
 

 

Moduly – Stolný tenis do základných škôl 

Výzva pre prihlásenie trénerov 

Základné informácie pre Základné školy a trénerov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu moduly. 

Termín prihlásenia  pre trénerov do: 31.10.2022 

Prihlášky posielajte na adresu: moduly@sstz.sk 

Termín realizácie: 2.11.2022 do 30.06.2023  

• minimálny počet zapojených škôl v krajoch: 20 (min. 5 škôl v min. 4 krajoch) 

• minimálny počet zapojených tried: 60 

• 1 modul predstavuje 6 vyučovacích hodín TV 

Základné informácie: 

Projekt je určený prioritne pre 2. ročník na prvom stupni ZŠ, ale je možné zapojiť aj 3. a 4. ročník (tzn. nie je 

určený pre prvákov na ZŠ). 

Podmienkou projektu je zapojiť minimálne 2.triedy druhého ročníka na 1 ZŠ. 

Organizácia projektu na hodinách telesnej výchovy a športu (projekt sa nemôže realizovať po vyučovaní, 

počas družiny, ani v rámci CVČ). 

Za každú odučenú/odtrénovanú hodinu telesnej výchovy a športu v trvaní 45 minút dostane tréner (musí byť 

zaevidovaný v registri fyzických osôb v športe -športový odborník) finančnú odmenu max. 30 eur (informácia 

pre platcov DPH – odmena sa nezvyšuje o DPH).  

Odmena bude vyplácaná po odučení 6 hodín vo všetkých zapojených triedach na škole. (tzn. nie osobitne za 

každú triedu) 

Škola, ktorá sa zapojí do projektu obdrží zo strany SSTZ: 

- základný  balíček, ktorý obsahuje: (rakety, Balík loptičiek, Koordinačný rebrík, švihadlá) 

- metodický materiál 1 (6 vypracovaných hodín telesnej výchovy so zameraním na stolný tenis) 

Do konca roka 2022 musí byť zrealizovaných 25 % všetkých hodín. 

V prípade väčšieho záujmu, ako zväzu dovoľujú finančné prostriedky pridelené na projekt Moduly, zväz bude 

jednotlivé školy a trénerov vyberať. 

SSTZ uzavrie s vybranou školou zmluvu. Projekt v danej škole sa môže realizovať po vzájomnej dohode 

trénera, SSTZ a zástupcu školy. Termíny akcií musia byť oznámené SSTZ minimálne 3 pracovné dni dopredu 

mailom na adresu moduly@sstz.sk. Tréner zväzu fakturuje odučené hodiny. Povinnosťou trénera je podať 

podpísaný (zástupcom školy) mesačný výkaz realizácie projektu Moduly. Po každej akcii je tréner povinný 

napísať krátke zhrnutie akcie spolu s fotografiami prípadne videom z akcie elektronicky na moduly@sstz.sk 


