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1. Dôvod 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 18.06.2021. Súčasťou navrhovaného
programu sú správy jednotlivých komisií SSTZ za sezónu 2020/2021. 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/.
2. Zloženie komisie
Predsedom komisie je JUDr. Daniel Fink, členmi komisie sú RNDr. Tibor Kollár, Bc. Rudolf Bukovinský, Mgr.
Janka Mihaľovová – členovia, Jakub Cibula – tajomník. Komisia priebežne realizuje jednotlivé projekty v
súlade so schválenými prioritami SSTZ a schválenou koncepciou komisie. Komisia pri svojej činnosti úzko
spolupracuje s ďalšími komisiami SSTZ a rôznymi subjektmi.
3. Obsahové zameranie a náplň činnosti komisie
Vzhľadom na skutočnosť, že podrobnejšie postavenie komisie a jej pôsobenie nie je upravené ani stanovami
SSTZ, komisia pracuje v zmysle svojho vlastného koncepčného dokumentu s uvedením náplne činnosti ako aj
s činnosťami uvedenými v schválených prioritách SSTZ na aktuálne funkčné obdobie VV SSTZ.
4. Programové priority SSTZ na úseku rozvoja stolného tenisu a školského športu
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.
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 jednorazových 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.
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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.
5. Rozpočet komisie
Realizácia činnosti komisie a napĺňanie cieľov sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného VV SSTZ.
Finančná podpora projektov je realizovaná najmä v súlade s programovými prioritami SSTZ na aktuálne
obdobie. Výrazná časť výdavkov v tejto kapitole je však stanovená priamo zákonom, napr. príspevok určený
priamo športovým klubom podľa počtu mládeže do 23 rokov, v uvedenej časti nie je možné rozpočet
ovplyvniť, resp. inak naplánovať.
6. Projekt Stolný tenis do škôl
Aj v roku 2020 sa uvažovalo s projektom Stolný tenis do škôl. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa však
projekt neuskutočnil, realizovali sa však prípravy na ročník 2021. Aktuálne je zabezpečené kompletné
zabezpečenie ročníka po stránke materiálnej, sú nakúpené potrebné materiály, realizovala sa kompletne
nová grafika projektu, sú pripravené pre deti nové materiály. Projekt má vlastné koordinované riadenie
a rozpočet, realizuje sa po celom Slovensku za účasti slovenských reprezentantov v stolnom tenise. Mediálnu
podporu tomuto projektu zabezpečuje aj webová stránka www.sraketoudoskoly.sk, ktorá bola zo strany SSTZ
vytvorená pre obdobné projekty popularizácie stolného tenisu. Uvedená stránka obsahuje aj ďalšie
informácie ako podporné a vzorové dokumenty potrebné 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 sú ucelené informácie o školských stolnotenisových ligách, ktoré
SSTZ za splnenia minimálnych štandardov povýšil na oficiálne súťaže SSTZ, vrátane odkazov na kompletný
výsledkový servis, taktiež funs katalóg či jednotlivé logá na stiahnutie ako aj informácie o publikačnej činnosti
SSTZ. Stránka sa pravidelne aktualizuje. Celý projekt je koncipovaný v fázach ako:
1/ realizácia stolnotenisovej show na školách,
2/ podpora vzniku nových stolnotenisových krúžkov, resp. posilnenie existujúcich,
3/ zriadenie školských stolnotenisových líg na základných školách.
7. Školské stolnotenisové ligy
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. Za splnenia kritérií stanovených pre
výsledkové servisy SSTZ sú deti štartujúce iba v týchto ligách po registrácii súčasťou rebríčka SSTZ. Tieto
súťaže sa tešia čoraz väčšej podpore, deti v nich pribúdajú, čo výraznejšie aj zvyšuje počty novo
registrovaných mladých hráčov. Viacero školských stolnotenisových líg už funguje úspešne niekoľko rokov,
ďalšie sa vytvárajú.
8. 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. Pre rok 2020 to boli
TOP osobnosti histórie slovenského stolného tenisu, v roku 2021 bol kalendár koncipovaný s nosnou témaou
majstrov SR vo všetkých vekových kategóriách ako aj družstiev.
9. Časopis Slovenský stolný tenis
Časopis Slovenský stolný tenis je v dôležitý komunikačný nástroj SSTZ vo vzťahu k členskej základni. Zvýšila sa
zodpovednosť členov redakčnej rady /RR/ za dodanie konkrétnych rubrík, zaviedli sa nové rubriky. Zvýšil sa
náklad časopisu, realizuje sa adresnejšia distribúcia v zmysle vopred pripraveného distribučného listu, ktorý
sa pravidelne dopĺňa o nových odberateľov. Grafické spracovanie časopisu je na pomerne vysokej úrovni.
Jeho existenciu a kvalitu ocenili aj viacerí športoví novinári na spoločnom rokovaní s členmi redakčnej rady,
ktorí zároveň navrhli ďalšie formy práce za účelom jeho neustáleho skvalitňovania. Je pravdepodobne
jediným časopisom národného športového zväzu, ktorý sa vydáva nepretržite už tridsať rokov. Určitým
nedostatkom je pomerne malý okruh prispievateľov.
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10. Príspevok na podporu klubom s mládežou do 23 rokov/15%/
Aj v roku 2020 boli v zmysle zákona o športe rozdelené finančné prostriedky klubom podľa počtu hráčov do
23 rokov s kvalifikovanými štartmi. Za jednotlivé roky 2017, 2018, 2019, 2020 boli v prostredí SSTZ rozdelené
finančné prostriedky takto:
Tabuľka: čerpanie príspevku U23 – celé Slovensko
Rok
Počet
Počet detí
podporených klubov
/tri štarty/

Prepočet
na jedného U23

Celková alokácia SR
/EUR/

2017

49

555

164,00

91 020,00

2018

69

833

205,50

171 181,50

2019

82

1083

239,50

259 387,00

2020

101

1322

350,00

462 700,00

11. Projekt svetového dňa stolného tenisu
Svetový deň stolného tenisu /WTTD – world table tenis day/ každoročne pripadá na 6. apríla. Po minulé roky
sa uskutočnili podujatia pod záštitou SSTZ, na základe vypísanej výzvy pre kluby na zapojenie sa do projektu.
V roku 2021 sa podujatie vzhľadom na obmedzenia súvisiace s COVID-19 uskutočnilo online formou. Na
stránke www.sraketoudoskoly.sk bola vytvorená online platforma na pridávania kresieb a videí vrátane
možnosti hlasovania. Jedna z prác zaujala natoľko, že sa objavila aj na oficiálnej stránke podujatia, čím bola
šírená celosvetovo a postarala sa tak o zviditeľnenie Slovenska aj v oblasti organizovania masových
stolnotenisových podujatí.
12. Publikačná činnosť SSTZ
Výkonný výbor Slovenského stolnotenisového zväzu v súlade schválenými prioritami v roku 2020 rozhodol o
podpore publikačnej činnosti pre športovú obec /kluby, zväzy, odborná verejnosť/ na zapojenie sa. Výzva sa
týkala týchto oblastí: 1. slávne osobnosti slovenského stolného tenisu – história, 2. história klubov, zväzov,
regiónov, 3. metodická a iná odborná literatúra v oblasti stolného tenisu. Na základe zapojenia sa do výzvy
SSTZ následne priamo finančne podporil vznik viacerých publikácií aj v roku 2021. Aktuálne sa tieto publikácie
realizujú, sú podpísané zmluvy, čaká sa na dodanie publikácií. Na prelome rokov 2020/2021 bola vydaná
publikácie Stolnotenisová mapa Slovenska.
13. Projekty SSTZ so sociálnym rozmerom
VV SSTZ v rámci podpory sociálnych aktivít rozhodol o podpore mladého stolnotenisového talentu s ťažkým
životným osudom. SSTZ aktuálne reagoval na situáciu, keď materiálne pomohol jednej mladej hráčke, ktorej
rodine vyhorel dom, následne podporil aj jedno občianske združenie pracujúce s ťažko chorými deťmi.
14. Stolnotenisové odznaky
V rámci podpory a servisu extraligovým klubom boli vyhotovené odznaky pre kluby ktoré o to prejavili
záujem, taktiež v príprave sú odznaky pre olympiádu za účelom lepšej propagácie SSTZ a hráčov, ktorí sa na
olympiádu do Tokya prebojovali.
15. Podpora krajským stolnotenisovým zväzom
Za účelom podpory činnosti krajských stolnotenisových zväzov boli pre každý krajský zväz zabezpečené 2x
notebooky vrátane kompletného príslušenstva a tlačiarne. Taktiež pre tieto zväzy boli za účelom
popularizácie stolného tenisu pripravené odznaky krajských zväzov.
16. Realizované prostriedky právnej pomoci členom SSTZ
Vzhľadom na mimoriadne rýchlo a dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie športového práva je nevyhnutné
zabezpečovať členom SSTZ prenos legislatívnych poznatkov s uvedením ich možnej aplikácie v podmienkach
stolnotenisového hnutia na rôznych úrovniach. Za týmto účelom sú preto realizované aktivity:
- v časopise Slovenský ST je zavedená pravidelná rubrika o aktuálnej legislatíve športového práva,
- boli vypracované a zverejnené viaceré vzorové dokumenty na pomoc klubom.
- bol zabezpečený kompletný právny servis na úseku komisie masového rozvoja a školského športu
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17. Záver
Komisia má po svojom ustanovení za sebou štyri roky práce. Priebežne realizuje jednotlivé projekty v súlade
so schválenými prioritami SSTZ, viaceré projekty sú v príprave, sú spustené, resp. sa plánujú spustiť ešte v
roku 2021.
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