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Projekt – Hľadáme talenty 

 
 
Schválená VV SSTZ dňa 26.1.2022  
 
S účinnosťou od 1.2.2022 
 
 
Komisia mládeže pripravila projekt, ktorého cieľom je podchytiť a vybrať 
talentovaných hráčov a hráčky stolného tenisu a cielene ovplyvňovať ich športový 
rozvoj tak, aby sa v budúcnosti stali úspešnými členovia reprezentačných výberov 
ako aj vrcholovými hráčmi. Dlhodobo ovplyvňovať nárast ich výkonnosti v spolupráci 
s ich klubovými prípadne osobnými trénermi podľa najnovších poznatkov zo 
športovej prípravy mládeže v stolnom tenise. 
 
Tieto ciele sa budú plniť centrálnym výberom. Základným princípom výberu talentov 
bude komplexné posúdenie talentu pre stolný tenis na základe vyhodnotenia jeho 
pohybových, technicko-taktických a psychických predpokladov. Vychádzať sa bude 
z jednotnej batérie testov všeobecných a špeciálnych pohybových schopností. 
 
Špecifikácia projektu: 
 
Výber hráčov a hráčok bude prebiehať 1x ročne v Regionálnych centrách CTM, ktoré 
sú schválené VV SSTZ. Do výberu budú pre rok 2022 zahrnuté ročníky 2010 
a mladšie. Za výber budú zodpovední hlavní garanti projektu, ktorí vypracujú 
písomné vyhodnotenie. Garanti projektu sa budú osobne zúčastňovať tréningové 
procesu v spolupráci s ostatnými prizvanými odborníkmi v oblasti športovej prípravy 
mládeže a detí ako aj s prizvanými  tréningovými partnermi. Ďalšie sústredenia budú 
prebiehať cez víkendy a presný plán sústredení bude zostavený podľa aktuálneho 
kalendára, ktorý vydá SSTZ na daný rok. Regionálne centrá CTM budú oficiálne 
vyzvané na spoluprácu pri organizovaní prípravných sústredení.  
 
Výcvikové tábory a jeho špecifiká:  
 
Centrálne výcvikové tábory: 
Hráči a hráčky, ktorí budú zaradení v každom kraji do projektu budú spolu so svojimi 
trénermi prizvaní 6-8x ročne na 2 dňové výcvikové tábory, ktoré povedú garanti 
projektu v spolupráci s ďalšími trénermi. Pobytové náklady, stravné, cestovné 
a mzdu realizačného tímu hradí SSTZ, pobytové náklady nocľah + strava vybraných 
hráčov-čok a  klubových trénerov hradí SSTZ, cestovné hradia kluby. Výcvikové 
tábory budú realizované v jednotlivých regiónoch. Plánovaný počet výcvikových 
táborov je spolu 24-32 blokov do roka.  
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Rozdelenie regiónov: 
 
Košický a Prešovský kraj 
Bratislavský a Trnavský kraj 
Nitrianský a Trenčianský kraj 
Žilinský a  Banskobystrický kraj 
 
Dlhodobá príprava v kluboch bude prebiehať na základe jednotného tréningového 
systému, ktorý vypracujú hlavní garanti projektu pod vedením klubových trénerov.   
 
Garanti projektu a ich povinnosti: 
Garantami a hlavnými trénermi projektu:  Ing. Anton Kutiš, tréner licencie A,  
      Bc. Lucia Čolovičková, trénerka licencie A 
 
Hlavní tréneri budú povinní sa osobne zúčastňovať výcvikových táborov 
v jednotlivých regiónoch. Budú zodpovední za organizovanie sústredení, koordináciu 
ostatných prizvaných členov realizačného tímu, vypracujú podrobnú správu 
z tréningového procesu, ktorú budú predkladať komisii mládeže a VV SSTZ, ako aj 
vypracujú odporúčania pre klubových trénerov. Rovnako budú v úzkej spolupráci 
s reprezentačnými trénermi kadetskej kategórie. Zoznam odborníkov realizačného 
tímu bude predložený spolu s plánom výcvikových táborov. 
 
Finančné špecifikácie: 
Hlavní tréneri budú v zmluvnom vzťahu so Slovenským stolnotenisovým zväzom . 
Bude im za každý odpracovaný deň vyplácaná odmena vo výške 140 € na deň na 
základe predloženého výkazu o odpracovaných dňoch a cestovné náklady. 
 
Realizačný tím 
Členom realizačného tímu bude vyplatená odmena 40 € za odpracovaný deň, na 
základe predloženého výkazu o odpracovaných dňoch.  

Predbežná kalkulácia projektu 

 
Náklady na jedno sústredenie: 
Počet osôb :       2 garanti, 3 osoby real. tím, 10 detí, 5 sprievod   - spolu  20 osôb 
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Cenová kalkulácia : 
 
Ubytovanie s raňajkami  :     20 osôb/ 1 noc          cca 25 € / os            500 € 
Garanti                                 2 osoby x  140€   x 2 dni                            560 € 
Odmeny realizačný tím        3 osoby x    40€   x 2 dni                            240 € 
Ubytovanie realizačný  tím + hráči + tréneri                                           500 € 
Strava + pitný režim + ovocie                                                                 620 € 
Prenájom haly 2 dni                                                                                100 € 
Doprava                                                                                                  100 € 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu                                                                                                     2120 € 
 
Náklady na projekt  :    
 
Náklady na sústredenia      24 x 2120€  =   50 880 €   
 
 


