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1. Úvod, stanovenie priorít
Podľa čl. 7 bod 3 Stanov, SSTZ zabezpečuje plnenie svojho poslania, cieľov a úloh najmä
prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.
Podľa čl. 9 bod 2 Stanov SSTZ, riadnymi členmi SSTZ po splnení podmienok sú:
a) športové kluby, ktoré sú právnickými osobami,
b) regionálne, krajské, okresné a oblastné výbory SSTZ,
c) združenia klubov a iné organizácie hráčov, rozhodcov, trénerov,
d) združenia a iné právnické osoby reprezentujúce stolný tenis
SSTZ je centrálnym zväzom, avšak jeho riadnymi členmi sú všetky športové kluby /aj tie, ktoré sa
nevenujú vrcholovému stolnému tenisu/, krajské a okresné stolnotenisové štruktúry, ako aj ďalšie
združenia a právnické osoby reprezentujúce stolný tenis v nižších zložkách. Zvyšovanie masovej
členskej základne a rozvoj stolného tenisu na rôznych úrovniach je preto nevyhnutné
zabezpečovať v spolupráci so všetkými členmi SSTZ /mládež, veteráni, amatéri, rekreačný a
školský stolný tenis, atď./ ako aj v spolupráci s vyššími územnými celkami a miestnou samosprávou,
ktoré zákona vypracovávajú koncepciu rozvoja športu s pôsobnosťo VÚC, resp. obce.
Śtát prostredníctvom nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení prijal koncepciu
rozvoja športu s tým, že v § 2 ZoŠ zaviedol legálnu definíciu pojmu verejný záujem v športe ako
a/ podpora a rozvoj športu mládeže,
b/ zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie SR na významnej súťaži,
c/ ochrana integrity športu a
d/ podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.
Je preto zrejmé, že akékoľvek aktivity „zhora“ budú do budúcnosti zamerané práve za účelom
dosiahnutia a naplnenia tohto verejného záujmu. Viaceré úlohy v tomto návrhu sú "prierezové" a
naplnenie či realizácia konkrétnych úloh bude závisieť od spolupráce a koordinácie s viacerými
komisiami SSTZ /napr. jednoduché brožúry do škôl pre stolnotenisové krúžky musia byť
pripravované v spolupráci KM ako aj MVK, atď/. Ich naplnenie tak bude závisieť od stanovenia
priorít VV SSTZ ako celku v závislosti od množstva alokovaných finančných prostriedkov.
Úlohy v oblasti masového rozvoja stolného tenisu:
- zvyšovanie evidovanej /registrovanej/ stolnotenisovej základne,
- zvýšovanie masovej členskej základne bez ohľadu na počet registrovaných.
Prostriedky:
- rozvoj mládežníckeho stolného tenisu /prioritne do 23 rokov/,
- stolný tenis na školách /podpora pri vytváraní školských súťaží a krúžkov/,
- podpora vzniku nových športových klubov,
- podpora znevýhodnených a marginalizovaných skupín,
- podpora rekreačného a amatérskeho stolného tenisu,
- podpora veteránskemu hnutiu /z hľadiska masovosti naberá stále na sile/.
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2.

Spolupráca s inými subjektmi
Spolupráca s centrálnymi štátnymi orgánmi a ďalšími centrálnymi subjektmi
Prehĺbiť spoluprácu s centrálnymi orgánmi štátnej správy /MŠ SR a iné/, najmä v snahe o
výstavbu, novej športovej infraštruktúry /za posledných 20 rokov pravdepodobne nebola za
aktívnej participácie SSTZ postavená ani jedna hala, nebol vypracovaný a presadzovaný
žiaden koncepčný projekt/. Potreba zabezpečenia adresného transferu poznatkov a
informácií o projektoch subjektov ako SOV, KŠZ a iné /napr. grantový program pre mlaých
športovcov SOV – "ukáž sa" – nikto o ňom nevedel, mohli sa zapojiť aj stolní tenisti, resp.
možnosť štúdia v oblasti športovej diplomacie/. Je nereálne, aby členovia SSTZ sledovali
množstvo web stránok, treba zabezpečiť adresnosť informácií.
Spolupráca s krajskými, oblastnými a okresnými štruktúrami
Nastaviť a spustiť systém finančnej podpory krajských štruktúr na vlastnú činnosť KSTZ
/napr. v závislosti od počtu registrovanej mládeže do 23 rokov/ a systém podpory
prostredníctvom zvýšených vratiek z registrácií z 1/3 na 2/3 s tým, že tieto prostriedky budú
viazané na podporu aktivít mládeže a zvyšovanie členskej základne.
Spolupráca s vyššími územnými celkami a miestnou samosprávou
Naštartovať z pozície SSTZ a KSTZ spoluprácu s VÚC, podporovať a spoluvytvárať projekty
masového charakteru. Podľa § 63 a 64 ZoŠ, VÚC, resp. obec pri výkone samosprávy napr. :
- podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej
infraštruktúry v samosprávnom kraji, resp. obci v spolupráci s národnými športovými
zväzmi, resp. športovými organizáciami a obcami v samosprávnom kraji,
- zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v SŠ, resp. ZŠ ktorých je zriaďovateľom, a
športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe samosprávneho kraja, resp. obce na
šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,
- môže zriadiť so športovým zväzom a klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre
všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,
- podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých,
Spolupráca s podnikateľskou sférou, profesionálnym mediálnym partnerom
V spolupráci s komisiou pre ekonomiku a marketing zabezpečiť silného marketingového
partnera, ktorý bude participovať na projektoch SSTZ masového a náborového charakteru.
V rámci komplexnej prípravy Veľkého projektu náborového charakteru /bod 5/ nadviazanie
spolupráce s profesionálnym mediálnym partnerom /motivačné youtube videá, uputávky,
príprava web priestoru, moderný grafický dizajn propagačných materiálov, atď/.
Maximálne využívanie dostupných grantových schém a výziev
V plnej miere sledovať a uchádzať sa z pozície SSTZ o všetky možné grantové schémy a
výzvy. Pravidelné sledovanie výziev centrálnych orgánov /napr. MŠ SR, Vláda SR/ či
samosprávnych krajov a uchádzať sa o tieto projekty. Nevyhnutnosť profesionálnejšej
personálnej podpory tvorby týchto projektov na sekretariáte SSTZ. Využívať aj schémy
podpory veľkých finančných a iných inštitúcií ako SLSP, VÚB, Slovnaft , T-Com, Orange či iné,
keďže tieto subjekty majú ucelený grantový program aj na podporu športových aktivít.
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3.

Legislatívne opatrenia
Skvalitnenie informácii o legislatívnych zmenách a zvyšovanie právneho povedomia
Pravidelné informácie o legislatívnych zmenách v oblasti športového práva. Pripraviť
mechanizmus komunikačných prostriedkov so všetkými členmi stolnotenisového hnutia
za účelom pravidelného informovania o zmenách legislatívy a návrhov potrebných opatrení,
napr. prostredníctvom časopis stolný tenis, samostatnej podstránky webu, newsletter, atď.
Prednášková činnosť
Povinné zavedenie prednášok z oblasti športového práva na vzdelávacích aktivitách
trénerov, rozhodcov a ďalších funckionárov. Organizovanie rôznych prednášok a seminárov
ako systematickú súčasť vzdelávania športových odborníkov v regiónoch.
Aktualizácia a zosúladenie predpisov SSTZ
Novelizácia všetkých základných predpisov /nie len stanovy ale aj jednotlivé poriadky a
smernice či iné predpisy/ v nadväznosti na zmeny v oblasti športového práva na Slovensku a
EÚ a ich zosúladenie navzájom. Všetky predpisy SSTZ zverejniť v plnom znení na webe.
Vytvorenie jednotného zborníka základných predpisov SSTZ
Príprava publikácie "predpisy SSTZ" ktorý bude obsahovať všetky hlavné predpisy SSTZ a
bude tiež slúžiť ako učebná pomôcka pre trénerov a rozhodcov stolného tenisu ako aj pre
jednotlivé kluby. Pri zmenách predpisov zaviesť systém ich tvorby tak, aby boli zohľadnené
aspekty športového práva, ekonomické súvislosti, ich súlad s inými predpismi SSTZ atď.
Spolupráca s odbornými subjektami na úseku športového práva
Aktívna účasť športových odborníkov SSTZ na rôznych odborných podujatiach so zameraním
na športové právo a spolupráca s odbornými združeniami ako napr. Učenou právnickou
spoločnosťou /www.ucps.sk/. Zabezpečiť systematickú edukáciu vlastných odborníkov SSTZ
v oblasti športového práva.
Vytvorenie plnohodnotných informačných systémov SSTZ
Veľmi slabo fungujúce resp. nefunkčné informačné systémy, nedostatok odborného personálu,
ktorý by mal v náplni práce starostlivosť o tieto systémy, prechod na iné formáty databáz /napr.
SQL/ a iné, vytvoriť plnohodnotný automatický informačný systém SSTZ /registrácie, prestupy,
iné úkony a operácie, automatický systém zberných faktúr, evidenciia pohľadávok, databáza
zmluvných vzťahov v športe, evidencia stanov a ich zmien, kompletnou databázov členov SSTZ
/nie len jednotlivcov ale aj klubov, zväzov atď, údajov o členoch s následnou možnosťou
využitia informácií z týchto databáz pre právne, marketingové a iné účely/, príprava prepojenia
a kompaktibility databáz ISS a SSTZ.
Legislatívna podpora existujúcim klubom a vzniku nových klubov
Priprava vzorových dokumentov pre založenie nového stolnotenisového klubu ako aj na
vykonanie zmien v klube /Stanovy, zmena stanov, zápisnice, návrhy na zápis na MV SR,
zmeny zápisu, atď/. Zavedenie možnosti ekonomického zvýhodnenia pre nové športové
kluby /napr. oslobodenie od poplatkov či štartovného, či registračných poplatkov v prvom
súťažnom ročníku/.
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4.

Edičná a publikačná činnosť
Pravidelné a kvalitné informácie týkajúce sa činnosti SSTZ
V súčasnosti sa konštatuje slabá komunikácia medzi centrálnym zväzom a jeho členmi
/vrátane zložiek na nižších úrovniach/. Potreba zavedenia komunikačného mechanizmu
informovanosti členov o vlastnej činnosti SSTZ a jeho fungovaní SSTZ, jeho orgánoch a
pripravovaných podujatiach /napr. newsletter, zasielanie info priamo na mail všetkým
klubom či zväzom, krátke reporty o zasadanutiach VV na webe/. Zjednotenie súčasnej ako
aj budúcej publikačnej činnosti SSTZ do jednotnej úpravy a celkové sprehľadnenie
informovania o dianí v SSTZ pre laickú a odbornú verejnosť.
Odborné publikácie
V spolupráci s MVK SSTZ podporovať publikačnú činnosť trénerov a športových odborníkov.
SSTZ zabezpečí na svojej stránke možnosť publikovania odborných príspevkov. Zabezpečiť
prenos odborných poznatkov zo zahraničia. V spolupráci s MVK zapracovanať do systému
predlžovania trénerských licencií podmienku publikačnej činnosti trénerov.
Časopis stolný tenis
Samostatný projekt zvýšenia úrovne časopisu stolný tenis za účelom zvýšenia prestíže,
zmien periodicity, zmien v obsahovej a grafickej štruktúre, zmeny rozsahu strán, doplnenia
členov redakčnej rady, zvýšenie odborných článkov, zmien v distribúcii časopisu, atď.
Reprezentatívny tematický kalendár SSTZ
2018 – Legendy slovenského stolného tenisu
2019 – Súčasné hviezdy slovenského stolného tenisu
2020 – Mladé stolnotenisové nádeje /juniori a kadeti/
2021 – ?
Slovenské stolnotenisové osobnosti
Séria unifikovaných publikácii o výrazných osobnostiach /1x ročne/, formát cca 20x25, max.
150 strán, životné príbehy ako Pištej, Jurková, Popovová /motivácia pre iné deti a hráčov/.
Snaha o distribúciu do kníhkupectiev /osobnosti iných športov SR v distribúcii sú/.
"Veľká kniha slovenského stolného tenisu"
Koncepčná príprava samostatnej reprezentatívnej publikácie "Veľkej knihy slovenského
stolného tenisu" s cieľom "krstu" pri príležitosti 95 výročia stolného tenisu na Slovensku v
roku 2021 /vzhľadom na rozsah a odbornosť príprava nutná čo najskôr/.
Brožúry masového charakteru
Príprava informačných brožúr, propagačných a náborových letákov do základných škôl ako
a/ súčasť Veľkého projektu na podporu stolného tenisu na školách,
b/ samostatné materiály učiteľom TV a školám pri vedení krúžkov stolného tenisu.
Podpora klubom a regiónom pri vydávaní faktografických publikácií
Vytvoriť finančný mechanizmus podpory edičnej činnosti faktografickej literatúry klubov a
regiónov s tým, že SSTZ bude mať zmluvne zabezpečené všetky autorské a iné práva.
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5.

Popularizácia stolného tenisu, šport pre všetkých
"Veľký" projekt polularizácie a náborových aktivít na základných školách
Príprava "komplexného projektu" náborového charakteru s výraznou motivačnou a
mediálnou kampaňou vrátane silnej marketingovej podpory. Súčasťou bude určenie
ambasádorov projektu a následne usporadúvanie stolnotenisových exhibícií na ZŠ vrátane
sprievodných podujatí ako autogramiády, besedy, podpis karty atď. Obdobný popularazičný
projektfunguje Českej republike /www.vsichnizastul.cz/. Na Slovensku sú projekty známe z
iných športov /"zober loptu nie drogy" – futbal, "dajte deti na tenis".../. Úlohou projektu
bude zabezpečiť dostatočnú propagáciu a zviditeľnenie stolného tenisu na Slovensku,
zvýšiť masovú členskú základňu, podporiť vznik nových stolnotenisových krúžkov a klubov.
Súčasťou projektu bude aj zriadenie vlastnej webovej stránky.
Modernizácia webovej stránky SSTZ
S dôrazom na oddelenie športovej, organizačnej agendy, funzóny, atď. Napr. podľa vzoru
ITTF a ETTU s dôrazom na prehľadnosť a kvalitu informácií a zameraním n acieľové skupiny.
Ďalší rozvoj a rozšírenie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí /Facebook, Twitter,
YouTube, vytvorenie konta na sieti Instagram/.
Zriadenie funzóny a fanshopu
Táto zložka v súčasnosti úplne absentuje. Laickou či odbornou verejnosťou nie je možné
priamo "z domu" zakúpiť stolnotensisovú literatúru /odbornú či faktografickú/. Akákoľvek
publikačná činnosť musí byť kedykoľvek verejnosti dostupná. Zriadenie funshopu a príprava
jeho obsahu /napr. reprezentačné tričká so špeciálnou grafikou ako česi, možnosť kúpiť
kovový odznak rozhodcu, rozhodcovské karty, podpora ďalších funs aktivít/.
Participácia členov SSTZ na centrálnych masových projektoch
Za podpory SSTZ /oznamovanie aktivít, spôsob zapojenia/ sa pravidelne zapájať do
centrálnych projektov ako napr. európsky týždeň športu /tyzdensportu.sk/, challenge day,
otvorených dverí na školách atď.
Sieň slávy slovenského stolného tenisu
- vybudovanie skutočnej reprezentatívnej Siene slávy slovenského stolného tenisu,
- každoročne uviesť jednú osobnosť do siene slávy s patričnou mediálnou podporou,
- nenáročná publikácia o ocenenej osobnosti, osobnosť odovzdá nejaký predmet,
- zabezpečiť priebežný zber a katalogizácia materiálov /dresy, trofeje,memorabílie a pod./,
- vytvorenie kompletnej databázy bývalých reprezentantov a reprezentačných trénerov.
Grantová schéma na podporu aktivít masového charakteru a osobitných aktivít
Podpora popularizačných aktivít a projektov masového charakteru. Podpora môže byť vo
forme peňažnej ako aj nepeňažnej, zameraná má byť tiež na podporu verejnoprospešných
účelov, múže ísť napr. o podporu projektov škôl, či podporu znevýhodnených športovcov.
Predpokladom je, že tieto aktivity budú realizovať najmä kluby, ktoré majú na to materiálne
podmienky a vybavenie. Pri podpore znevýhodnených športovcov či marginalizovaných
skupín obyvateľstva aktivity ako súčasť naplnenia humanitných cieľov.
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6.

Participácia SSTZ na rozvoji školského stolného tenisu
Podpora vytvárania stolnotenisových krúžkov na ZŠ
- prioritný rozvoj školského tenisu podporou aktivít na základných školách,
- v spolupráci s MVK a KM zabezpečiť základný metodický materiál pre učiteľov TV,
- materiálna podpora krúžkov stolného tenisu /bez stola to nejde/.
Podpora vytvárania dlhodobých medziškolských súťaží
V súčasnoti sa realizujú skôr jednorázové stolnotenisové podujatia medzi školami 1x ročne s
postupom do vyššieho kola. Cieľom by preto mala byť podpora dlhodobých mestských či
regionálnych medziškolských stolnotenisových žiackych líg, pričom iniciátorom by mali byť
stolnotenisové kluby v spolupráci so základnou školou a miestnou samosprávou, od ktorej
je možné na tieto aktivity žiadať na základe predloženého projektu aj finančné prostriedky.
Napr. systém štvorčlenných družstiev žiakov ZŠ/ v každom družstve min. 1 dievča/. Následne
sa predpokladá rozšírenie nie len masovej ale aj registrovanej členskej základne, nakoľko je
predpoklad, že časť týchto žiakov sa zaregistruje v kluboch. Do úvahy treba vziať aj
skutočnosť, že koncepcia vzdelávacích poukazov /pokiaľ sa naplno spustí v súčasnej
podobe/ je nastavená tak, že oprávneným príjmateľom vzdelávacieho poukazu bude môcť
byť aj športový klub a jeho hodnota bude vyššia. Je preto aj v záujme jednotlivých
športových klubov neustále zvyšovanie svojej členskej základne, posilňovanie finančnej
nezávislosti a zabezpečenie viaczdrojovosti svojho financovania. Tento projekt tvorby
medziškolských súťaží je možné realizovať aj v spolupráci s marketingovým partnerom ako
súčasť veľkého popularizačného projektu na ZŠ.
Iné aktivity pri podpore rozvoja školského športu
- pripraviť koncept a projekt testovania žiakov špeciálne s predpokladmi na stolný tenis,
- zvýšiť spoluprácu klubov so školami na ktorých pôsobia realizáciou doplnkových aktivít,
- v spolupráci so školami uchádzať sa od miestnych samospráv o financie na projekty.
/napr. outdorový stôl pred školou, projket medziškolských líg, atď./

V Humennom, 6. augusta 2017
Vypracoval:
JUDr. Daniel FINK,
predseda komisie masového rozvoja a školského športu SSTZ
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