Smernica č.6/2017 schválená VV SSTZ dňa 13.11.2016 s účinnosťou od 1.1.2018

Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory
1.

Kritériá pre podporu CTM a podporu vybraných klubov

SSTZ bude podporovať obmedzený počet klubov, v ktorých pôsobia najschopnejší hráči
mládežníckych kategórií. Maximálny počet klubov podporovaných v kalendárnom roku je 8.
Najlepšie kluby (maximálne 4), ktoré spĺňajú dodatočné kritériá môžu mať štatút CTM, ostatné
budú mať štatút vybraných klubov. O štatút CTM môže požiadať klub, ktorý sa umiestnil
v hodnotení klubov do 4. miesta včítane, pričom pre udelenie štatútu CTM musí splniť kritériá
podľa bodu 5.
2.

Kritéria na zaradenie klubov do systému podpory SSTZ a zriadenie CTM

2.1 Do systému podpory môžu byť zaradené len kluby ktoré dosahujú najlepšie výsledky,
v ktorých sú zaradení len najschopnejší hráči kadetskej a juniorskej vekovej kategórie po
splnení stanovených výkonnostných a zdravotných kritérií. Kvalita klubu sa posudzuje podľa
toho, akú bodovú hodnotu získa klub výpočtom postavenia svojich hráčov v rebríčku SR
a ITTF a takisto po zohľadnení výsledkov dosiahnutých na MEJ a MS. Kluby sa hodnotia na
základe hráčov, ktorí sú v SR rebríčkoch umiestnení na nasledovných miestach:
- v kategórii mládež do 21 rokov na 1.-8. mieste
- v kategórií juniorov a junioriek na 1.-8. mieste
- v kategórií kadetov a kadetiek na 1.-8. mieste
- v kategórií mladších kadetov a mladších kadetiek na 1.-16. mieste
- v kategórií najmladších kadetov a najmladších kadetiek na 1.-16. mieste
2.2 Vekové stupne a kategórie hráčov zaradených do podpory
- mládež do 21 rokov (19-21 rokov)
- juniori a juniorky (16 – 18 rokov)
- kadeti a kadetky (14 – 15 rokov)
- mladší kadeti a mladšie kadetky (do 13 rokov)
- najmladší kadeti a najmladšie kadetky (do 11 rokov)
2.3 Pre výpočet bodovej hodnoty klubu sa môže započítať iba hráč, ktorý je registrovaný
v SSTZ, splnil stanovené výkonnostné kritéria, zdravotné, motorické a psychologické
hľadiská a ktorý má štátne občianstvo SR. Podpora bude poskytnutá klubu, v ktorom je hráč
registrovaný. V prípade hosťovania hráča sa výsledky hráča počítajú do výpočtu bodovej
hodnoty materského klubu alebo klubu v ktorom hráč hosťuje podľa toho, v ktorom klube
prebieha tréningový proces, o čom sa musia obidva kluby vopred dohodnúť písomnou
formou. Výnimkou je hosťovanie v zahraničí, pričom tento prípad je upravený v bode 3.6.
2.4 Priradenie bodového hodnotenia podľa umiestnenia v rebríčku SR k 1.1 a 1.7. aktuálnej
sezóny :
Pre potreby výpočtu bodovej hodnoty klubu sa použijú bodové hodnoty SR rebríčka hráčov
klubu, ktorí sú umiestnení na príslušných miestach jednotlivých rebríčkov tak ako to je
uvedené v čl. 2.1.

Tieto bodové hodnoty sa ďalej zvyšujú percentuálne, pričom sa zohľadnia nasledovné
kritériá:
2.4.1. Zohľadnenie veku
Pre jednotlivé vekové kategórie sa jednotlivým hráčom zvyšuje ich bodová hodnota o príslušné
percentá podľa tabuľky A:
Tabuľka A – percentuálne zvýšenie bodovej hodnoty hráča podľa vekovej kategórie
Vek

percentuálne
zvýšenie

Nz
Mz
Sz
DOR
19-21 rokov

0
10.00%
30.00%
50.00%
40.00%

2.4.2. Zohľadnenie rebríčkového postavenia v SR rebríčku
Základná bodová hodnota sa ďalej zvyšuje percentuálne v závislosti od umiestnenia hráča v SR
rebríčku a to podľa tabuľky B:
Tabuľka B – percentuálne zvýšenie bodovej hodnoty hráča podľa jeho umiestnenia v SR
rebríčku
umiestnenie v SR rebríčku do 21 r.,
juniorov a starších žiakov
1.
2.
3.-4.
5.-8.
9.-16.
17.-32.

Percentuál
ne zvýšenie
100%
80%
60%
30%
0%
0%

umiestnenie v SR rebríčku ml.
žiakov a najmladších žiakov
1.
2.
3.-4.
5.-8.
9.-16.
17.-32.

Percentuál
ne zvýšenie
100%
80%
60%
30%
5%
0%

Ak je hráč v rebríčku na hodnotených miestach vo viacerých vekových kategóriách, potom sa
jeho takto získané bodové hodnoty spočítajú. Výsledok tohto súčtu je základná bodová hodnota
hráča, ktorá sa ďalej použije ako základ pre percentuálne zvyšovanie podľa medzinárodných
kritérií.
2.5. Zohľadnenie medzinárodných kritérií

2.5.1. Zohľadnenie umiestnenia na MSJ, MEJ:
Na základe umiestnenia na MEJ a MSJ sa základná bodová hodnota hráča zvyšuje
percentuálne podľa tabuľky C:

Tabuľka C – percentuálne zvýšenie bodovej hodnoty hráča podľa umiestnenia na MSJ a MEJ

umiestnenie
1.
2.
3.-4.
5.-8.
9.-16.
17.-32.
33.-64.
65.-128.

MEJ jedn.
200%
150%
100%
70%
40%
20%
10%
0%

Percentuálne zvýšenie za
MEJ
MEJ
MEJ
MS
štvorhra
dr.
jedn.
100%
200%
300%
80%
100%
200%
60%
80%
150%
40%
40%
120%
20%
20%
80%
10%
0%
30%
0%
0%
10%
0%
0%
0%

MSJ
MS
štvorhra
150%
100%
75%
50%
40%
10%
0%
0%

MS dr.
300%
200%
150%
80%
40%
0%
0%
0%

- Za umiestnenie v súťaži družstiev na MSJ a MEJ bude percentuálne zvýšenie podľa
tabuľky C rozdelené medzi členov družstva v pomere podľa počtu odohratých zápasov
Za umiestnenie v štvorhrách bude percentuálne zvýšenie podľa tabuľky C rovnaké
obidvom hráčom (nedelí sa na polovicu).
- zvýšenie za MEJ a MSJ sa zaráta jednorazovo vždy k 1.1. kalendárneho roka
-

2.5.2. Zohľadnenie postavenia hráča v ITTF rebríčku:
Na základe postavenia hráča v ITTF rebríčku sa základná bodová hodnota hráča zvyšuje
percentuálne podľa tabuľky D, pričom tabuľka platí aj pre kadetské aj pre juniorské a U21
rebríčky. Ak je hráč vo viac ako jednom rebríčku, započíta sa mu najlepšie percentuálne zvýšenie
zo všetkých. V tomto prípade sa zvýšenia nespočítavajú.
Tabuľka D – percentuálne zvýšenie bodovej hodnoty hráča podľa umiestnenia
v medzinárodných rebríčkoch

umiestnenie
1.
2.
3.-4.
5.-8.
9.-16.
17.-32.
33.-48.

percentuálne zvýšenie
ITTF rebríček
300%
250%
200%
180%
140%
100%
70%

49.-64.
65.-100.
101.-130.
131.-150.
151.-200.

3.

50%
40%
30%
20%
10%

Financovanie podpory

3.1 Výpočet konečnej sumy na činnosť klubu sa získa sčítaním bodov a úmerným rozdelením
celkovej sumy určenej na podporu. Ešte pred úmerným prerozdelením financií podľa počtu
bodov sa zvýši celková bodová hodnota klubu so štatútom CTM o 30%.
Ak je hráč spĺňajúci kritériá pre individuálnu podporu v klube, ktorý nesplnil kritériá pre
CTM ani kritériá pre vybraný klub, takémuto klubu bude poskytnutá podpora zodpovedajúca
bodovej hodnote tohto jediného hráča podľa podmienok v článku 3.6, ktorú musí čerpať
preukázateľne len na jeho prípravu.
Pre kategórie najmladšieho a mladšieho žiactva individuálna podpora bude umožnená
v prípade, že ju navrhne reprezentačný tréner danej kategórie a odsúhlasí komisia
v zložení: reprezentačný tréner, zástupca KŠR, zástupca KM, zástupca komisie pre
ekonomiku a marketing a predseda SSTZ.
3.2 Prerozdelenie a pridelenie financií sa bude vykonávať na kalendárny rok minimálne v dvoch,
alebo viacerých splátkach, pričom prerozdelenie financií medzi ÚTM sa v aktuálnom období riadi
podľa výpočtu nasledovne:
-

jedna časť z celkovej výšky určených finančných prostriedkov na kalendárny rok, ktorú
schvaľuje VV SSTZ sa pridelí na obdobie január – jún kalendárneho roku na základe
výpočtu bodovej hodnoty klubov podľa rebríčka a medzinárodných výsledkov k 1.1.

jedna časť z celkovej výšky určených finančných prostriedkov na kalendárny rok, ktorú
schvaľuje VV SSTZ sa pridelí na obdobie júl - december kalendárneho roku na základe
výpočtu bodovej hodnoty klubov podľa neredukovaného rebríčka a medzinárodných
výsledkov k 1.8.
Celková čiastka na obidve obdobia môže byť vyplácaná vo viacerých splátkach
-

3.3 Čerpanie rozpočtu
Z poskytnutého príspevku je možné hradiť vybraným klubom a hráčom, ktorým bola priznaná
individuálna podpora nasledovné položky:
- finančný príspevok na odmenu pre trénera
- finančný príspevok na súťaže (nie dlhodobé)
- finančný príspevok na športovú prípravu v CTM (tréningový proces, sústredenia,
regenerácia a externých odborníkov RT CTM)
3.4 Zúčtovanie pridelenej dotácie, ktorá bude v depozite na SSTZ, sa uskutoční 2 x ročne na
SSTZ na základe predložených účtovných dokladov.

3.5. Maximálny počet klubov zaradených do podpory je 8. ÚTM so štatútom vybraného klubu
budú poberať plné financovanie podľa vypočítaných bodov len za podmienky, že majú
zaradených do výpočtu minimálne troch hráčov. V opačnom prípade ani umiestnenie medzi
prvých osem klubov nepostačuje na to, aby im bola pridelená plná finančná podpora,
s výnimkou ak klub má aspoň dvoch hráčov, avšak v takom prípade sa im bude podpora
krátiť v zmysle článku 4.7. tejto smernice.
3.6. Individuálna podpora a podpora hráčom hrajúcich v zahraničí
Na individuálnu podporu má jednotlivec nárok ak nie je registrovaný v klube, ktorý je
podporovaný ako CTM alebo vybraný klub s plnou výškou podpory, pričom musí splniť
nasledovné kritériá:
- umiestnenie v SR rebríčku do 4. miesta a v ITTF rebríčku do 100-ho miesta relevantného
rebríčka v danej kategórii
- minimálne 50% celkovej bodovej hodnoty hráča, ktorá sa počíta do bodového hodnotenia
klubu musí byť za medzinárodné výsledky. Ak hráč splní podmienku minimálneho podielu
bodovej hodnoty za zahraničné výsledky k 1.7., potom sa toto kritérium považuje za
splnené aj v prípade, ak žiada o individuálnu podporu na základe hodnotenia k 1.1.
nasledujúceho roku a toto kritérium by na základe výsledkov k 1.1. nespĺňal.
Pridelená finančná čiastka musí byť zúčtovaná cez SSTZ, pričom poberateľom podpory je
klub, v ktorom hráč pôsobí a nie hráč. Ak je takýto hráč registrovaný v zahraničnom klube
v súlade so súborom predpisov SSTZ, poberateľom podpory je jeho zákonný zástupca,
pričom takisto musí byť podpora zúčtovaná cez SSTZ.
Ak hráč hrá v zahraničí v súlade so súborom predpisov SSTZ na hosťovanie, poberateľom
podpory je vždy materský klub bez ohľadu na to, či je podporovaný formou individuálnej
podpory, alebo je členom podporovaného klubu.
Hráč hrajúci v zahraničí, ktorý do zahraničia prestúpil v súlade so súborom predpisov SSTZ
môže poberať podporu len formou individuálnej podpory ak mu na ňu vznikne nárok.
Takéhoto hráča nemôže vykazovať vo svojom hodnotení žiadny klub v SR.

4. Všeobecné pravidlá
4.1. V prípade, že hráč(ka) je zaradený(á) v rebríčkoch viacerých kategórií mládeže, napr. mladší
žiaci a starší žiaci, pri výpočte hodnotenia klubu sa tieto hodnoty spočítavajú.
4.2. Poverení členovia VV SSTZ alebo pracovníci sekretariátu SSTZ budú vykonávať kontrolu
tréningového procesu a čerpania finančných prostriedkov pridelených podľa tejto smernice
podľa potreby, minimálne však jedenkrát ročne a z vykonanej kontroly predložia písomnú
správu VV SSTZ.
4.3. CTM, resp. kluby, ktorým bola pridelená finančná dotácia sú povinné viesť evidenciu
zakúpeného materiálu na evidenčných kartách, ktoré budú prílohou celkového zúčtovania
finančnej dotácie.

4.4. V prípade, že kontrolou poverený orgán alebo osoba zistí, že pridelené prostriedky neboli
použité v súlade s účelom a ustanoveniami tejto smernice, môže VV SSTZ znížiť, resp. úplne
odobrať poskytovanie dotácie na činnosť.
4.5. V prípade, že kontrolou poverený orgán alebo osoba zistí nedostatky v riadení tréningového
procesu alebo vo vedení predpísaných dokumentov o tréningovom procese môže VV SSTZ
krátiť prostriedky na podporu.
4.6. O štatút CTM alebo vybraného klubu musí klub požiadať písomne. Súčasťou žiadosti musí
byť tréningový plán na obdobie od 1.1. do 31.12. kalendárneho roka.
4.7. Vybranému klubu vznikne nárok na plnú podporu len v prípade, že sa umiestnil medzi prvých
osem hodnotených klubov a má v hodnotení zahrnutých minimálne 3 hráčov. Ak má menej
ako troch hráčov, podpora sa mu kráti nasledovne:
dvaja hráči – podpora sa kráti na 66%
menej ako dvaja hráči – podpora sa neposkytuje
Krátenie sa netýka hráčov, ktorí sú zaradení do individuálnej prípravy. Pokiaľ sa akýkoľvek klub
z prvých osem hodnotených klubov z podpory vylúči, nenahrádza sa ďalším klubom v poradí, ale
pridelené financie sa prerozdelia len medzi ostávajúce kluby z prvých hodnotených osem
a medzi hráčov spĺňajúcich kritériá pre individuálnu podporu. Takisto sa postupuje, ak klub
s menším počtom hráčov ako 3 sa zaradí do prvej osmičky a jeden alebo dvaja hráči spĺňajú
kritériá pre individuálnu podporu. Individuálna podpora sa vyplatí takým istým spôsobom ako
v bode 3.6., pričom namiesto takéhoto klubu sa osmička podporovaných klubov nedopĺňa ďalším
klubom v poradí.
5.

Kritériá pre priznanie štatútu CTM

Na to, aby mohol byť klubu priznaný štatút CTM, musí splniť nasledovné podmienky:
5.1. Umiestnenie klubu v poradí hodnotených klubov do 4. miesta včítane
5.2. Hala s parametrami pre vrcholový ST minimálne so štyrmi stolmi.
5.3. Počet hráčov, ktorí sa počítali do výpočtu bodovej hodnoty klubu v mládežníckej kategórii do
21 rokov, alebo juniorských alebo kadetských kategóriách minimálne štyria s umiestnením
na nasledovných miestach SR rebríčka k 1.1. podľa kategórií:
a)
b)
c)
d)
e)

v kategórií mládeže do 21 rokov na 1.-6. mieste
v kategórií juniorov a junioriek na 1.-6. mieste
v kategórií kadetov a kadetiek na 1.-6. mieste
v kategórií mladších kadetov a mladších kadetiek na 1.-4. mieste
v kategórií najmladších kadetov a najmladších kadetiek na 1.-4. mieste

pričom minimálne traja z nich musia byť z kategórie b) až e)
5.4. Tréner s kvalifikáciou A licencie, resp. 4. alebo 5. kvalifikačného stupňa – vedúci tréner
CTM, výnimočne tréner s kvalifikáciou B licencie, resp. 3. kvalifikačného stupňa.
5.5. CTM musí deklarovať spôsob zabezpečenia funkcií realizačného tímu(napr. lekár, masér,
metodik, kondičný tréner, videotechnik a pod.)

5.6. Priznanie štatútu CTM vo Výkonnom výbore SSTZ.
5.7. CTM môže použiť (vyúčtovať) príspevok na:
- finančný príspevok na odmenu pre trénera
- finančný príspevok na súťaže (nie dlhodobé)
- finančný príspevok na športovú prípravu v CTM (tréningový proces, sústredenia,
regenerácia a externých odborníkov RT CTM)
5.8. CTM zabezpečí kvalitné plánovanie prípravy hráčov CTM, ich tréningovú individualizáciu
a vedenie tréningovej dokumentácie (tréningový plán, tréningový denník, evidencia účasti na
tréningovom procese, evidencia spotreby materiálu), ako aj účasť trénera, resp. ďalších
externých odborníkov na odborných poradách a seminároch organizovaných SSTZ.
5.9. Štatút CTM alebo vybraného klubu sa priznáva vždy k 1.1. kalendárneho roka a tento štatút
trvá do 31.12. toho istého kalendárneho roka. Ak klub k 1.7. nesplní podmienky pre udelenie
CTM, štatút CTM trvá, ale pridelené financie podľa výpočtu k 1.7. nesmú byť navyšované
o 30% ako pre CTM. Ak klub so štatútom CTM k 1.7. nesplní podmienku poradia do 8.
miesta hodnotených klubov, nebudú mu pridelené žiadne financie. K 1.7. kalendárneho roka
nie je možné žiadať o CTM a k 1.7. nemôže vzniknúť nárok na vybraný klub. Tento nárok
môže vzniknúť len k 1.1.
6. Proces schvaľovania žiadostí o CTM a priznania štatútu vybraného klubu.
6.1. Novovzniknuté útvary (CTM a vybrané kluby) sú povinné predložiť aj tréningové plány
zaradených hráčov na obdobie od 1.1. do 31.12. kalendárneho roka a to pri podávaní
žiadosti. Vybrané kluby, ktoré k 1.1. získajú štatút CTM upravia svoje tréningové plány
tak, aby spĺňali kritéria na tréningové plány CTM.
6.2. VV SSTZ vymenuje oponentskú radu pre konanie oponentúr tréningových plánov, v ktorej
musí byť zastúpená KŠR a KM minimálne po jednom členovi.
6.3. Ak oponentská rada zistí v tréningových plánoch nedostatky, je povinná dotknutý subjekt
vyzvať na odstránenie nedostatkov v lehote max. do 21 kalendárnych dní. V prípade, ak
dotknutý subjekt nedostatky neodstráni v stanovenej lehote, bude z podpory vylúčený.
6.4. Následne VV SSTZ na návrh oponentskej rady schváli štatúty ÚTM.
6.5. ÚTM následne podpíše so SSTZ zmluvu o podpore, v ktorej je povinný sa zaviazať
sprístupnenie tréningových priestorov určeným osobám a reprezentačným trénerom za
účelom kontroly tréningového procesu.
7. Miesto výkonu tréningového procesu
7.1. V tréningovom pláne musí byť pre každého hráča určené presné miesto a čas jednotlivých
tréningov.
7.2. CTM a vybrané kluby (ďalej len ÚTM), ktoré poberajú na základe príslušnosti hráča ku klubu
formou hosťovania alebo formou kmeňovej príslušnosti podporu sú povinné zabezpečiť
hráčovi adekvátny tréningový proces. Vo výnimočných prípadoch, územne nie je nutné, aby

hráč trénoval v sídle ÚTM. ÚTM mu môže zabezpečiť časť tréningového procesu v inom
klube resp. s iným trénerom ako klubovým, avšak v tréningovom pláne musí byť definované
v ktorom klube, na ktorej adrese v ktorých dňoch a hodinách bude hráč trénovať. Takisto
musí byť menovite uvedený tréner (tréneri) a sparing. Okrem toho musí ÚTM doložiť
k takémuto hráčovi spolu s jeho tréningovým plánom písomnú dohodu klubov resp, klubu
a trénera o súhlase s výkonom takéhoto tréningového procesu mimo sídla ÚTM a o spôsobe
jeho materiálneho a finančného zabezpečenia.

Príloha – príklad výpočtu bodovej hodnoty hráča
Hráč je starší žiak, pričom jeho umiestnenia a bodové hodnoty v SR rebríčkoch k 1.7. sú nasledovné
Sž
3. miesto, 327,17 bodu
Dor
9. miesto, 155,17 bodu
Za vek mu prislúcha v Sž navýšenie o 30% a v Dor o 50% :
30% z327,17= 98,151
50% z 155,17= 77,585
Za umiestnenie v SR rebríčku mu prislúcha navýšenie o 60% v Sž a o 5% v Dor :
60% z 327,17 = 196,302
5% z 155,17 = 7,7585
Celková bodová hodnota hráča sa vypočíta ako súčet jeho bodových hodnôt v SR rebríčku a všetkých
navýšení za veka umiestnenie, teda:
327,17+155,17+98,151+77,585+196,302+7,7585=862,1365
Z tejto hodnoty sa ďalej počítajú medzinárodné kritériá
MEJ družstvá – 19 miesto, bez navýšenia
MEJ dvojhry – 65-128, bez navýšenia
MEJ štvorhra 5-8, navýšenie o 40%, t.j. 40% z 862,1365 = 344,8546
MEJ Mix – 17-32, navýšenie o 10%, t.j. 10% z 862,1365=86,21365
medzinárodné rebríčky:
ITTF kadeti – 119 – bez navýšenia
ITTF juniori – 503 – bez navýšenia
Bodová hodnota hráča sa vypočíta ako súčet : 862,1365 + 344,8546+86,21365=1293,204

a táto hodnota sa započíta do hodnotenia klubu v ktorom je hráč registrovaný
Pre výpočet individuálnej podpory, ak by hráč nebol v podporovanom klube sa vypočíta
podiel zahraničných bodov na bodovej hodnote hráča nasledovne:
100*(344,8546+86,21365)/1293,204 = 33,33%

Hráč nespĺňa limit 50% na priznanie individuálnej podpory

