Hlavné úlohy Slovenského stolnotenisového zväzu
na obdobie 2017 – 2021
_________________________________________________________________

Vízia: Stolný tenis ako jeden z najväčších a úspešných športov na Slovensku,
zaradiť sa medzi medailistov na európskych šampionátoch. Zvýšiť popularitu
stolného tenisu.

Výkonnostné ciele na obdobie 2017 – 2021
1. Postup aspoň dvoch reprezentantov na OH 2020 a umiestnenie jedného do 16-ky
najlepších.
2. Na MS dospelých jedno umiestnenie v dvojhre do 16. miesta a vo štvorhrách vo
štvrťfinále, účasť jedného tímu v elitnej skupine.
3. Na MS juniorov účasť 3 pretekárov v štvorročnom cykle a jedno umiestnenie do 32.
miesta .
4. Na Európskych hrách 2019 účasť jedného družstva a jedno umiestnenie vo štvrťfinále.
5. Na ME dospelých aspoň jedna medaila a umiestnenie družstva do 10.miesta počas
štvorročného cyklu.
6. Na ME mládeže účasť juniorských a kadetských družstiev v I.kategórii
a v štvorročnom cykle aspoň jedna medaila.

Hlavné úlohy
Hlavné úlohy SSTZ na najbližšie 4-ročné volebné obdobie vychádzajú
z programového zamerania predchádzajúcich konferencií. Plynule nadväzujú na
hlavné úlohy z minulých rokov a flexibilne reagujú na požiadavky ITTF, ETTU,
MŠVVaŠ SR, nového Zákona o športe, ako aj SOV a KŠZ SR.

I.

Vrcholový šport a štátna reprezentácia SR

1. Zabezpečiť adekvátnu prípravu a úspešné vystúpenie slovenských stolných tenistov na
OH 2020 v Tokiu (v dvojhre i v zmiešanej štvorhre), ako aj na Európskych hrách
v Minsku (v súťaži družstiev i jednotlivcov).

2. Zabezpečiť v spolupráci s klubmi a Asociáciou hráčov kvalitnú prípravu a úspešné
vystúpenie slovenskej reprezentácie najmä na týchto podujatiach: ME dospelých, ME
do 21 rokov, ME mládeže 2017-2021, MS dospelých a MS mládeže 2017 – 2021.
3. Vybudovať funkčné národné reprezentačné centrum stolného tenisu. Ustanoviť funkciu
profesionálneho trénera dospelých.
4. Podpísať zmluvy s elitnými športovcami - kľúčovými reprezentantmi - v sezóne
2017/2018 a ďalších rokoch,
úzko spolupracovať s Asociáciou hráčov pri
dodržiavaní etického kódexu reprezentanta SR.
5. Vypísať výberové konanie na posty reprezentačných trénerov mužov a žien SR na
obdobie rokov 2017-2020 a trénerov mládeže vždy na dvojročné obdobie 2017 – 2019
a 2019 – 2021. Od roku 2018 zriadiť funkciu metodika zväzu.
6. Venovať zvýšenú pozornosť vekovej kategórii do 21 rokov, zabezpečovať pre ne štarty
a tréningový proces v spolupráci s reprezentáciou SR dospelých.
7. V rámci výcvikových táborov slovenskej reprezentácie pravidelne testovať najlepších
hráčov, zabezpečiť im regeneráciu a náležitú lekársku starostlivosť. Zaviesť
povinnosť pravidelných telovýchovno-lekárskych prehliadok registrovaných
športovcov.

8. Podporiť zastúpenie SSTZ

v orgánoch ITTF a ETTU a úzko spolupracovať pri
zabezpečení štátnej reprezentácie s MŠVVaŠ SR a SOV.

II.

Talentovaná mládež

1. Iniciovať vytvorenie krajských výberov v najmladších mládežníckych kategóriách,
pravidelne sledovať a testovať ich výkonnosť a finančne ich podporovať.
2. Ustanoviť regionálne centrá mládeže, mladších a najmladších žiakov a vytvoriť
podmienky na ich činnosť od r. 2018.
3. V r. 2019 pripraviť podmienky na vytvorenie Slovenského centra mládeže a
uskutočniť výberové konanie na dislokáciu Slovenského centra mládeže.
4. Venovať osobitnú pozornosť najmladším kategóriám a ich trénerom.
5. Prehodnotiť činnosť CTM, inovovať kritériá na zaraďovanie hráčov do nich
a diferencovane, podľa kvality podporovať všetky CTM, ktoré splnia kritériá.
6. Úzko spolupracovať s ÚTM, zdokonaliť systém tréningu, zabezpečiť hospitácie,
metodické konzultácie a celkovú kontrolu činnosti útvarov i trénerov. Skvalitniť
činnosť zväzového centra mládeže.
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7. Naďalej sa zapájať do projektov ETTU a ITTF zameraných na podporu činnosti
talentovanej mládeže.
8. Umožniť aj v ďalšom období talentovaným hráčom štart na medzinárodných turnajoch
podľa smernice SSTZ, resp. na vlastné náklady.

III.

Riadenie a organizovanie súťaží

1. V úzkej spolupráci s extraligovými klubmi naďalej skvalitňovať najvyššiu slovenskú
súťaž (športovú úroveň i riadenie).
2. Podporiť a organizačne zabezpečiť štart najlepších slovenských klubov v pohárových
súťažiach ETTU.

3. Aktívne sa podieľať na medzinárodnom vedením Superligy a presadzovať úspešný
štart slovenských tímov v tejto súťaži.
4. Pri prestupoch slovenských hráčov do zahraničia, resp. opačne, úzko kooperovať
s príslušnými národnými stolnotenisovými federáciami.
5. Každoročne organizovať Slovak Junior Open a Slovak Cadet Open a zvážiť ich
zlúčenie do jedného turnaja.
6. Uchádzať sa o usporiadanie olympijskej kvalifikácie v r. 2020 v Bratislave.

IV.

Vzdelávanie a metodika

1. Ustanoviť nové podmienky pre zväzové centrum v Bratislave – Krasňanoch, spracovať
systém práce so zameraním na skvalitnenie dlhodobej prípravy a zapojenie
slovenských reprezentantov.
2. Pokračovať v pravidelnom vzdelávaní rozhodcov a trénerov všetkých stupňov
v spolupráci s príslušnými vysokoškolskými zariadeniami v Bratislave, Banskej
Bystrici a Prešove. Využívať odborníkov z praxe ako lektorov vzdelávania.
3. Pokračovať vo vydávaní metodických materiálov a aktuálnych odborných informácií
pre trénerov i rozhodcov stolného tenisu, organizovať každoročne trénerské semináre
a trénerské fórum. Zverejňovať metodické materiály (videá, preklady, záverečné práce
trénerov, príspevky trénerov z praxe) na webovej stránke SSTZ.
4. Pravidelne aktualizovať doplnené
internete .

Pravidlá stolného tenisu, zverejňovať ich na

5. Zabezpečiť v spolupráci so záujmovými združeniami hráčov semináre na tému duálna
kariéra športovcov a etický kódex športovcov.
6. V r. 2019 zorganizovať v SR medzinárodnú trénerskú konferenciu.
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7. Pripraviť systém individuálneho rozvoja trénerov.

V.

Ekonomika, marketing a majetok

1. Priebežne napĺňať informačný systém MŠVVaŠ SR, na základe ktorého je vyrátaná
štátna podpora uznaným športovým zväzom. Na preklenutie financovania kritických
období využívať rezervu zväzu.
2. Uchádzať sa s projektmi na MŠVVaŠ SR na budovanie infraštruktúry športov.
3. Zabezpečiť okrem Butterfly ďalšieho hlavného sponzora zväzu, resp. medzinárodných
súťaží poriadaných na Slovensku.
4. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR zabezpečiť prijateľný poplatok za prenájom
pozemkov pod Slovenským stolnotenisovým centrom v Bratislave – Krasňanoch.
Vyvinúť iniciatívu na odkúpenie pozemkov pod halou do vlastníctva SSTZ.
5. Pokračovať v skvalitňovaní podmienok v Národnom reprezentačnom stolnotenisovom
centre v Bratislave – Krasňanoch. Zabezpečiť rekonštrukciu kotolne, rozvodov tepla
a vody.
6. Spracovať a realizovať marketingovú stratégiu SSTZ so zameraním na vrcholový
šport, masový šport a rozvoj členskej základne do 23 rokov.

VI.

Masový rozvoj a rozšírenie členskej základne

1. V spolupráci s MŠ SR, krajskými a okresnými zväzmi obnoviť úspešný projekt „Stolný
tenis do škôl“ a rozširovať členskú základňu s dôrazom na dievčenské kategórie.
Hľadať aj ďalšie formy popularizácie stolného tenisu medzi mládežou. V spolupráci s
uvedenými subjektmi zriadiť čo najväčší počet krúžkov stolného tenisu, pripraviť
metodické materiály pre učiteľov a trénerov krúžkov stolného tenisu.
2. Podporovať v mestách a regiónoch vytváranie školských stolnotenisových líg mládeže,
predovšetkým na základných školách.
3. Spolupracovať s organizáciami zdravotne znevýhodnených športovcov, podieľať sa na
organizácii podujatí pre nich. Začleniť stolný tenis zdravotne znevýhodnených
športovcov do štruktúr SSTZ a aktívne ich zastupovať v medzinárodných
organizáciách ITTF a ETTU.
4. V spolupráci so SAŠŠ a SAUŠ podporovať rozvoj športu na všetkých úrovniach škôl,
podieľať sa na organizácii postupových a celoslovenských jednorázových
a dlhodobých súťaží pre túto kategóriu športovcov.
5. Zapojiť sa aktivitami zväzu a klubov do svetového dňa stolného tenisu (16.4.), ktorý
každoročne organizujú ITTF a ETTU.
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VII.

Propagácia a informovanosť o stolnom tenise

1. Pravidelne aktualizovať a skvalitňovať internetovú stránku SSTZ a intenzívnejšie
využívať elektronickú poštu na komunikáciu so stolnotenisovými subjektmi.
2. Pokračovať v spolupráci s médiami pri zabezpečovaní propagácie stolnotenisových
podujatí na Slovensku. Zabezpečiť a zdokonaliť streamingové prenosy zo všetkých
významnejších podujatí v SR.
3. Skvalitňovať formu a obsah časopisu Slovenský stolný tenis, rozšíriť jeho obsah,
zaviesť nové rubriky a okrem printovej podoby ho zverejňovať aj na internetovej
stránke SSTZ. Vydávať kalendár so stolnotenisovou tematikou.
4. Zvyšovať právne povedomie členov SSTZ, pravidelne ich informovať o legislatívnych
zmenách v športe a spracovať a zverejniť na stránke zväzu vzorové dokumenty, zaviesť
pravidelnú prednáškovú činnosť v oblasti legislatívy pre členov SSTZ, aktualizovať a
zosúladiť všetky predpisy SSTZ s predpismi v oblasti športového práva, spolupráca
odborníkov SSTZ s ďalšími odborníkmi subjektmi v oblasti športového práva.
5. Organizovať majstrovstvá SR novinárov i turnaj osobností s cieľom prehĺbiť kontakty
s novinárskou obcou a významnými osobnosťami športového, ekonomického,
spoločenského i politického života.
6. V roku 2020 zabezpečiť dôstojnú oslavu 95. výročia organizovaného stolného tenisu
na území Slovenska. Pri tejto príležitosti pripraviť reprezentatívnu historickoreputačnú publikáciu SSTZ. Podporovať aj regionálne, resp. klubové projekty
v oblasti edičnej činnosti.

Schválené na VV SSTZ dňa 28.09.2017
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