Zmeny v časopise Slovenský stolný tenis
Radi by sme informovali o najdôležitejších zmenách týkajúcich sa časopisu stolný tenis. Väčšina
týchto zmien je už zrealizovaná, niektoré sú plánované v najbližšom období.
1. Zmeny v redakčnej rade
- redakčná rada zasadá viackrát ročne, pravidelne však pred prípravou každéhom nového čísla
- zavedenie zodpovednosti členov RR za konkrétne rubriky, efektívnejšia príprava článkov
- novovytvorená RR zasadá v zložení:
šéfredaktor:
RNDr. Tibor Kollár
predseda redakčnej rady:
PhDr. Zdenko Kríž
členovia redakčnej rady:
JUDr. Daniel Fink, Ing. Branislav Kalužný, Ing. Anton Hamran
Dr. Ján Vaniak, Mgr. Bc. Ivica Hatalová, RNDr. Tibor Kollár
spracovanie výsledkov:
Ing. Tomáš Šereda, Jakub Cibula
2. Zmeny v obsahovej štruktúre, zavedenie nových rubrík
- cieľom zmeny je prinášať v časopise väčšiu pridanú hodnotu,
- vypustenie viacerých rubrík obsahujúcich len faktografické informácie (dlhodobo známe),
- mladé talenty dostanú väčší priestor ako doposiaľ,
- namiesto toho sme zaradili nové rubriky s cieľom osloviť širšiu verejnosť:
Z kuchyne VV SSTZ, z činnosti KSTZ:
- priebežné informovanie o činnosti SSTZ, predstavenie nových a plánovaných projektov,
- informácie o práci a činnosti krajských zväzov,
- predstavenie krajských funkcionárov a projektov, problémov v regiónoch.
Slovenská reprezentácia:
- podávame informácie o významných športových podujatiach o pohľady zainteresovaných,
- venujeme sa viac aj podujatiam reprezentačných výberov mládeže
Veteráni:
- informácie o činnosti Slovenského klubu veteránov (reporty z podujatí atď.),
- rozhovory so staršími, v minulosti kvalitnými hráčmi,
- servis z pravidelných MS alebo ME veteránov (pravidelná účasť hráčov Slovenska)
Z histórie:
- návraty k významným udalostiam v histórii slovenského stolného tenisu,
- rozhovory so slávnymi osobnosťami
Právny servis:
- pravidelné aktuality v aktuálnej legislatíve športového práva,
- nové zmluvné typy, možnosť ich využitia v praxi športových klubov,
- daňové a ekonomické aspekty na činnosť zväzov, klubov a ďalších subjektov,
- zákon o športe, zákon o organizovaní športových podujatí, vykonávacie predpisy,
- nové poznatky a trendy v športe (poznatky z odborných konferencií)
Osobnosti (známe i neznáme):
- predstavenie menej známych osôb v hnutí vykonávajúcich záslužnú činnosť,
- predstavenie hráčov či trénerov trvalo pôsobiacich v zahraničí,

- rozhovory s osobami zo „zázemia“ stolného tenisu, zaujímavé životné príbehy,
- „Slováci v zahraničí“ – je ich dosť, ale vieme o nich málo,
- uplatnenie športovcov v pracovnom živote (životné skúsenosti, odporúčania)
Masový rozvoj a školský šport:
- prezentácia existujúcich dlhodobých školských líg a súťaží, plánujeme zriadiť nové,
- jednorazové súťaže SAŠŠ, SAUS (základné a stredné školy, univerziáda – VŠ)
- skúsenosti s klubovou prácou s predškolákmi,
- predstavenie projektov v oblasti masového rozvoja a školského športu
Zdravotne znevýhodnení:
- pravidelná rubrika zo života týchto partnerských zväzov,
- životné príbehy, rozhovory, mladé talenty.
Čo nového u susedov:
- aktuality z činnosti zväzov ČR, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Rakúska.
3. Vyššia odbornosť
- odborné články pre hráčov stolného tenisu,
- nové poznatky v práci trénerov, aj na medzinárodnej úrovni,
- metodické návody pre prácu začínajúcich trénerov a vedúcich krúžkov stolného tenisu.
4. Priblíženie sa športovej verejnosti
- predstavenie nových publikácií v oblasti stolného tenisu,
- uverejňovanie kvalitnejších kvízov, ankiet atď.,
- rôzne súťaže pre jednotlivcov a kolektívy (napr. školy, kluby).
5. Zachovanie súčasneho rozsahu pri zvýšení periodicity
- trvalé zachovanie minimálneho rozsahu jedného čísla na 36 strán /32+4 str. obálka/
6. Zvýšenie periodicity
- od roku 2018 zvyšujeme periodicitu na štvrťročnú, t.j. 4 čísla ročne,
- zvýšenie periodicity zabezpečí väčšiu aktuálnosť informácií
7. Adresnejšia distribúcia časopisu
- posilnenie elektronickej distribúcie (e-mail, RSS feed),
- zachovanie tlačenej formy, adresnejšia distribúcia na základe určeného distribučnéhu listu
8. Vyššia atraktivita, zmeny dizajnu
- zmenou dodávateľa tlačových služieb od č. 1/2018 sme dosiahli už na pohľad kvalitnejšiu tlač,
- časopis vychádza už plnofarebne na všetkých stranách
Po vydaní čísla 2/2018 plánujeme pripraviť anketu kvôli získaniu spätnej väzby k novým zmenám,
rubrikám a kvôli zisteniu, aké ďalšie informácie sú pre stolnotenisovú verejnosť zaujímavé.

Vypracoval:
JUDr. Daniel Fink
predseda komisie masového rozvoja a školského športu SSTZ

