
 
 

Zápis č. 10/2022 
zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 29.11.2022 v Bratislave 
 
Začiatok zasadnutia: 29.11.2022 o 9:30 
Ukončenie zasadnutia:  29.11.2022 o 15:30 
 
Prítomní osobne: pp. Ing. Hamran, Ing. Grigel, Grman, Ing. Kutiš, Ing. Juríková – prítomná 
do 12:30, Ing. Perháčová, PhD., Sládkovič – prítomný od 12:30, Jahoda 
Prizvaní osobne: pp. Ing. Wawrek, Mgr. Hatalová, Cibula, Ing. Suchý, Bc. Breyerová  
Neprítomní: pp. Mgr. Majdeková, Bc. Galová 
 
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. WTT Youth Contender Senec     - Ing. Hamran 
15. Rôzne          

 
K bodu 1 – Otvorenie – Ing. Hamran 
 
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ ako aj členov sekretariátu SSTZ na septembrovom 
zasadnutí. Zo zasadnutia boli ospravedlnené členky sekretariátu SSTZ – Mgr. Majdeková 
a Bc. Galová.  
 
K bodu 2 - Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Ing. Hamran a VV SSTZ 
 
2.1   Počas uplynulého mesiaca bolo ťažiskovým podujatím usporiadanie turnaja WTT 
Youth Contender  v Senci. Aj vzhľadom na vysoký počet zúčastnených krajín 49 (pôvodne 
bolo prihlásených 52) sa turnaj uskutočnil bez zásadných komplikácií. Patrí za to vďaka 
všetkým organizátorom, samozrejme ťažisko prác bolo na sekretariáte SSTZ.  
 
2.2   V rámci turnaja  sa uskutočnilo niekoľko rokovaní s pozvanými hosťami : 

- dôležité  rokovanie sa uskutočnilo s p. Smutným z MSVVaŠ SR, nakoľko sa 
hovorilo o pokračovaní podujatia „Superfinále“ školského športu  a zotrvanie 
stolného tenisu v rámci tohto podujatia. 

- prediskutovali sme možnosť realizácie veľkého projektu na využitie voľného času 
a prestávok v základných školách zabezpečením dostatočného počtu  



stolnotenisových stolov a súvisiaceho materiálu (rakety, loptičky, sieťky, 
ohrádky...) pre všetky základné školy. 
 

2.3   Uskutočnilo sa rokovanie so zástupcami Športového centra polície vo veci zaradenia 
stolného tenisu do ŠCP v širšom rozmere, niekoľko športovcov a tréner budú zaradení do 
pracovného pomeru, ďalší budú prijímateľmi podpory na športovú prípravu a štarty. 
 
2.4   Uvedená možnosť bola prediskutovaná aj so zástupcom Národného športového 
centra p. Petriskom, nakoľko by šlo aj o presun športovcov z NŠC do ŠCP, kde by mali mať 
vytvorené lepšie podmienky s podporou na prípravu a štarty. 
 
2.5   Turnaja WTT Youth Contender sa zúčastnil aj obchodný riaditeľ fy JOOLA 
p.Markovič, s ktorým sme prerokovali aktuálne otázky plnenia kontraktu medzi SSTZ 
a JOOLA. Ocenil vynikajúci výsledok družstva žien na MS v Chengdu a prisľúbil aj špeciálne 
ocenenie výsledku pre SSTZ.  

- Predbežne bola prerokovaná s p. Markovičom aj možnosť na projekt s MŠVVaŠ 
SR o zabezpečení stolnotenisového materiálu pre školy. Pripravia špeciálnu 
ponuku.  

- Zároveň sa uskutočnili aj samostatné rokovania s obchodnými zástupcami fy 
JOOLA na Slovensku. 
 

2.6   Dňa 15.11.2022 sa uskutočnilo  niekoľko rokovaní s pracovníkmi MŠVVaŠ SR, bol 
podpísaný dodatok č. 3 k zmluve s ministerstvom, preveril sa nový návrh na PUŠ (príspevok 
uznanému športu) pre rok 2023, ktorý nie je priaznivý pre SSTZ. 
 
2.7   Uskutočnilo sa ďalšie rokovanie so zástupcami ŠCP vo veci zaradenia stolných 
tenistov do centra. Boli prerokované aj detailnejšie podmienky podpory jednotlivých 
športovcov. 
 
2.8   Na pôde SOŠV sa uskutočnilo stretnutie národných športových zväzov, ktorých 
športovci by sa mali zúčastniť EH v Krakove. Podujatie sa uskutoční predbežne v termíne 
21.6.-2.7.2023, pobytové náklady hradí poľský organizátor, náklady na cestovné a oblečenie 
zabezpečí SOŠV. SSTZ sa pravdepodobne bude podieľať zapožičaním mikrobusov 
a prípravy športovcov. 
 
2.9   Dňa 25.11. 2022 sa uskutočnilo rokovanie s fy KAPPA, ktorá by mala záujem vstúpiť 
aj do stolného tenisu. 
 
2.10   V období od ostatného VV SSTZ pokračujú práce na rekonštrukcii regenerácie 
v stolnotenisovej hale SSTZ. Uskutočnil sa výber dodávateľov na technológie do 
regenerácie.   
 
2.11   Sú pripravené listy na prezidenta ETTU s požiadavkou na pridelenie ME do 21 rokov 
v roku 2025 a na štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR s požiadavkou na zaradenie podujatia 
medzi podujatia podporované ministerstvom. 
 
K bodu 3 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 
 
Materiál je prílohou zápisu č. 1/10. 
VV SSTZ berie materiál na vedomie. 
 
 
 
 
 



 
 

K bodu 4 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Grman 
 
4.1  Hodnotenia reprezentačných trénerov 
 

Na zasadnutie VV SSTZ bolo predložených niekoľko hodnotení reprezentačných 
trénerov mládeže z turnajov WTT Youth Contender Senec a WTT Youth Contender Lignano. 
VV SSTZ berie hodnotenia na vedomie. 
 
K bodu 5 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel 
 
5.1  Projekt Hľadáme talenty 
 
Uskutočnili sa  ďalšie podujatia  z tohto projektu – hodnotenia projektov budú zverejnené na 
stránke www.sstz.sk, v sekcii Komisie mládeže.  
Tieto akcie boli pod vedením garanta Ing. Kutiša. Z pohľadu organizácie a kvality výstupov 
došlo k výraznému zlepšeniu. V rámci hodnotiacich správ je treba ešte zapracovať menovite 
účasť jednotlivých trénerov vybraných účastníkov projektu. 
 
Termíny posledných sústredení : 
Bratislava - 30.11.-1.12.2022 
Ružomberok - 12.-13.12.2022 
Košice - 19.-20.12.2022 
Topoľčany - 28.-29.12.2022 
 
VV SSTZ berie informácie a termíny na vedomie. 
 
5.2  Nominácie na výcvikové tábory 
- VT kadeti, Havířov (3 - 6. 1. 2023), spoločná príprava so Švédmi a Čechmi 
nominácia : D. Flóro, P. Kokavec, J. Holubčík. 
Tréner: D. Jahoda 
 
- VT kadetky, Topoľčany, 5. – 9.12.2022 
Nominácia: M. Stolarčíková, D. Vrablanská,  D. Kolesárová, K. Kirchmayerová, A. Paľková, 
D. Deviatková 
Tréner: M. Grman 
 
- VT kadetky, Topoľčany, 12. – 16.12.2022 
Nominácia: M. Hrabajová, E. Kačaniová, L. Čižláková, , P. Krajčovičová, L. Gomolová, V. 
Nagyová 
Tréner: M.Grman 
  
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
5.3  NSTCM Nitra 
 
Na návrh trénerky NSTC mládeže Mgr. Grigelovej, ktorá dala písomné pokarhanie za 
nevhodné správanie hráčke B. Dikovej – je podaná žiadosť na VV SSTZ o schválenie 



podmienečného vylúčenia menovanej hráčky z NSTCM Nitra. O tejto skutočnosti boli 
informovaní aj jej klubový tréner Ing. Kutiš, reprezentačný tréner p. Solár a matka p. Diková. 
 
Hlasovanie VV SSTZ o podmienečnom vylúčení hráčky B. Dikovej z NSTCm : 8 za, 1 
neprítomný 
 
Úloha: Je potrebné zaslať oficiálny list rodičom B. Dikovej. 
Z: Mgr. Majdeková, Mgr. Hatalová       T: okamžite 
 
NSTCM ukončilo spoluprácu s mentálnym kaučom Lukášom Piperekom a začína 
spolupracovať so športovým psychológom Petrom Kuračkom.  
 
VV SSTZ berie na vedomie. 
 
K bodu 6 – Informácie z komisie rozhodcov – Sládkovič 
 
Na zasadnutie nebol predložený žiadny materiál. 
 
K bodu 7 – Informácie z komisie ŠTK – Ing.Čelko, Ing.Šereda 
 
7.1  ŠTK informovala o proteste, ktorý bol podaný v zmysle Súťažného poriadku SSTZ 
klubom TJ Geológ Rožňava, ktorý sa týka extraligového zápasu č. 41 medzi SK Vydrany – 
Geológ Rožňava.  
Protest bol postúpený na ŠTK. 
VV SSTZ berie na vedomie 
 
7.2  M SR mužov a žien 2023   
ŠTK predložilo na zasadnutie VV SSTZ - Propozície M SR jednotlivcov a M SR jednotlivcov 
do 21 rokov v stolnom tenise pre rok 2023, tie sa uskutočnia 24.-26.3.2023 v Bratislave. 
Hlasovanie VV SSTZ o propozíciách: 7 za, 2 neprítomní 
 
 
K bodu 8 – Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Juríková, Ing. 
Suchý 
 
8.1  Report hl. ekonóma 
Materiál je prílohou zápisu 2/10. 
VV SSTZ berie materiál na vedomie. 
 
8.2  Marketingové aktivity 
 
a) Web stránka 
Na webovej stránke pracuje dodávateľská agentúra. Bol zaslaný link pracovnej verzie 
stránky k nahliadnutiu. 
Z: J.Cibula       Termín odovzdania: 10.12.2022 
 
b) Z pohľadu MKG Komisia odporúča veľmi intenzívne komunikovať a podporovať na 
internete a sociálnych sieťach: 

- NSTC mládeže Nitra / mesiac október 2022 
- NSTC Rača 
- Krajské zväzy a ich výsledky 
- Informačný systém 

Z: Bc.Breyerová        T: stále trvá 
 
 



 
 

c) Akvizícia v databáze novinárov 
Je dôležité neustále pracovať na zväčšovaní databázy novinárov 
Z: Bc. Breyerová       T: platí priebežne celý rok 
 
d) Stolný tenista roka 2022  
Odovzdávanie cien v ankete sa uskutoční, zatiaľ nie je určená forma akou bude podujatie 
prebiehať (online alebo osobne – v závislosti od návrhu rozpočtu pre rok 2023), termín je 
predbežne dohodnutý na február 2022. 
 
ZA ROK 2022 BUDÚ VYHLÁSENÉ VÝSLEDKY V KATEGÓRIÁCH:  

1. Najlepší stolný tenista(-ka)  
2. Najlepší mládežnícky hráč (-ka)   
3. Objav roka 
4. Najlepší tréner 
5. Najlepší rozhodca 
6. Výmena roka 
7. Stolnotenisové srdce 

 
Z: Bc. Breyerová         T: priebežne 

 
8.3  Ekonomické aktivity 
 
a) Komisia pre EO a MKG odporúča dať do prenájmu hrací priestor v hale SSTZ  
stolnotenisovému klubu za účelom práce s mládežou a deťmi.  
 
b) Blíži sa koniec roka a je nutné vykonať inventúru. Termín musí byť dodržaný. 
Z: Ing. Suchý         T: do 15.12.2022 
 
c) Je potrebné v  termíne podať žiadosť na 2% dane 
Z: Mgr. Hatalová, Bc. Breyerová       T: do 15.12.2022 

 
d) Predseda komisie pre ekonomiku a marketing navrhuje, aby z nevyčerpanej sumy na 
činnosť komisie (z ktorej nebolo nič vyčerpané v priebehu roka 2022), bol každému členovi 
sekretariátu SSTZ vyplatený jednorazový celoročný paušál vo výške 100 € ako podpora na 
ich voľnočasové aktivity: divadlo, kino, šport... ako náhrada za ich voľný čas. 
Uvedená suma je nad rámec mzdového systému a nesúvisí s koncoročnými, prípadne inými 
odmenami, vyplývajúcimi z ich pracovných a zmlúv a plnení. 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
K bodu 9 – Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie – Ing. Kutiš 
 
H. Horníková predložila žiadosť o uznanie všeobecnej časti pre 3. kvalifikačný stupeň 
v odbore tréner stolného tenisu. Vzhľadom na predložené dokumenty jej VV SSTZ uznal, že 
nie je potrebné absolvovať všeobecnú časť. 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
 



K bodu 10 – Informácie z komisie pre rozvoj st. tenisu a školský šport – Ing. 
Perháčová 
 
10.1  Príspevok na mládež do 23 rokov 
 Faktúry prichádzajú na SSTZ a prebieha ich kontrola. Stále nie sú dodané všetky zmluvy 
V prípade príspevku do 23 rokov pre rok 2023 v období (1.10.2022 – 31.08.2023 alebo bude 
bližšie určené) komisia navrhuje uznať len tie štarty z turnajov, ktoré budú uložené na 
platforme sstz – turnaje.sstz.sk. V prípade už odohratých turnajov je potrebné turnaje 
importovať do systému „turnaje.sstz.sk“.  
 
Taktiež komisia navrhuje od súťažného ročníka 2023/2024 uznať len tie štarty z dlhodobých 
súťaží, ktoré budú uložené na platforme stolnytenis.info 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní 
 
10.2  Stolný tenis do škôl: 
 Naplánované akcie: 

▪ 6.12.2022 Základná škola Trebišov – 160 detí 
▪ 7.12.2022 Základná škola Vojčice – Akcia JOOLA – 70 detí 
▪ 8.12.2022 Základná škola Michaľany – 120 detí 
▪ Účastníci: Jakub Cibula, Valuch A., Valuch R., moderátor  

 
Ostávajúce akcie: 

▪ Základná škola Slovinky – JANUAR 2023?? 
▪ Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá 

nad Cirochou – JANUAR 2023?? 
▪ Základná škola Vyšný Žipov - JANUAR 2023?? 
▪ Účastníci: ??? 

 
 
10.3 Moduly: Spustenie projektu 
Moduly – Stolný tenis do základných škôl 
Usmernenie pre trénerov vybraných do projektu Moduly 2022/2023 
V rámci projektu Moduly boli vybraní tréneri a prioritne školy, ktoré sa v minulosti zapojili do 
projektu Stolný tenis do škôl, prihlásení tréneri s platnou trénerskou licenciou. 
 
10.4 Ostatné: 
Uskutočnená akcia „Petržalská komunitná športová liga v stolnom tenise“ na podporu 
stolnotenisových aktivít v mestskej časti Petržalka v spolupráci s DK Lúky. 1.ročník turnaja 
družstiev v dvoch kategóriách – 5. a 6. ročník ZŠ, 7. a 8. ročník ZŠ. SSTZ zabezpečil chod 
turnaja ako aj propagačné materiály pre učiteľov ZŠ.  
Za SSTZ sa zúčastnil J.Cibula  
rozhodcovia: J.Freund, A.Cibula, M.Novák, B.Račko. Turnaja sa zúčastnili aj A.Grofová 
a A.Szabová 
 
K bodu 11 – Informácie z komisie hráčov – Jahoda  
 
Na zasadnutie nebol predložený žiadny materiál. 
 
K bodu 12 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 
 
Úlohy splnené 
 
1/9  SSTZ bude po tretí raz organizovať medzinárodný seminár určený prioritne pre 
trénerky. ETTU prepláca 1 trénerke za 1 členskú asociáciu pobytové náklady. Lektormi budú 



 
 

uznávaní medzinárodní tréneri: Eva Jelerová a Jaroslaw Kolodziejczyk. 
Je potrebné spracovať výzvu pre slovenských trénerov, ktorí by mali o seminár záujem (tak 
ako v minulých rokoch). 
Z: Bc. Breyerová, Mgr. Majdeková      T: 31.10.2022 

- Výzva spracovaná a zverejnená na stránke sstz. 
 
 
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. Pôjde o cenový prieskum kde cenové ponuky 
budú slúžiť ako podklad pre stanovenie ceny pre organizáciu sústredení. Výzva bude 
zverejnená na web stránke. 

 
- Výzva bola zverejnená a aj rozposlaná RCTM a NSTCM, prehľad cenových ponúk 

bude predložený na decembrové zasadnutie VV SSTZ. 
 
6/8  Poslať žiadosť ETTU o organizáciu ME do 21 rokov v roku 2025. 
Z: Ing. Hamran        T: okamžite 

- Predseda SSTZ poslal žiadosť ETTU a taktiež toto bude predmetom rokovania na 
kongrese ETTU v Ammane (Jordánsko) 

 
Úlohy čiastočne splnené 
 
2/9  Zabezpečiť vyplatenie všetkých odmien podľa jednotlivých smerníc za postavenie vo 
svetovom rebríčku, za majstrovstvá Európy do 21 rokov, za majstrovstvá Európy dospelých 
a majstrovstvá sveta družstiev. 
Z: Ing. Suchý, Bc. Galová       T: do konca roka 2022 
 
3/9  Objednávka na webovú stránku bola zrealizovaná. Je potrebné začať intenzívne na 
stránke pracovať. 
Z:  J.Cibula         T: do 1.12.2022 
 
19/7  Zaslať krajským zväzom finančné prostriedky na základe schváleného vzorca. 
Z: Ing. Suchý        T: okamžite 
 



9/8  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: okamžite 
 
Úlohy trvajúce 
4/9  Z pohľadu marketingu komisia odporúča veľmi intenzívne komunikovať a podporovať 
na internete a sociálnych sieťach: 

- NSTC mládeže Nitra / mesiac október, november 2022 
- NSTC dospelých 
- krajské stolnotenisové zväzy a ich výsledky 
- Informačný systém 

 Z: Bc. Breyerová        T: stále platí 
 
5/9  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 . 
 

- Úprava úlohy 5/9 z 25.10.2022: 
Každá osoba, ktorá je poberateľom Príspevku zo štátneho rozpočtu, je povinná 
dokladovať svoju bezúhonnosť a predložiť čestné vyhlásenie, že má 
vysporiadané záväzky voči štátu. 
 
Je potrebné s okamžitou platnosťou doložiť ku každému poberateľovi financií z 
príspevku zo štátneho rozpočtu bezúhonnosť. V opačnom prípade, ak nebude 
dokladovaná bezúhonnosť, nie je možné uhrádzať záväzky týmto osobám. 
 

- Zmluvy s fyzickými a právnickými osobami, ktoré stále platia – osoby sú povinné 
zaslať čestné vyhlásenie o tom, že nie sú dlžníci voči štátu a dokladovať 
bezúhonnosť do 31.12.2022.  

-  Každá nová zmluva podpísaná od r. 2023 musí obsahovať klauzulu  s čestným 
vyhlásením o vysporiadaní záväzkov voči štátu.. Dokladovať bezúhonnosť bude 
musieť pri výberovom konaní – tak ako to bolo doteraz.  

 
Z: Mgr. Hatalová         T: 31.12.2022 
 
7/9  O výsledkoch kontroly štátnych správ týkajúcich sa účtovníctva, účtovných uzávierok 
a akýchkoľvek s tým spojených informácii je potrebné aby gen. sekretárka pravidelne 
informovala všetkých členov VV SSTZ. V prípade, že členovia VV SSTZ nedostanú žiadnu 
takúto informáciu, považuje sa daný stav ,, v poriadku,, bez prebiehajúcich kontrol. 
Z: Mgr. Hatalová         T: stále trvá  
 
2/3  Je potrebné nainštalovať podružné merače pre ubytovňu. 
Z: Ing. Suchý         T: trvá 
 
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 
 
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 decembra 2022 (Freund, Kríž, Goláň, Fink, Hamran) 
Z: Bc. Breyerová         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 
Kontrolór SSTZ v stručnosti informoval o začatí kontroly Hlavnej kontrolórky športu - 
Pripísanie bodov za výsledky hráčov U13 (Sabo Patrik, Cisárik Marco a Kokavec Pavol) na 
medzinárodnom turnaji Eurominichamps 2022 do nesprávneho rebríčka U15 SSTZ. 
 
VV SSTZ berie informáciu o kontrole na vedomie. 
 
K bodu 14 – WTT Youth Contender Senec – Ing. Hamran 
 
Ing. Hamran predložil na zasadnutie ekonomické zhodnotenie celého turnaja. Ekonomický 
výsledok turnaja je plusový vo výške cca 20.000 EUR. Presný ekonomický výsledok turnaja 
bude známy  po detailnom zúčtovaní všetkých dokladov. 
VV SSTZ berie na vedomie. 
 
Ing. Hamran taktiež poďakoval  za prácu všetkým organizátorom turnaja , špeciálne 
vyzdvihol prácu  sekretariátu  SSTZ za úspešnú organizáciu podujatia. Zhodnotil celý turnaj 
za úspešný. Nevznikli žiadne problémy súvisiace či už s ochorením COVID-19, dopravou,  
ani žiadne iné. Priebeh podujatia bol  bezproblémový.  
 
K bodu 15 – Rôzne  
 
15.1  Navýšenie príspevkov KSTZ od r. 2023 
VV SSTZ sa na svojom zasadnutí zaoberal úlohou, ktorú dostal na zasadnutí konferencie 
SSTZ 2022:  
Konferencia schválila na návrh Ing. Hamrana poveriť VV SSTZ spracovaním 
návrhu navýšenia príspevku pre podporu krajských stolnotenisových zväzov. 
Z: VV SSTZ          T:20.12.2022 
 
VV SSTZ schválil pre rok 2023 navýšenie príspevku krajským stolnotenisovým zväzom o 2/3 
v porovnaní s rokom 2022. Od roku 2024 sa bude príspevok krajským stolnotenisovým 
zväzom zvyšovať resp. znižovať v závislosti od príspevku uznanému športu z MŠVVaŠ SR. 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 neprítomný 
 
15.2  Refundácia nákladov na kongres ITTF 
Čestný predseda SSTZ Dr. Kríž predložil žiadosť o refundáciu nákladov (cestovné + 
ubytovanie) na kongres ITTF V Ammane – Jordánsku. 
Hlasovanie VV SSTZ o preplatení: 8 za, 1 neprítomný 
 
15.3  Odkúpenie športovej podlahy 



Vzhľadom na to, že sa extraligový klub Nové Zámky sa zriekol odkúpenia podlahy – v 
takom prípade  budú uspokojované požiadavky klubov v uvedom poradí, až do vyčerpania 
množstva podlahy: 
 
1. Vojčice 
2. Kalinovo 
3. Vrútky 
 
15.4  Hlasovania per rollam v období od 25.10. do 29.11.2022: 
a) Nominácia na WTT Feeder Fort Lauderdale 2022, 9.-14.12.2022 
Muži: Ľ. Pištej – na náklady Top tímu, J. Zelinka – na náklady SSTZ 
Tréner: S. Csölle – na náklady SSTZ 
Ženy: B. Balážová – na náklady Top tímu 
Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 1 zdržal sa, 3 nehlasovali 
 
b) Nominácia na Eurotalents Development Camp U13, Havířov, 13.-20.11.2022 
Hráč: P. Kokavec 
Tréner: D. Jahoda 
Nominácia je na základe pozvánky z ETTU. 
Na náklady ETTU a SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 5 za, 1 zdržal sa, 3 nehlasovali 
 
c) Donominovanie na WTT Feeder Fort Lauderdale 2022, 9.-14.12.2022 
Nominácia: 
Ženy: T. Kukuľková – na náklady NŠC, E. Labošová – na náklady SSTZ 
Tréner: J. Truksa – na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 1 zdržal sa, 1 nehlasoval 
 
 
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 16.12.2022 od 13:00 hod. v Senci. 
 
Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 
Overil: Ing. Anton Hamran, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 1/10 
 

Medzinárodná agenda 
(25.10. – 28.11.2022) 

 
 
A. ETTU: 
 

1. Applications to host a ETTU u-15/u-17 Development Camp,  
uzávierka prihlášok: 25.11.2022 

2. Europe Youth Series, uzávierka prihlášok: 30.11.2022 
3. ETTU Info 2022-5 
4. Europe Trophy – vyžrebovanie a hráči 
5. Eurotalents Camps 2023 Calendar 

 
 
B. ITTF: 
 

1. New Players Registration & Entries to Events: 
ID hráča musí byť schválené 7 dní pred podujatím 
 
 
 

C. WTT & WTT Youth: 
 

1. WTT Youth Series 2023 | Detailný kalendár 
2. WTT EVENTS | 2023 Calendar Update 
3. WTT Youth Contender Linz 2023, 11.-14.1.2023 

Uzávierka prihlášok: 7.12.2022 
 
 
D. Rozhodcovia: 
 

1. Európske hry 2023, (23.6.-1.7.2023, Krakow) 
2. ITTF World Veterans Table Tennis Championships Muscat 2023 
3. WTT CONTENDER DURBAN 2023 

 
E. Ostatné: 
 

1. Invitation Safir International - Sweden Tour (24.-26.2.2023, Örebro) 
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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. Takisto boli uhradené všetky záväzky za poistné.  
 
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 MŠVVŠ SR, 
bol príspevok navýšený na celkovú sumu 1 879 581,00 eur a celá tabuľka sa náležite 
mení podľa nižšie uvedeného. Dňom 12.10.2022 nabehla posledná tranža vo výške 
489.634,- eur. Takým spôsobom nám bol príspevok uznanému športu pre rok 2022 
vyplatený v plnej výške, uvedenej vyššie. Navýšenie o výnos z hazardných hier 
predstavuje cca 40.000,- eur. 
 

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. Náklady projektu boli 
zaúčtované. 
 
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. Nateraz nabehla prvá tranža vo výške 3.000,- eur. Do konca roku ostáva 
dočerpať ešte 9.000,- eur. 
 
8.5. Ďalšie informácie 
- Športový povrch (podlaha) Gerflor bol dodaný a nainštalovaný v stolnotenisovej 

hale NSTC. Realizovali sme úhrady a podali sme vyúčtovanie dotácie vo výške 

28.000,- eur na SOŠV. 

- Boli uzatvorené zmluvy na poukázanie príspevkov krajským zväzom. V súčasnosti 

krajské zväzy dokončujú a zasielajú vyúčtovania nákladov na činnosť, ktoré 

priebežne preplácame.  

 

 

 

 


