
 
 

Zápis č. 11/2022 
zo zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 16.12.2022 v Senci 
 
Začiatok zasadnutia: 16.12.2022 o 14:30 
Ukončenie zasadnutia:  16.12.2022 o 18:30 
 
Prítomní osobne: pp. Ing. Hamran, Ing. Čelko, Ing. Grigel, Grman, Ing. Kutiš, Ing. Juríková,                 
Ing. Perháčová, PhD., Sládkovič, Jahoda 
Prizvaní osobne: pp. Ing. Wawrek, Mgr. Hatalová, Cibula, Ing. Suchý, Ing. Šereda 
Neprítomní: Bc. Galová, Bc. Breyerová 
 
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. Rôzne          

 
K bodu 1 – Otvorenie – Ing. Hamran 
Predseda SSTZ privítal členov VV SSTZ ako aj členov sekretariátu na poslednom zasadnutí 
VV SSTZ v roku 2022 v Senci. Zasadnutie sa  uskutočnilo v Senci z toho   dôvodu, že sa tu 
zároveň konall medzinárodný trénerský seminár. Zo zasadnutia boli ospravedlnené členky 
sekretariátu Bc. Breyerová a Bc. Galová.  
 
K bodu 2 - Informácie predsedu a členov VV SSTZ – Ing. Hamran a VV SSTZ 
 
2.1  Dňa 1.12.2022 sa uskutočnilo zasadnutie riadiaceho výboru Superligy vo Viedni. Za 

SSTZ sa zúčastnili Mgr.Hatalová a Jakub Cibula. Bola vyhodnotená základná časť Superligy 

a vyžrebovaný druhý stupeň súťaže.  

2.2  V termíne 4.-6.12.2022 sa uskutočnil historicky prvý ITTF Summit v jordánskom 

Ammáne. Za SSTZ sa ho zúčastnili Ing.Hamran a čiastočne (len na kongresy ITTF a ETTU)  

aj Dr.Kríž.  

 

2.3  V Ammáne mal svoje výročné zasadnutie aj Swaythling Club International /SCI/, 

prestížne druženie hráčskych, trénerských, rozhodcovských a funkcionárskych osobností 

stolného tenisu z celého sveta. Predsedníčka SCI Francúzska Claude Bergeretová, bývalá 



majsterka sveta v mixe /spolu s J. Secretinom/, zhodnotila činnosť združenia za uplynulé 

obdobie a načrtla ďalšie zámery do budúcnosti. Delegáti schválili malé úpravy stanov SCI 

a rozpočet.   

2.4  Zvyčajne najvyššie orgány ITTF a ETTU zasadajú počas majstrovstiev sveta 

dospelých a valné zhromaždenie ETTU aj v priebehu ME dospelých. V tomto roku sa 

výnimočne konal kongres ITTF na inom mieste z dôvodu mimoriadnych opatrení v čínskom 

Chengdu.  

2.5  Okrem správ jednotlivých členov Exekutívy a predsedov jednotlivých komisií boli 

prednesené rozpočty na r. 2021 a 2022. Všetko  prešlo prakticky bez pripomienok ako aj 

schválenie  správ o činnosti Rady riaditeľov ITTF. Stačilo 82 hlasov, nikto nebol proti.  

2.6  Bolo predložených niekoľko návrhov na zmenu pravidiel a predpisov: 

- Iránsky stolnotenisový zväz navrhol, aby sa servis po dotyku loptičky so sieťkou 

neopakoval, ale aby sa hralo ďalej -  ako je to vo volejbale alebo v bedmintone z dôvodu 

ušetrenia času. Návrh neprešiel. 

- Podobne skončil návrh na zrušenie time-outu počas zápasu z dôvodu šetrenie času. Návrh 

neprešiel 

- Najväčšia diskusia bola o návrhu hongkongského zväzu, ktorý navrhoval, aby sa 

stolnotenisové rakety mohli vyrábať aj z iných materiálov (nielen z dreva). Návrh neprešiel. 

- Bola schválená jediná zmena – zo zoznamu povolených materiálov na výrobu loptičiek bol 

vyradený celuloid. Čiže loptičky odteraz môžu byť len plastové. 

- Anglický stolnotenisový zväz stiahol svoj návrh, aby sa MS v roku 2026, ktoré majú byť v 

Londýne hrali spoločne s MS telesne znevýhodnených športovcov. 

 

2.7  Dôležitým bodom programu kongresu bol výber organizátora MS v r. 2025, na 

organizáciu ktorých boli dvaja kandidáti: katarská Doha a španielska Granada. Po tajnom 

hlasovaní zvíťazila katarská Doha v pomere hlasov 57:39. Už dávnejšie sa rozhodlo 

o usporiadateľoch MS jednotlivcov v r. 2023 v Durbane (JAR) a MS 2024 družstiev v Busane 

(Južná Kórea). 

2.8  Na kongrese ETTU sa zúčastnili len delegáti z Európy. Prítomní boli zástupcovia z 37 

krajín a ďalších 7 bolo on-line. Hlavným bodom relatívne krátkeho programu bolo schválenie 

rozpočtu organizácie na r. 2023. Kongres ETTU schválil schodkový rozpočet v mínuse 

67 367 €. Dôvodom je celosvetová kríza,  problémy s marketingom i sponzormi. Výdaje sú 

plánované veľmi skromne – na úrovni 809 800 € a príjmy iba na  682 000 €. Proti takémuto 

rozpočtu bolo jediné Francúzsko. Správu audítora schválili delegáti jednomyseľne.  

2.9  V závere kongresu sa rozlúčil s ETTU jeho generálny sekretár Angličan Richard 

Scruton, ktorý odchádza do dôchodku. Dočasne ho nahradí jeho zástupca Luxemburčan 

Pierre Kaas dokým exekutíva ETTU nevypíše výberové konanie a definitívne nerozhodne 

o obsadení tohto dôležitého postu. 

2.10  Počas ITTF summitu sa uskutočnilo množstvo neformálnych rokovaní, pre SSTZ bolo 

dôležité najmä stretnutie s generálnym sekretárom ITTF p.Calinom, ktorý bol požiadaný  

o preverenie možnosti zmeny svetových rebríčkov – zaradenia všetkých asociácií ITTF do 

rebríčka.  



 
 

2.11  Ďalej to boli stretnutia s jednotlivými členmi Exekutívy ETTU,  s ktorými bola 

prerokovaná možnosť organizácie ME do 21 rokov  pre rok 2025 na Slovensku 

2.12  Podrobne rokovanie kongresov spracoval Dr.Kríž a bude zverejnené v časopise 

Slovenský stolný tenis 4/2022. 

2.13  Rokovanie na MŠVVaŠ SR o zaradenie zdravotne znevýhodnených športovcov 
pod športové zväzy.  

Predseda SSTZ sa zúčastnil 16.12.2022 na rokovaní na ministerstve, kde bol prizvaným 
národným športovým zväzom  prednesený návrh sekcie športu MŠVVaŠ o zaradení 
zdravotne znevýhodnených športovcov pod  príslušné národné športové zväzy. Návrh bol 
prednesený p.Dedíkom, generálnym riaditeľom  sekcie športu. Predstava MŠVVAŠ je, že by 
sa títo zmena mala realizovať už od začiatku roka 2023   
VV SSTZ navrhuje pracovnú skupinu: Ing. Hamran, Mgr. Hatalová, Ing. Grigel – pre potreby 
rokovania s MŠVVaŠ SR  a Zväzom telesne postihnutých športovcov vo veci začlenenia / 
nezačlenenia zdravotne znevýhodnených do SSTZ. 

Hlasovanie VV SSTZ o začlenenie zdravotne znevýhodnených:  5 za, 3 zdržali sa, 1 proti 
s podmienkou vyriešenia všetkých otázok financovania,  ekonomiky, začlenia športovcov, 
 trénerov a pravdepodobne aj o potrebe  rozšírenia sekretariátu  o organizačného 
pracovníka/ ekonóma pre túto agendu. 

K bodu 3 – Medzinárodná agenda – Mgr. Hatalová 
 
Materiál je prílohou zápisu č. 1/11. 
VV SSTZ berie materiál na vedomie. 
 
 
K bodu 4 – Informácie z komisie športovej reprezentácie – Grman 
 
4.1  Nominácie 
a) Nominácia na WTT YOUTH CONTENDER DOHA (27.-30.01.2023) 
Samoplatcovia: 
Kadeti: 
U15: P. Kokavec 
U17: P. Kokavec 
Tréner: N. Grigelová 
Kadetky: 
U15: V. Vanišová, S. Habarová 
U17: V. Vanišová, S. Habarová 
Tréner: N. Grigelová 
Juniori: 
U19: J. Goldír 
Tréner: N. Grigelová 
 
Všetci na vlastné náklady. 



Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
b) Nominácia na WTT STAR CONTENDER TUNIS (1.-5.2.2023) 
Kadeti: 
U15: D. Flóro 
Tréner: D. Jahoda 
Juniori: 
U19: Arpáš 
Tréner: D. Jahoda 
Všetci na náklady SSTZ 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
c) Nominácia na WTT Contender Durban 2023 (10.-15.1.2023) 
Muži: Ľ. Pištej 
Ženy: B. Balážová, T. Kukuľková 
Tréner: J. Truksa 
Na náklady ŠCP / ako samoplatcovia 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
d) Nominácia na WTT Contender Doha 2023 (15.-21.1.2023) 
Muži: Ľ. Pištej 
Ženy: B. Balážová, T. Kukuľková 
Tréner: J. Truksa 
Na náklady Top tímu 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
4.2  Športový riaditeľ NSTC a NSTCM 
VV SSTZ na základe schválenej organizačnej schémy a smerníc NSTC a NSTCM  schválil 
od 1.1.2023  M.Grmana  - predsedu KŠR na pozíciu  športového riaditeľa SSTZ. Ostatné 
zmluvné a organizačné náležitosti budú dohodnuté do termínu 31.12.2022 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 sa zdržal 
 
K bodu 5 – Informácie z komisie mládeže – Ing. Grigel 
5.1  Projekt Hľadáme talenty 
Uskutočnili sa  ďalšie sústredenie z tohto projektu. Garant projektu predložil ich  hodnotenia. 
VV SSTZ berie hodnotenia na vedomie. 
Tieto sústredenia boli pod vedením garanta A. Kutiša. Do konca roka prebehnú ešte tri 
sústredenia. Následne  garantom prebehne vyhodnotenie jednotlivých účastníkov projektu 
a návrhy a odporúčania pre ich ďalší tréningový proces. Vzhľadom na napätú situáciu 
s rozpočtom komisia navrhuje dočasne tento projekt pozastaviť a podľa vývinu situácie 
s rozpočtom prípadne v nejakej forme pokračovať. 
 
Termíny posledných sústredení : 
19.-20.12.2022 - Košice 
27.-28.12.2022 - Topoľčany 
29.-30.12.2022 - Bratislava 
 
Tým bude dohromady presne 20 sústredení projektu Hľadáme talenty. 
 
VV SSTZ berie na vedomie. 
 
5.2  Nominácie na výcvikové tábory 

- VT kadetky, Topoľčany, 6.-10.1.2023 



 
 

Nominované hráčky: M. Hrabajová, D. Vrablanská,  E. Kačániová, D. Deviatková, 2 x sparing 
TO 
Tréner: M. Grman 
- VT kadetky, Topoľčany, 16.-20.1.2023 
Nominované hráčky: Lucia Čižláková, Petronela Krajčovičová, Veronika Nagyová, Anna 
Paľková, Darina Kolesárová, 1 x  sparing TO 
Tréner: M. Grman 
- VT kadetky, NSTCm Nitra, 3.-6.1.2023 
Nominovaná hráčka: N. Ondrušová 
Tréner: Z. Grigelová 
- VT kadeti, Košice, 16.-20.1.2023 
Nominovaní hráči: M. Cisárik, A. Ódor, P. Sabó, P. Polák, K. Hrutka, R. Bača. 
- VT mini kadeti, Topoľčany, 23.-27.1.2023   
Nominovaní hráči: A. Breče, R. Švec, A. Novotný, J. Petráš, F. Nagy, D. Večerek. 
Tréner: D. Jahoda 
- VT juniori, NSTCm Nitra, 3.-6.1.2022 
Nominovaní hráči: S. Palušek, O. Novický 
Tréner: R. Grigel 
 
Všetci na VT na náklady SSTZ 
 
Hlasovanie VV SSTZ o nomináciách na výcvikové tábory: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
5.3 Návrh odmeny mládežníckym trénerom a klubom za medzinárodné výsledky 
Na základe Smernice č. 3/2022 o odmeňovaní trénerov mládeže za medzinárodné výsledky 
je nasledovný výpočet odmien za hráčov za rebríčkové postavenie a dosiahnuté výsledky : 
S. Arpáš, J. Goldír, D. Flóro, P. Kokavec,  
Tréneri: 
D.Jahoda = 3.302 EUR 
R. Grigel = 5.712 EUR 
S.Dragaš = 959 EUR 
Kluby:  
Topoľčany = 1.522 EUR 
Otrhánky = 959 EUR 
Čadca = 938 EUR 
 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
K bodu 6 – Informácie z komisie rozhodcov – Sládkovič 
6.1  Nominácia rozhodcov: 
a) Majstrovstvá sveta veteránov, Muscat, Omán (15.-21.1.2023) 
L. Popellár 
 
b) WTT Contender Doha, WTT Youth Contender Doha, WTT Feeder Doha (15.-31.1.2023) 
M. Hamran 
 
c) Európske hry, Krakow a Malopolska (23.6.-2.7.2023) 
M. Bystričan 



 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
K bodu 7 – Informácie z komisie ŠTK – Ing.Čelko, Ing.Šereda 
 
Predseda ŠTK informoval o priebehu súťaží SSTZ. 
Informácie VV SSTZ berie na vedomie. 
 
K bodu 8 – Informácie z komisie pre ekonomiku a marketing – Ing. Juríková, Ing. 
Suchý 
 
8.1  Report ekonóma SSTZ 
Report je prílohou zápisu č. 2/11. 
Materiál berie VV SSTZ na vedomie 
 
8.2  Marketingové aktivity 
a) Web stránka 
Webová stránka bola naprogramovaná v zmysle zadania. 
Projekt novej webovej stránky bude predložený na januárovom zasadnutí VV SSTZ na 
schválenie. 
Do 31.3.2023 nám bude plynúť obdobie na finálne doladenie stránky na pracovnom linku, 
ktorý bude dostupným všetkým kompetentným osobám na spripomienkovanie a budú môcť 
si online sledovať úpravy v tejto pracovnej verzii. 
Od 1.4.2023 bude stránka riadne spustená. 
Z: J. Cibula        Termín odovzdania: 10.12.2022 
 
b) 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:priebežne celý rok 
   
8.3  Ekonomické aktivity 
 
a) Komisia odporúča dať do prenájmu 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: 15.12.2022 
Termín nebol dodržaný, inventúra bude vykonaná do konca roka 2022. 
 
c)    Je potrebné v  termíne podať žiadosti na 2% dane 
Z: Mgr. Hatalová, Bc. Breyerová       T: do 15.12.2022 
 
Predseda SSTZ zaregistroval SSTZ u notára v stanovenom termíne SSTZ medzi 
poberateľov príspevku z 2% dane. 

 



 
 

d)  Predsedníčka komisie nariaďuje kontrolu postupov práce a riadenie pracovníkov 
ekonomického oddelenia sekretariátu SSTZ štatutárom v zmysle schválenej Smernice SSTZ 
č.5/2021 o obehu účtovných dokladov, platnej s účinnosťou od 1.1.2022. 
Vzhľadom na nežiadúcu a opakovanú situáciu v nezrovnalostiach daňových dokladov, je 
nutné túto kontrolu vykonávať minimálne na týždennej báze a to pravidelne počas celého 
roka. 
Smernicu SSTZ č.5/2021 o obehu účtovných dokladov, schválenú členmi VV SSTZ je 
potrebné  dodržiavať. 
Z: Mgr.Hatalová       T: pravidelne 1 x týždenne 
 
K bodu 9 – Informácie z metodicko – vzdelávacej  komisie – Ing. Kutiš 
 
Predseda MVK informoval ostatných členov VV SSTZ o aktivitách komisie a prebiehajúcich 
školeniach. 
VV SSTZ berie na vedomie. 
 
K bodu 10 – Informácie z komisie pre rozvoj st. tenisu a školský šport –                      
Ing. Perháčová 
 
10.1 Projekt do 23 rokov 
Prebieha vyplácanie faktúr a zasielanie zmlúv – opätovne tak ako každý rok je tam veľa 
nezrovnalostí a chybných vyúčtovaní zo strany klubov. 
Vyplatenie všetkých klubov s mládežou, resp. dodávateľov je potrebné okamžite ukončiť. 
Z: Bc. Galová, Ing. Suchý, Cibula       T: okamžite 
 
10.2 Stolný tenis do škôl 
Ukončili sa tieto 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  
▪ Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá 

nad Cirochou  
▪ Základná škola Vyšný Žipov  

 
10.3  Moduly: Spustenie projektu 
Od 1.12.2022 je spustený projekt Moduly, ktorý bude trvať do júna 2023 
Riaditeľom ZŠ bol doručený email so základnými informáciami a zmluva so SSTZ. Trénerom 
bol doručený email so základnými informáciami ako aj Usmernenie pre trénerov vybraných 
do projektu Moduly 2022/2023, Metodický materiál, Mesačný výkaz a bude zabezpečený aj 
balíček pomôcok. V rámci projektu Moduly boli vybraní tréneri a prioritne školy, ktoré sa 
v minulosti zapojili do projektu Stolný tenis do škôl, prihlásení tréneri musia mať platnú 
trénerskú licenciu. 
VV SSTZ berie na vedomie. 
 
K bodu 11 – Informácie z komisie hráčov – Jahoda  



Na zasadnutie nebol predložený žiadny materiál. 
 
K bodu 12 – Kontrola plnenia úloh – Mgr. Hatalová 
 
Úlohy splnené: 
 
7/10 Je potrebné v  termíne podať žiadosť na 2% dane 
Z: Mgr. Hatalová, Bc. Breyerová       T: do 15.12.2022 
 
Predseda SSTZ zaregistroval SSTZ u notára v stanovenom termíne SSTZ medzi 
poberateľov 2% dane. 
 
Úlohy čiastočne splnené: 
1/10  Je potrebné zaslať oficiálny list rodičom B. Dikovej. 
Z: Mgr. Majdeková, Mgr. Hatalová       T: okamžite 

- List je pripravený na odoslanie. 
2/10  Na webovej stránke pracuje dodávateľská agentúra. Bol zaslaný link pracovnej verzie 
stránky k nahliadnutiu. 
Z: J.Cibula       Termín odovzdania: 10.12.2022 

- V priebehu nasledujúcich dní prebehne podpísanie preberacieho protokolu. 
 
Úlohy trvajúce: 

 
3/10  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 
 
4/10  Akvizícia v databáze novinárov 
Je dôležité neustále pracovať na zväčšovaní databázy novinárov 
Z: Bc. Breyerová       T: platí priebežne celý rok 
 
5/10   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. 
Z: Bc. Breyerová         T: priebežne 
 
 
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 
 



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 
 
 
Úlohy nesplnené: 
 
6/10  Blíži sa koniec roka a je nutné vykonať inventúru. Termín musí byť dodržaný. 
Z: Ing. Suchý         NT: do 31.12.2022 
 
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: do 31.12.2022 
 
K bodu 13 – Informácie kontrolóra SSTZ – Ing. Wawrek 
 
13.1  Návrh správy z kontroly 
Kontrolór SSTZ predložil na zasadnutie: Návrh správy z kontroly postupu pripísania bodov 
do správnej vekovej kategórie za výsledky hráčov (Sabó Patrik, Kokavec Pavol 
a Cisarik Marco – ďalej len „hráči“), ktoré dosiahli na medzinárodnom turnaji Euro Mini 
Champ's 2022. 
 
Na základe kontroly Kontrolór SSTZ navrhuje nasledovné opatrenia: 
- navrhuje aby VV SSTZ odstránil nesúlad v predpisoch, resp. podal 
písomné vysvetlenie k dôvodom nesúladu 
- navrhuje nechať pripísanie bodov do rebríčka podľa vekových kategórií, tak ako 
to bolo realizované 
- navrhuje uplatniť koeficient za výsledky tak, ako je uvedené v dokumente - Príloha č. 1 
Pravidiel pre tvorbu slovenských rebríčkov. 
 
VV SSTZ berie návrh správy z kontroly na vedomie. Zároveň nariaďuje klasifikačnej komisii 
vykonať nápravu podľa výsledkov z kontroly. 
 
K bodu 14 – Rôzne  
 
14.1  Výzva na organizáciu sústredení mládeže 
Bolo doručených 8 ponúk na organizáciu sústredení mládeže pre výpočet jednotkovej ceny 
pre osobu / deň počas sústredenia. 
 
Metodika výpočtu ceny – škrtne sa najnižšia a najvyššia suma a zo zvyšných sa cena 
vypočíta aritmetickým priemerom. 
Hlasovanie VV SSTZ o metodike výpočtu: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
Výsledná cena: 60 € / osoba / deň 
 
Hlasovanie VV SSTZ o výslednej cene: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa 



 
 

 
14.2  Račianske srdce 2022 
Podpredseda SSTZ predložil  návrh na ocenenie – Račianske srdce 2022 pre  predsedu 
SSTZ    Ing. Hamrana. Ocenenie je navrhnuté za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu 
a práce s mládežou  a zároveň za propagáciu a šírenie dobrého mena mestskej časti 
Bratislava - Rača. 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 zdržal sa 
 
14.3  Odmena za MS mládeže 
Ing. Grigel navrhuje špeciálnu odmenu pre hráča S. Arpáša za výsledok na MS mládeže. VV 
SSTZ sa zhodol na odmene vo forme rekondično-rehabilitačného pobytu do výšky 1600 
EUR. 
Hlasovanie VV SSTZ: 9 za, 0 proti, 0 zdržal sa. 
 
14.4  Vozový park SSTZ 
Vzhľadom na nákup 2 nových áut pre potreby SSTZ z kapitálových výdavkov pre r. 2022 – 
bude jeden z mikrobusov, ktoré vlastní SSTZ, zapožičaný NSTCM v Nitre.  Vozidlo Renault 
Thalia bude ponúknuté na odpredaj . 
Na zasadnutí bol prednesený návrh - polepiť autá SSTZ. Je potrebné spracovať cenové 
ponuky ako aj vytvoriť grafické návrhy. 
Z: Bc. Breyerová        T: január 2023 
 
14.5  Hlasovania per rollam od 29.11.2022 do 16.12.2022 
 
a) nominácia WTT Youth Contender Linz 2023, 11.-14.1.2023 
Juniorky:  
U19: A. Illášová, D. Wiltschková 
U17: D. Wiltschková 
Tréner: Z. Grigelová 
Juniori: 
U19: J. Goldír, S. Arpáš, S. Palušek 
U17: S. Arpáš, S. Palušek 
 
Tréner: R. Grigel 
Kadeti: 
U17: D. Flóro, J. Holubčík, P. Kokavec, M. Marko 
U15: D. Flóro, J. Holubčík, P. Kokavec, M. Marko 
Tréner: D. Jahoda 
Kadetky:  
U17: E. Molnárová, N. Ondrušová, V. Vanišová 
U15: E. Molnárová, N. Ondrušová, V. Vanišová 
Tréner: A. Kutiš 
 

Všetci na náklady SSTZ 
Hlasovanie VV SSTZ: 8 za, 1 nehlasoval 
 
 
 



Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční    26.1.2023 od 9:30 hod. v Bratislave. 
 
V Bratislave, 20.12.2022 
Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 
Overil: Ing. Anton Hamran, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 1/11 
 
 

Medzinárodná agenda 
(29.11. – 13.12.2022) 

 
Dátum: 13.12.2022 
Predkladá: Mgr. Ivica Hatalová  
 
A. ETTU: 

1. ETTU National Associations Assistance Program - Call For Applications 
 

 
B. WTT & WTT Youth: 

1. WTT EVENTS | Update to Covid-19 Protocols 
2. WTT EVENTS | WTT Events Calendar 2023 Update & Public Announcement 
3. WTT Contender Durban 2023 

Uzávierka prihlášok: 20.12.2022 
4. WTT Contender Doha 2023  

Uzávierka prihlášok: 20.12.2022 
5. WTT Youth Contender Doha 2023 | Entry information 

Uzávierka prihlášok: 28.12.2022 
6. WTT Feeder Doha 2023 | Event Prospectus 

Uzávierka prihlášok: 27.12.2022 
 
 
C. Rozhodcovia: 

1. UMPIRES INVITATION WTT EVENTS IN DOHA QATAR 2023 
 
D. Ostatné: 

1. CES meeting - Vienna, 1st Dec 2022 - MINUTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 2/11 
 
8.1.  Informácia k podaniam a zverejneniam smerom na MŠ SR 
Všetky reporty a povinné zverejňovania smerom na MŠ SR sú podané a odovzdané. 
 
K dnešnému dňu evidujeme nezrovnalosti vyplývajúce z aktuálne prebiehajúcej kontroly 
z MŠ SR. 
O záverečnej správe Vás budem písomne informovať. 
 
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.   
 
8.4. Príspevok uznanému športu, štátne dotácie v roku 2022  
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. 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. 
 
Ministerstvo avizovalo a poukázalo nám dodatočné navýšenie PUŠ vo výške 14.289,- eur. 
Ako sa to prejaví na štruktúre dotácie sa dozvieme z dodatku zmluvy o PUŠ, ktorú sme zatiaľ 
nedostali. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


