Dobrý deň,
Vážené dámy, vážení páni,
v úvode dovoľte, aby som Vás pozdravila v mene MVK, ktorá rok pracovala v 5člennom zložení
s významnou podporou svojej 4člennej subkomisii. Spolu je 5 T s lic A, 2 T s lic B a po jednom
s lic C a D. Úlohy komisie sa odvíjajú z Hlavných úloh SSTZ prijatých do roku 2020.
Teda, čím komisia prispela za rok k úlohám zväzu. Na 2 seminároch v Bratislave a v Košiciach
si mohli tréneri predĺžiť platnosť svojej licencie. Metodiku sme zverejňovali v časopise
Slovenský ST od domácich trénerov a preklady odborných článkov z nemeckého časopisu TT.
Komisia bola zapojená do schvaľovacieho procesu trénerských licencií získaných v zahraničí.
Prioritou komisie je vzdelávanie trénerov, hráčov v oblasti špecializácie stolný tenis, na základe
čoho môžu požiadať o udelenie licencie, resp. predĺženie jej platnosti. Každé takéto školenie,
alebo seminár je na základe požiadavky členov, alebo komisií SSTZ a je svojím spôsobom
mobilizujúce. Pretože pre žiadneho trénera by školenie a účasť na seminári nemali byť
jedinou formou vzdelávania.
V jeseni 2017 v spolupráci s KSTZ BB a FTVŠ bolo školenie 1.kvalif.stupňa – úspešne ju
absolvovalo 10 trénerov. Celkom máme na Slovensku 83 trénerov, ktorí toto základné
školenie absolvovali a sú držiteľmi platnej lic D. Musíme mať ale na zreteli, že toto základné
vzdelanie je určené pre prácu v záujmovej činnosti a nie výkonnostnému stolnému tenisu.
Rovnako aj stará lic. C , ktorých držiteľmi je ďalších 55 trénerov. Aby sme sa pohli z miesta,
bezpodmienečne potrebujeme u absolventov 2.kv.stupňa rozšíriť súčasný počet 23 – no a to
je aktuálne veľký problém. Svedčí o tom to, že zo spomínaného počtu trénerov 138 s najnižšou
kvalifikáciou sa prihlásili len 8. Ak sa to nezmení, zväz veľmi dlho nebude môcť otvoriť školenie
3.kval.stupňa, samozrejme okrem aktuálneho , ktoré začíname o týždeň a je naň prihlásených
12 držiteľov lic C zo spomínaných 23. Nehovoriac o tom, že FTVŠ a iné, aj zahraničné fakulty
majú pre absolvovanie 4.kval. stupňa (čo je lic A) jednu z podmienok – byť držiteľom lic B. Áno,
trénerov s platnou licenciou B máme dosť 78 s vekovým priemerom 52 rokov. Je však malá
pravdepodobnosť, žeby z nich minimálne 15 mali v budúcnosti záujem absolvovať na FŠ
bakalára. Malo by nám ísť o perspektívu aj v súvislosti so zriadenými regionálnymi ST centrami.
Chcem Vás osloviť s požiadavkou, ktorá je aktuálna do 22. júna – teda týždeň, aby ste vo
svojom zväze, klube oslovili perspektívnych trénerov a ponúkli účasť na tomto školení.
Podmienkou je maturita a byť držiteľom licencie D, resp starej C. Po otvorení školenia v tomto
štádiu už nebude možné do jej priebehu vstúpiť
A čo najbližšie?
V jeseni sa pripravuje do tlače publikácia pre trénerov začiatočníkov, jej autorom je Dr.
Koprda. Aktuálne pripravujeme stolnotenisový manuál pre vedúcich záujmových útvarov na
školách, ktorí neabsolvovali školenie trénerov. So súhlasom MŠ by sme chceli aktualizovať
Učebné osnovy športovej prípravy v stolnom tenise pre účely zaradenia stolného tenisu do
vyučovacieho procesu v rámci TV.
ETTU prisľúbila v roku 2019 zaradiť do svojho vzdelávacieho programu medzinárodnú
konferenciu trénerov na Slovensku.
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Ďakujem za pozornosť.

