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1. Úvodná časť

1.1. Právny základ vypracovania ročnej správy
Povinnosť vypracovať ročnú správu o činnosti komisie nevyplýva priamo zo stanov SSTZ. Správa je 
vypracovaná  v  súlade  s  programom  riadnej  konferencie  SSTZ  dňa  19.06.2019.  Súčasťou 
navrhovaného  programu  sú  správy  jednotlivých  komisií  SSTZ  za  sezónu  2018/2019.  Správa  je  
zároveň podkladom pre Správu SSTZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie /článok 29 bod 4.  
písm. e/ stanov SSTZ/, resp. Výročnej správy predsedu o činnosti SSTZ /článok 29 bod 4. písm. g/  
stanov SSTZ/.

1.2. Zloženie a princípy činnosti komisie 
Predsedom komisie  je  JUDr.  Daniel  Fink,  ktorý bol  ako člen VV zodpovedný za  komisiu  rozvoja  
stolného tenisu a školský šport zvolený konferenciou SSTZ 2017. Ďalšími členmi komisie sú RNDr.  
Tibor Kollár,  Bc.  Rudolf  Bukovinký,  Mgr.  Janka Mihaľovová – členovia,  Jakub Cibula – tajomník. 
Komisia  priebežne  realizuje  jednotlivé  projekty  v  súlade  so  schválenými  prioritami  SSTZ  a 
schválenou koncepciou komisie. V rámci projektov je preferovaným záujmom podpora princípov 
ako systematickosť, transparentnosť a dostupnosť.  Komisia pri svojej činnosti úzko spolupracuje s 
ďalšími komisiami a subjektmi. Spomedzi komisí SSTZ najviac s komisiou ekonomiky a marketingu, a  
metodicko-vzdelávacou komisiou. 

1.3. Obsahové zameranie a náplň činnosti komisie
Predseda komisie po nástupe do funkcie konštatuje, že z hľadiska stanovenia konkrétnej obsahovej 
náplne  činnosti  neexistoval  žiaden  štatút  komisie  či  iný  predpis,  ktorý  by  bližšie  upravoval  jej  
pôsobenie,  rozhodovacie  procesy  a  konkrétne  obsahové  zameranie.  Podrobnejšie  postavenie 
komisie a jej pôsobenie nie sú upravené ani stanovami SSTZ. Z uvedeného dôvodu si preto komisia 
vypracovala svoj vlastný koncepčný dokument s uvedením náplne činnosti.

1.4. Vypracovanie koncepcie činnosti komisie na obdobie 2017-2021
V súčasnej dobe štát prostredníctvom nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení 
legislatívne  zakotvil  definíciu  verejného záujmu v  športe  ako podpora  a  rozvoj  športu  mládeže, 
zabezpečenie prípravy a účasti  športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej  len „športová 
reprezentácia“) na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života 
obyvateľstva. V súlade s tým komisia vypracovala podrobný koncepčný štruktúrovaný dokument – 
Koncepcia činnosti komisie na obdobie rokov 2017-2021. Dokument je zverejnený na sstz.sk v časti  
komisie. 

1.5. Programové priority SSTZ na úseku rozvoja stolného tenisu a školského športu
Následne VV SSTZ na svojom zasadnutí dňa 28.09.2017 schválil hlavné úlohy SSTZ na obdobie 2017-
2021 /bod 10 zápisu VV SSTZ č. 7/2017/, v zmysle ktorého boli ako priority na úseku činnosti tejto  
komisie schválené:

bod VI. Priorít – 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.
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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 (6.4.), ktorý každoročne organizujú 
ITTF a ETTU.

bod VII. Priorít – propagácia a informovanosť v stolnom tenise
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 a subjektmi v oblasti športového práva.
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.

1.6. Rozpočet komisie
Realizácia činnosti komisie a naplňanie cieľov sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného VV 
SSTZ. Finančná podpora projektov je realizovaná najmä v súlade s programovými prioritami SSTZ na 
obdobie  2017-2021.  Zavedením  vecného  plánovania  rozpočtu  podľa  jednotlivých  kapitol  a 
podkapitol sa zaviedla efektívnejšia kontrola čerpania financií, ale najmä lepší systém v plánovaní.  
Výrazná časť výdavkov v tejto kapitole je však stanovená priamo zákonom, napr. príspevok určený 
priamo šprtovým klubom podľa počtu mládeže do 23 rokov, v uvedenej časti nie je možné rozpočet 
ovplyvniť, resp. inak naplánovať.   
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2. Hlavná časť – činnosť komisie, realizované aktivity a projekty

2.1. Stolný tenis do škôl
V  roku  2018  bol  spustený  projekt  na  podporu  popularizácie  a  zvýšenia  členskej  základne  tak  
registrovanej ako aj neregistrovanej mládeže na školách. Projekt má vlastné koordinované riadenie 
a  rozpočet.  Celkom  sa  realizovalo  15  podujatí  na  celom  Slovensku  za  účasti  slovenských 
reprezentantov v stolnom tenise. Projekt sa tešil  pomerne veľkej mediálnej podpore /regionálne 
ako  aj  celoslovenské  médiá/.  Súčasťou  projektu  je  aj  podpora  vzniku  nových  stolnotenisových 
krúžkov na školách a podpora v metodickej oblasti pre vedúcich záujmových krúžkov. 

2.1.1. www.sraketoudoskoly.sk
Pre účely kvalitnejšej prezentácie a lepšej komunikácie s cieľovými skupinami v oblasti rozvoja ST a 
školského  športu  bola  pripravená  nová  webová  stránka.  Na  uvedenj  stránke  budú  komplexné 
informácie  týkajúceho  sa  viacerých  projektov  SSTZ  ako  projekt  stolný  tenis  do  škôl,  školské 
stolnotenisové  ligy,  svetový  deň  stolného  tenisu,  publikačné  činnosti,  vzorové  dokumenty  atď.  
Stránka  sa  postupne  dopĺňa  a  aktualizuje.  Na  uvedenej  stránke  tak  budú  napr.  k  dispozícii 
komplexné informácie o úspešnom projekte SSTZ Stolný tenis do škôl, informácie ako sa môžu školy 
do tohto projektu zapojiť, čo tento projekt pre jednotlivé školy prináša pre samotnú školu ako aj jej  
žiakov. Súčasťou stránky budú aj podporné a vzorové dokumenty vrátane právnych dokumentov 
potrebných pre založenie nového stolnotenisového krúžku, ako aj ďalšie informácie potrebné pre 
jeho spustenie či odbornú pomoc v spolupráci s niektorým stolnotenisovým klubom v blízkom okolí. 
Na jednom mieste bude tiež možné nájsť ucelené informácie o školských stolnotenisových ligách, 
ktoré SSTZ za splnenia minimálnych štandardov povýšil na oficiálne súťaže SSTZ, vrátane odkazov na 
kompletný výsledkový servis. Súčasťou masových aktivít SSTZ sú aj projekty ako je napr.  Svetový 
deň  stolného  tenisu,  či  ďalšie  obdobné  podujatia,  taktiež  funs  katalóg či  jednotlivé  logá  na 
stiahnutie. V týchto sekciách budú pridávané informačné materiály a brožúry, ktoré budú voľné na 
stiahnutie tak,  aby sme zabezpečili  ich čo najväčšiu dostupnosť  pre každého nadšenca stolného 
tenisu.  Určite  nezanedbateľnou  súčasťou  tejto  webovej  stránky  budú  informácie  o  publikačnej 
činnosti v  oblasti  stolného tenisu,  a  to nie len činnosti  SSTZ  ale aj  ďalších subjektov ako napr.  
publikácií KSTZ, klubovej publikačnej činnosti či podpore odborných publikácií. 

2.1.2 Stolnotenisová šou
Slovenský stolnotenisový zväz prináša v roku 2019 pre úspešných žiadateľov v projekte “Stolný tenis 
do škôl 2019” stolnotenisovú show za prítomnosti slovenských reprezentantov v stolnom tenise. 
Šou je  moderovaná v  rozsahu dve až  tri  hodiny.  V  rámci  nej  úspešní  slovenskí  reprezentanti  v  
stolnom tenise v spolupráci s mladými nádejami z miestnych klubov predstavia deťom stolný tenis,  
predvedú základné údery, predvedú hru s viacerými druhmi a veľkosťami rakiet a loptičiek. Show je 
ineraktívna, hráči a moderátor počas nej s deťmi diskutujú a vysvetľujú. Po ukončení hlavnej časti sú 
pre deti pripravené rôzne stanovištia, na ktorých si môžu vyskúšať viacero stolnotenisových aktivít.  
Reprezentanti si súčasne zahrajú aspoň malú chvíľu s každým dieťaťom, ktoré o to prejaví záujem. 
Následne sa uskutoční autogramiáda, kde im podpíšu podpis karty či loptičky, môže sa uskutočniť aj  
beseda. Aktivita je plánovaná na počet do 150 detí, ktoré zabezpečí škola. Podporu týchto aktivít v 
tomto  roku  zabezpečí  aj  marketingové  oddelenie  SSTZ.  Ktorákoľvek  základná  škola  na  území 
Slovenska sa môže požiadať o zapojenie sa do projektu podaním zverejnenej žiadosti. Na základe 
predložených žiadostí bude vybraných 18 škôl, kde sa v roku 2019 show uskutoční, 6 na východnom 
Slovensku, 6 na strednom a 6 na západnom Slovensku. V tomto ročníku bude kladený dôraz na 
samotnú aktivitu a kreativitu školy, čo znamená, že každá škola by svojimi aktivitami smerom k show 
mala čo najviac zaujať a presvedčiť, prečo vybrať práve ju a jej žiakov. 
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2.1.3. Podpora vzniku stolnotenisových krúžkov
Po uskutočnení šou škola zabezpečí vznik alebo podstatné rozšírenie stolnotenisového krúžku. V 
súvislosti s tým SSTZ poskytne podporu vzniku stolnotenisového krúžku v spolupráci s niektorým 
stolnotenisovým  klubom,  podporu  pre  založenie  vlastného  školského  stolnotenisového  klubu 
/konzultácie,  vzory  dokumentov,  atď./  či  podporu  pre  vznik  školskej  stolnotenisovej  ligy.  Pre 
samotnú školu ako aj  jej  žiakov SSTZ zabezpečí  odovzdanie  rôzneho stolnotenisového materiálu 
/stôl, sieťka, loptičky atď./ 

2.1.4. Školské stolnotenisové ligy
Následnou  súčasťou  projektu  stolný  tenis  do  škôl  je  tvorba  školských  stolnotenisových  líg  na 
základných  školách.  Ide  o  snahu  vytvoriť  dlhodobé  stolnotenisové  súťaže,  v  ktorých  by  sa  deti 
stolnému tenisu pravidelne venovali. Za týmto účelom boli schválené štandardy súťaží, bol zmenený 
Súťažný poriadok v zmysle ktorého sa tieto súťaže považujú za splnenia štandardov za oficiálne 
súťaže  SSTZ.  Na  jednom  mieste  bude  tiež  možné  nájsť  ucelené  informácie  o  školských 
stolnotenisových ligách, vrátane odkazov na kompletný výsledkový servis. Je zrejmé, že uvedené 
súťaže ťahajú čísla registrácii mládeže nahor.

2.2. Reprezentatívny nástenný kalendár SSTZ
Za účelom popularizácie stolného tenisu komisia každoročne pripravuje reprezentatívny nástenný 
kalendár SSTZ. Cieľom je pripraviť kalendár pokiaľ možno každoročne s iným hlavným motívom. V 
roku 2019 to boli  TOP medzinárodné úspechy slovenského stolného tenisu v nedávnom období, 
pričom výraznejší priestor v ňom dostalo aj viacero mladých nádejí SSTZ /Klajber, Delinčák, Goldír, 
Kukuľková,  reprezentačné  družstvá  junioriek  či  kadetov/.  O  záujme  byť  v  kalendári  svedčí  aj 
rozsiahla diskusia pri tvorbe menoslovu, žiaľ kalendár má len 12 listov, a tak sa nedostali viacerí, 
ktorých úspechy boli tiež hodnotné. Úvodná strana patrila úspešnému projektu Stolný tenis do škôl 
2018.

2.3. Časopis Slovenský stolný tenis
Výrazné zmeny sa uskutočnili  v  časopise Slovenský stolný tenis  ako v dôležitom komunikačnom 
nástroji SSTZ vo vzťahu k členskej základni. Zvýšila sa zodpovednosť členov redakčnej rady /RR/ za 
dodanie konkrétnych rubrík.  Novo zložená RR zasadá v tomto 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,  spracovanie  
výsledkov: Ing. Tomáš Šereda, Jakub Cibula. Zaviedlo sa množstvo zmien, napr. zmeny v obsahovej  
štruktúre vrátane zavedenia nových rubrík /napr. právny servis, veteránske okienko či aktuality z 
činnosti  susedských  zväzov  ČR,  Rakúska  atď./,  dôraz  je  kladený  na  vyššiu  odbornosť  článkov 
metodiky,  zvýšila  sa  periodicita  z  polročnej  na  kvartálnu  za  súčasného  trvalého  zvýšenia  počtu 
strán /32+4/, zavádza sa adresnejšia distribúcia v zmysle vopred pripraveného distribučného listu,  
viditeľné  sú  zmeny  dizajnu  /komplet  plnofarebná  tlač/.  Distribučný  list  sa  postupne  dopĺňa  o 
všetkých  partnerov  a  napr.  školy  spolupracujúce  na  projekte  ST  do  škôl,  prípadne  ďalších 
projektoch. Ambíciou bude distribúcia časopisu až po všetky družstvá krajských súťaží a predsedov 
ObSTZ a OSTZ. Do budúcna je však potrebné rozšíriť redakčnú radu.

2.4. Príspevok na podporu klubom s mládežou do 23 rokov/15%/
Koncom  roka  2017  SSTZ  v  zmysle  zákona  o  športe  vôbec  po  prvýkrát  na  podporu  masového 
stolného  tenisu  rozdelil  finančné  prostriedky  v  hodnote  91.020  EUR.  Na  základe  žiadosti  o  
poskytnutie príspevku a následne uzatvorenej zmluvy bolo priamo finančne podporených 49 klubov. 
Po stanovení  počtu mládeže,  ktoré  splnili  podmienky,  tak  na jedného stolného tenistu pripadla 
suma 164 EUR. V roku 2018 to bolo už viac ako 170.000 EUR pre 70 klubov, približne 200 EUR na 
hráča. Pre rok 2019 je vyčlenených už viac ako 240.000 EUR. Jednou z podmienok je preukázanie 
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troch štartov v oficiálnych súťažiach. Výraznou prekážkou čerpania príspevku však boli a stále sú  
nedostatky  v  právnej  povahe  športových  klubov,  čo  znemožnilo  čerpanie  financií  viacerým 
subjektom, ktoré s mládežou reálne pracujú. Vzhľadom na aktuálne sa meniacu legislatívu /napr. 
zákon  o  registri  mimovládnych  neziskových  organizáciách/  sa  však  adekvátne  s  rasúcou výškou 
financií budú zvyšovať aj nároky na právnu zodpovednosť klubov a ich legislatívnu pripravenosť. Pre 
rok 2019 bude stop stav detí uzatvorený k 30.06.2019, vzhľadom na potrebu zvýšenej a rýchlejšej 
administratívy súvisiacej s čerpaním príspevku

2.5. Projekt svetového dňa stolného tenisu
V časti masového rozvoja a rozšírenia členskej základne /článok VI. Bod 5/ je jednou z priorít SSTZ aj  
zapojenie sa do aktivít svetového dňa stolného tenisu, ktorý sa každoročne koná pod záštitou ITTF 
dňa 6. apríla.  SSTZ sa v roku 2019 spolupodieľal na tejto aktivite už po druhý krát. Bola vypísaná 
výzva pre kluby na zapojenie sa do projektu. Ukazuje sa, že skutočne aktívnych klubov je však málo, 
pokiaľ  nie sú klubom poukázané priame finančné prostriedky, záujem klubov o vecne plnenie je 
nižší.  Napriek tomu zadanie klubov ako sú netradičné miesta či aktivity boli  čiastočne naplnené, 
haralo sa napr. na nádvorí zámku, podporené boli aktivity novinárov, či dôchodcovských organizácií. 
Podujatia mali aj svoju primeranú mediálnu propagáciu. Svedčia o tom množstvá linkov na video 
pozvánky,  reportáže  miestnych  televízií,  prítomnosť  niektorých  rádií,  online  pozvánky  v  živom 
vysielaní  rádií  či  následne  reportáže  po  ukončení  aktivít.  Kluby  si  sami  pripravovali  vlastné 
prezentačné  materiály,  plagáty,  brožúry  atď.  SSTZ  tiež  prispel  tlačou  vlastného  propagačného 
materiálu. 

2.6. Ďalšia publikačná činnosť SSTZ
Výkonný výbor Slovenského stolnotenisového zväzu na svojom zasadnutí dňa 20.05.2019 v rámci 
podpory publikačných aktivít v súlade schválenými prioritami SSTZ na aktuálne obdobie v oblasti 
podpory publikačnej činnosti rozhodol o vypísaní vypísaní výzvy pre športovú obec /kluby, zväzy,  
odborná verejnosť/ na zapojenie sa. Výzva sa bude týkať týchto oblastí: 
1. slávne osobnosti slovenského stolného tenisu – história,
2. história klubov, zväzov, regiónov,
3. metodická a iná odborná literatúra v oblasti stolného tenisu.
Avízo o pripravovaných publikáciách je  možné zasielať  aj  priebežne,  avšak  z dôvodu plánovania 
rozpočtu  jednotlivých  kapitol,  nemusí  byť  podpora  realizovaná  v  danom rozpočtovom  roku.  VV 
upustil od plánovanej veľkej publikácie pri príležitosti 95. rokov stolného tenisu, najmä z dôvodu 
dlhodobého nezáujmu osôb, ktoré by mohli  k vzniku takejto publikácii prispieť významnou mierou. 
Pozitívom naopak bol výraznejší záujem napr. o publikáciu ST do väčšieho vrecka, záujem sa zvyšuje 
v súvislosti s každou aktivitou na školách, keďže je určená najmä pre učiteľov a vedúcich záujmových 
útvarov. 

2.6. Projekty SSTZ so sociálnym rozmerom
VV SSTZ v rámci podpory sociálnych aktivít rozhodol o podpore mladého stolnotenisového talentu s  
ťažkým  životným  osudom.  Za  týmto  účelom  rozhodol  aj  o  konkrétnej  podpore  pre  takéhoto 
mladého začínajúceho stolného tenistu, a to formou poskytnutého športového stolnotenisového 
materiálu  /napr.  drevo,  poťahy,  oblečenie,  loptičky  atď./,  plus  rôzne  propagačné  a  informačné 
materiály /napr. časopisy, kalendár SSTZ, publikácie/ ako aj možné preplatenie hotových výdavkov 
ako sú štarty na turnajoch, či návšteva nejakého väčšieho stolnotenisového podujatia. 
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3. Právny servis

3.1. Realizované prostriedky právnej pomoci členom SSTZ
Vzhľadom  na  mimoriadne  rýchlo  a  dynamicky  sa  rozvíjajúce  odvetvie  športového  práva  je 
nevyhnutné  zabezpečiť  členom  SSTZ  prenos  legislatívnych  poznatkov  s  uvedením  ich  možnej 
aplikácie v podmienkach členov stolnotenisového hnutia na rôznych úrovniach. Za týmto účelom sú 
preto realizované aktivity:
- v časopise Slovenský ST bola zavedená pravidelná rubrika o aktuálnej legislatíve športového práva,
- boli vypracované a zverejnené vzorové stanovy pre kluby s postupom registrácie a vzniku klubu,
  /stanovy, zápisnica z členskej schôdze, prezenčná listina, oznámenie o zmene stanov na MV SR/,
- predseda komisie komunikuje s členmi na základe rôznych meilových či telefonických dopytov

3.2. Ďalšie navrhované prostriedky právnej pomoci členom SSTZ
- potreba zabezpečiť systematickú edukáciu vlastných odborníkov SSTZ v oblasti športového práva,
- v zmysle záverov ankety je záujem o prednáškovú činnosť v tejto oblasti,
  /otázka povinnej účasti predsedov KSTZ a ObSTZ a predsedov klubov na školeniach/, 
- časť verejnosti by privítala jednotný zborník všetkých predpisov SSTZ, 
  /môže slúžiť aj ako učebná pomôcka na školeniach trénerov a rozhodcov stolného tenisu/
- postupná právna príprava členskej základne na nové inštitúty a trendy v oblasti športového práva: 
  /GDPR, nové inštitúty financovania, využitie dobrovoľníctva v športe, atď./
- možnosť vytvorenia samostatnej pod stránky SSTZ týkajúca sa oblasti legislatívy športového práva
- nevyhnutnosťou je zlepšiť legislatívny rámec klubov na všetkých úrovniach, 
  /inak nemôžu čerpať rôzne podporné projekty zo strany SSTZ ale ani verejných zdrojov/.
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4. Návrhy a opatrenia do budúcnosti

4.1. Identifikácia problémov v práci komisie a činnosti SSTZ na danom úseku
- personálne poddimenzovaný profesionálny aparát SSTZ, 
- množstvo projektov: WTTD, Stolný tenis do škôl, kalendár, časopis /časovo a vecne náročné/
- čiastočné zlepšenie nastalo po prijatí zamesttanca na pozícii marketingu, ktorý bude pomáhať
- časové limity členov komisie, ktorí vykonávajú činnosť popri svojich zamestnaniach,
- nedostatky klubov a zväzov v novom legislatívnom prostredí,
- podpora stolného tenisu na školách ako primárnom prostredí, kde potrebujeme zachytiť mládež,
- spoluprácou a komunikáciou so školami v projektoch SSTZ sa táto oblasť postupne zlepšuje 
- stále nedostatočný právny servis, Legislatívn akomisia je nefunkčná
- nie je vytvorený systém prípravy a tvorby právnych dokumentov, 
- dokumenty predkladané do VV majú často nízku kvalitu, nie sú odpripomienkované
- doposiaľ neexistuja ani rokovací poriadok samotného VV a ani komisií
- koncepčné materiály sú predkladané na poslednú chvíľu /nízka kvalita materiálov na rokovanie/
- na VV sa riešie vecí, ktoré tam obsahovo a vecne nepatria, znižuje sa efektivita rokovaní

4.2. Návrhy na zlepšenie činnosti komisie a SSTZ do budúcna
- potreba personálneho posilnenia sekretariátu SSTZ,  
- potreba zvýšenia kvality procesu a tvorby prijímania dokumentov SSTZ, nastavenie systému
- vypracovať podrobnejšie štatúty jednotlivých komisií SSTZ  /konkrétna vecná zodpovednosti/,
- zvýšenie profesionalizácie práce členov VV, 
- odbremeniť členov VV od práce, ktorú nemajú riešiť /napr. ak sa to rieši na nižších zložkách/
- zaviesť systém povinných školení pre členov SSTZ, čo bude jedna z podmienok na čerpanie príspevkov
/majú to napr. niektoré mestá/
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5. Záver

Komisia má po svojom ustanovení za sebou dva roky práce. Priebežne realizuje jednotlivé projekty v 
súlade so schválenými prioritami SSTZ, viaceré projekty sú v príprave, sú spustené, resp. sa plánuju 
spustiť ešte v roku 2019. 

V súčasnej dobe pravdepodobne už asi nie je témou dňa neexistencia podporných mechanizmov na 
priamu finančnú podporu klubov, najmä u mládeže, aj keď  názory na spôsob podpory sa môžu 
odlišovať. 

Obrovské  rezervy  však  stále  pretrvávajú  v  nedostatočnom  právnom  a  ekonomickom  rámci  
športových  klubov  a  zväzov,  najmä  na  nižších  úrovniach  riadenia.  Práve  tie  bránia  vo  väčšom 
zapojení  sa  do  finančných  mechanizmov  SSTZ.  Je  však  potrebné  tieto  nedostatky  urýchlene 
odstraňovať, nakoľko absencia splnenia si zákonných povinností do budúcna bude nekompromisne 
diskvalifikovať  potencionálneho  prijímateľa  pri  čerpaní  verejných  zdrojov.  V  zmylse  platnej 
legislatívy  totiž  štátne  orgány  majú  povinnosť  sa  vopred  ppred  poukázaním  prostriedkov  sa 
presvedčiť či subjekt spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, opak je dôvodom pre odmietnutie 
plnenia.  Na základe nových inštitútov financovania  športových klubov a zväzov /napr.  Zmluva o 
sponzorstve, Zmluva o charitatívnej reklame,/ budú môcť finančné prostriedky získať len kvalitne 
pripravené športové kluby po stránke právnej, ekonomickej či administratívnej. 

Správa komisie rozvoja stolného tenisu a školského športu SSTZ – sezóna 2018/2019, strana 10 


