasadnutie organizačného výboru kde boli spracované propozície turnaja. 
Rovnako tak spracovaný prihlasovací formulár pre rozhodcov.  
Uzávierka prihlášok je 7.11.2022 kedy budú isté počty hráčov a trénerov. Predpoklad už 
teraz je cca 50 krajín a 500 účastníkov. 
Prebieha poistenie turnaja. A taktiež je potrebné zabezpečiť pohára pre víťazov.  
Propagačné a marketingové materiály zabezpečuje Bc. Breyerová. 
Dopravu a ubytovanie koordinujú Mgr. Hatalová a Mgr. Majdeková. 
Supervízor WTT bude v tomto roku Bart Vermoesen. 
 
K bodu 15 – Rôzne  
 
15.1  Žiadosť o príspevok na MS Parkinsonikov v stolnom tenise 
Mailom bola doručená žiadosť o podporu p. L. Topľanského, ktorý ma možnosť štartu na  
majstrovstvách sveta Parkinsonikov, ktoré sa konajú pod záštitou ITTF od 12.-16.10.2022 
v chorvátskom meste PULA. 
 
VV SSTZ schválil materiálnu podporu vo výške 500 EUR.  
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný. 
Z: Bc. Breyerová          T: okamžite 
 
15.2  Prevádzkový poriadok SSTZ – Smernica SSTZ č. 10/2022 
Na zasadnutie bol predložený spracovaný / upravený prevádzkový poriadok SSTZ, ktorý už 
existoval a upravil sa pre dnešné potreby SSTZ. 
Prevádzkový poriadok bude zverejnený na stránke SSTZ. 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný. 
Z: Mgr. Hatalová          T: okamžite 
 
15.3  Štatút NSTC a NSTCM v Nitre 
- Štatút NSTC – Smernica SSTZ č. 8/2022 
Na zasadnutí bol prerokovaný upravený štatút NSTC – po krátkej diskusii a malých úpravách 
bol schválený. 
Štatút je potrebné zverejniť na stránke SSTZ – v základných dokumentoch ako aj v sekcii 
NSTC.  
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
- Štatút NSTCM v Nitre – Smernica SSTZ č. 9/2022 
Na zasadnutí bol taktiež prerokovaný upravený Štatút mládežníckeho centra NSTCM v Nitre.  
Štatút je potrebné zverejniť na stránke SSTZ. 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
15.4  Odpredaj stolov Butterfly 
Vzhľadom na zmenu sponzora SSTZ na JOOLA má SSTZ k dispozícii ešte 12 nových stolov. 
Najprv je potrebné preveriť či je už možné v tomto rokov stoly odpredať. V prípade, že áno 
tak rozhodnúť akou formou ich odpredať. 
 
15.5  Obchodný zástupca firmy JOOLA na Slovensku - ROTO Centrum v spolupráci 
s firmou JOOLA ponúka 10 vybraným talentovaným športovcom materiálnu podporu so 40% 



zľavou oproti obchodným cenám / v celkovej výške 630 EUR/. V tejto sume si talentovaný 
športovec môže zakúpiť – 2x dres, 4x tričko, 1x súprava, 10x poťah, 5 párov ponožiek, 1 pár 
tenisiek, 2x kraťasy.  
VV SSTZ berie informáciu na vedomie. 
 
15.6  Hlasovanie per rollam v období od 24.8. do 27.9.2022: 
a) verejné obstarávanie - výzva v predmete zákazky vytvorenie regenerácie v hale 
SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za 
 
b) nominácia majstrovstvá sveta družstiev Chengdu, Čína, 27.9.-9.10.2022 
muži: Y. Wang, J. Zelinka, A. Klajber 
ženy: B. Balážová, T. Kukuľková, E. Labošová 
tréner: J. Truksa 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 nehlasoval 
 
 
 
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční  25.10.2022 v Bratislave. 
 
Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 
Overil: Ing. Anton Hamran, v.r. 
V Bratislave dňa 9.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 1/8 
 
Medzinárodná agenda 
(25.8. – 22.9.2022) 
 
Dátum: 22.9.2022 
Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová  
 
A. ETTU: 

1. Eurotalents Development Camp III U13 (Nantes, FRA) 22nd-29th Oct 2022 
Pozvaný: P. Kokavec, Uzávierka prihlášok: 20.9.2022 

2. Europe Youth Top 10 
3. European Club Competition women / men 
4. 2022-2023 European Team Championships; Stage 1 – A groups Information 

Kvalifikácia družstiev na ME družstiev: 
Muži: Taliansko – Slovensko (26.10.2022) 
Ženy: Slovensko – Holandsko (27.10.2022) 

5. Eurotalents Development Camp II, U17/U15_Havirov CZE (9th-16th Oct 2022) 
6. Europe Trophy 2022-2023  

Uzávierka prihlášok: 30.9.2022 
7. 2023 U-13 Eurotalents Program and Application to Host, 

uzávierka podávania žiadostí:  
 
B. ITTF: 

1. 2022 ITTF Summit - Amman, Jordan, 4-6 December 
2. Athletes Commission Elections 2022 
3. Chengdu 2022, ITTF Summit, Sustainability… A Hard-Working Summer 
4. 2022 ITTF World Youth Championships | Prospectus, Teams and Players List 

Uzávierka prihlášok: 30.9.2022 
 
 
C. WTT & WTT Youth: 

1. WTT Feeder Series 2023 | Hosting Opportunities 
2. WTT Youth Contender Cairo 2022 | Event Prospectus 

Uzávierka prihlášok: 23.9.2022 
3. WTT Youth Series 2023 | Provisional calendar 
4. WTT Youth Contender Lignano 2022 | Event Prospectus 

Uzávierka prihlášok: 30.9.2022 
5. WTT Youth Contender Senec | Event Supervisor 

Uzávierka prihlášok: 7.10.2022 
6. WTT Youth Contender Jezzine presented by White Land Foundation | Event 

Prospectus 
Uzávierka prihlášok: 14.10.2022 

7. WTT Contender Nova Gorica 2022 | Event Prospectus 
Uzávierka prihlášok: 4.10.2022 

8. WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia 2022 | Event Prospectus 
Uzávierka prihlášok: 21.10.2022 



9. WTT Champions Macao 2022 | Event Prospectus 
BALAZOVA Barbora (SVK)  

WANG Yang (SVK) 
 
D. Rozhodcovia: 

1. Prípravný kurz - 2022 IU Examination – Announcment 
2. IU Examination Date Confirmation - Slovak Republic – 2.10.2022 
3. Moodle Guide - 2022 International Umpire Examination 

 
 
E. Ostatné: 

1. 15th Stiga Masters U11 Liège (Belgium) 
Pozvaná – Dominika Deviatková 
Uzávierka prihlášok: 22.9.2022 

2. ITTF World Veterans Table Tennis Tour, October 13th - 16th 2022 | Loutraki, Greece 
3. CES Meeting on 14 Sep 2022 in Bratislava 
4. Trofej Beograda, Belgrade Trophy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 2/8 
 
 
Report 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) boli podané 
a zrealizované v termíne. Poplatky za odvoz TKO v roku 2022 boli plne uhradené. Priebežne 
v splátkach uhrádzame Daň z nehnuteľnosti - ostalo uhradiť poslednú splátku do 31.10.2022.  
 
8.4. Príspevok uznanému športu a štátne dotácie 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). 
V zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve č. 0009/2022/SŠ došlo k navýšeniu kapitálových 
prostriedkov rozpočtu) o 78 800,- eur na požadovanú sumu 145 000,- eur. 
V zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve č. 0009/2022/SŠ, predloženým Ministerstvom, bude 
príspevok navýšený na celkovú sumu 1 879 581,00 eur a celá tabuľka sa náležite zmení 
podľa nižšie uvedeného.  
 

Činn.   strop Kategória 

limit pri aktivácii čl. 4.2 a po 
navýšeniach v zmysle dodatkov 1 
a 2 

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

281 938,00 

2 (min 20%) 
rozvoj talentovaných 
športovcov bez obmedzení 

3 (min 25%) športová reprezentácia bez obmedzení 

4 max 20% správa a prevádzka          375 916,00 

5 =   kapitálové výdavky 145 000,00  
 

 
Celkom PUŠ:             1 879 581,00 

 
 
 
 
 
 
 



Súčasne  sme podpísali Zmluvu č. 0147/2022 o podpore národného športového projektu 
v roku 2022 (Top Team).  
Podľa Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve boli opätovne navýšené prostriedky pre mix. Nateraz 
sa výška príspevkov upravuje nasledovne: 

Adam Klajber 9 300,00 

Adriana Illášová 7 500,00 

Barbora Balážová 23 700,00 

Ema Labošová 10 000,00 

Filip Delinčák 9 300,00 

Ľubomír Pištej 23 700,00 

Tatiana Kukuľková 10 000,00 

SPOLU: 93 500,00 

 
Dňom 14.9.2022  sú prostriedky na Top Team načerpané v plnom rozsahu 93.500,- eur. 
 
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 načerpané. V dňoch 13-14.6.2022 
prebehla realizácia projektu. Pripravujeme vyúčtovanie. 
 
Bola podpísaná zmluva na poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2022 číslo F-2022-
DOT01 na rok 2022 na Inovatívne formy vzdelávania na hodinách telesnej a športovej 
výchovy na I. stupni základných škôl („Moduly“), v celkovej výške 12.000,- eur (z toho 
10.800,- na priame výdavky a 1.200,- na materiál). Doba čerpania 1.9.2022 – 31.3.2023, 
vyúčtovať do 30.6.2023. Detaily realizácie budú dohodnuté s KMŠ. 
 
8.5. Ďalšie informácie 
- Športový povrch (podlaha) Gerflor bol dodaný a nainštalovaný v stolnotenisovej hale NSTC. 
Realizovali sme úhrady a dokončujeme vyúčtovanie dotácie vo výške 28.000,- eur na SOŠV. 
- Účasť členky NŠC E. Labošovej na turnaji WTT Contender v Lime sme prefaktúrovali 
Národnému športovému centru (vyplatené). 
- Uhradili sme náklady na účasť mladých talentov na Euro Mini Champs 2022 
v Schiltigheime a príslušné položky vyúčtovali samoplatcom, skoro všetky prostriedky 
postupne nabehli. 
- Uskutočnili sme prechod na vyplácanie miezd vo vlastnej réžii. Postup, problémy 
a výsledky priebežne vyhodnocujeme a závery predložíme vedeniu a budú prerokované na 
Komisii pre EO a MKG. 
- Ing. J. Kudrec, uskutočnil kontrolu dodržiavania registratúrneho poriadku, vykonal potrebné 
úkony správy registratúry, triedenie a čistenie archívu. V druhej fáze uskutoční archiváciu 
materiálov za roky 2020 a 2021, vyraďovanie a likvidáciu prebytočných archiválií a revíziu 
archívu zástav. 
 
 
 
 
 


