Smernica SSTZ č. 9/2022 - Štatút Národného stolnotenisového centra mládeže
/NSTCM/
Pôvodná smernica bola schválená s účinnosťou od 1.2.2019

Schválená VV SSTZ dňa 27.9.2022 , s účinnosťou od 1.10.2022

Štatút Národného stolnotenisového centra mládeže /NSTCM/
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Slovenský stolnotenisový zväz, so sídlom Černockého 7729/6, 831 53
Bratislava, právna forma: Občianske združenie, IČO: 30806836 /ďalej len "SSTZ"/ je
právnickou osobou zapísanou v Informačnom systéme športu /ďalej len "SSTZ"/
1.2. SSTZ zriaďuje ako svoj organizačný útvar Národné stolnotenisové centrum
mládeže /ďalej len "NSTCM"/ pre dlhodobú centralizovanú prípravu
najtalentovanejších športovcov v stolnom tenise, spravidla pre reprezentantov SR v
kategóriách juniorov a kadetov. Vo výnimočných prípadoch môžu byť do NSTCM
zaradení aj športovci kategórie do 21 rokov.
1.3. Úlohou NSTCM je vytvárať optimálne podmienky pre zabezpečenie celoročnej
prípravy a tréningového procesu vybraných športovcov, najmä reprezentantov SR po
vedením reprezentačných trénerov a trénerov NSTCM na medzinárodnú úroveň.
1.4. Postavenie reprezentanta SR v stolnom tenise, jeho práva a povinnosti ako aj
ďalšie náležitosti sú upravené v Štatúte reprezentanta.
1.5. Sídlom NSTCM je sídlo SSTZ: Černockého 7729/6, 831 53 Bratislava Webovým
sídlom NSTCM je: www.sstz.sk
1.6. Za činnosť NSTCM, jeho organizačné, personálne a materiálno-technické
zabezpečenie je zodpovedný VV SSTZ.
1.7. NSTCM nie je samostatný právny subjekt, jeho činnosť a právne vzťahy
zabezpečuje SSTZ prostredníctvom svojho rozpočtu, svojich orgánov, útvarov,
zamestnancov ako aj externými zdrojmi.

Článok II.
Ciele NSTCM
2.1. Cieľom NSTCM je dosiahnuť u hráčov zaradených do NSTCM výkonnostné ciele
stanovené na trojročné obdobie, resp. cyklus u juniorov a dvojročné obdobie u
kadetov.
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2.2. Za účelom napĺňania úloh NSTCM, jeho poslania a cieľov NSTCM realizuje
podporu športovcov najmä:
a/ uzatvorením právneho vzťahu so športovcom zákonom stanovenou formou,
b/ finančným zabezpečením športovej prípravy športovca /materiálno-technické
podmienky/,
c/ zmluvne zabezpečenými službami profesionálnych trénerov a tréningových
partnerov,
d/ službami maséra, fyzioterapeuta, kondičného trénera a regenerácie
e/ službami mentálneho kouča,
f/ službami v oblasti funkčnej diagnostiky,
g/ metodickým poradenstvom v súlade s aktuálnym vývojom v stolnom tenise,
h/ medicínskym poradenstvom v oblasti zdravotného stavu, testovania a dopingu,
i/ právnym poradenstvom v oblasti športového práva a s tým súvisiacich právnych
vzťahov,
j/ ďalšími vhodnými formami.

Článok III.
Organizačná štruktúra NSTC
3.1. Organizačná štruktúra NSTCM je:
a/ riaditeľ
b/ oddelenie športovej prípravy
c/ útvar ekonomiky a materiálno-technického zabezpečenia
3.2.
a/ Riaditeľom NSTCM je športový riaditeľ ( spravidla predseda komisie športovej
reprezentácie), ktorý vykonáva túto funkciu v pracovnom alebo obdobnom pomere so
SSTZ. Riaditeľ NSTC vykonáva túto funkciu v úzkej súčinnosti s predsedom komisie
mládeže SSTZ a s využitím pracovníkov sekretariátu SSTZ .
b/ Oddelenie športovej prípravy zahŕňa vedúceho trénera NSTCM, kvalifikovaných
trénerov, kondičných trénerov, mentálneho trénera, maséra a službou lekárskej
starostlivosti.
c/ Útvar ekonomiky a materiálno-technického zabezpečenia zabezpečujú určení
zamestnanci sekretariátu SSTZ ako súčasť ich pracovnoprávnych povinností
vyplývajúcich z pracovnej zmluvy so SSTZ.
d/ Činnosť NSTCM môže byť čiastočne zabezpečovaná aj externými personálnymi
zdrojmi či službami, avšak len v rámci rozpočtu NSTCM na príslušný kalendárny rok.

Článok IV.
Personálne, organizačné, finančné a materiálno-technické zabezpečenie NSTCM
4.1. Riaditeľ NSTCM najmä:
a/ je riadiacim orgánom NSTCM a orgánom zodpovedným za činnosť NSTCM,
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b/ počas jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený vedúci tréner NSTCM
c/ každoročne predkladá VV SSTZ správu o činnosti NSTCM,
d/ zabezpečuje činnosti NSTCM útvarmi NSTCM, zamestnancami SSTZ ako aj
externými službami,
e/ každoročne /najneskôr do 31.12./ predkladá VV SSTZ návrh výdavkov na ďalší
kalendárny rok.
4.2. Organizačné zabezpečenie činností NSTCM:
a/ tréningový proces prebieha v sídle NSTCM, alebo inom určenom mieste podľa
potreby tréningových, alebo iných špecializovaných činností
b/ ďalšie činnosti v súlade s napĺňaním úloh a cieľov môžu byť realizované aj mimo
sídla NSTC,
c/ tréningoví partneri , regenerácia, lekár, ubytovanie, strava a ostatné organizačné
záležitosti sú riešené prevádzkovým poriadkom SŠŠ a SSTZ.
4.3. Finančné zabezpečenie činnosti NSTCM:
a/ je zabezpečené prostredníctvom rozpočtu SSTZ,
b/ výška výdavkov je určená rozpočtom SSTZ na kalendárny rok /samostatná
kapitola/.
4.4. NSTCM hospodári so zvereným majetkom v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a platnými predpismi SSTZ.
4.5. SSTZ zabezpečí jednotlivým členom NSTCM materiálno-technické
zabezpečenie za účelom realizácie stanovených úloh a cieľov v súlade so záväzkami
vyplývajúcimi s uzatvorených zmlúv podľa bodu 5.2. tohto štatútu.

Článok V.
Členstvo v NSTCM, zaraďovanie a vyraďovanie športovcov do NSTCM
5.1. Členmi NSTC môžu byť všetci reprezentanti SR v kategórii mládeže juniorov,
junioriek, kadetov, kadetiek, výnimočne hráči do 21 rokov, prípadne ďalší talentovaní
hráči mládeže a tréningoví partneri. Návrh na zaradenie športovcov do NSTCM
predkladá na schválenie VV SSTZ komisia mládeže po prerokovaní s komisiou
športovej reprezentácie.
5.2. Športovec sa stáva členom NSTC po jeho písomnom súhlase so zaradením do
NSTC a následným schválením vo VV SSTZ .
5.3. Do NSTCM sa zaraďujú športovci s predpokladom dosiahnutia výkonnosti
vysokej medzinárodnej úrovne, a to na obdobie najmenej jedného roka, spravidla k
1.1. a k 1.9. kalendárneho roka. Plnenie stanovených cieľov športovcov sa
každoročne vyhodnocuje vo VV SSTZ.
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5.4. Členovia NSTCM /hráči/ sú zaradení do dvoch skupín:
a/ podporovaná skupina - reprezentanti,
b/ čiastočne podporovaná skupina – tréningoví partneri.
5.5. V prípade neplnenia si povinností športovca alebo stanovených výkonnostných
cieľov či porušovania podmienok zaradenia do NSTC, môže byť športovec na návrh
riaditeľa NSTCM a následným schválením VV SSTZ z NSTCM vyradený..

Článok VI.
Práva a povinnosti športovca zaradeného do NSTCM
6.1. Športovec zaradený do NSTCM je povinný dodržiavať všeobecne-záväzné
právne predpisy, predpisy SSTZ s ktorými bol preukázateľne oboznámený a ďalšie
zmluvné vzťahy uzatvorené so SSTZ.

Článok VII.
Vzťahy k iným orgánom a inštitúciám
7.1. Vzhľadom na skutočnosť, že NSTCM nie je samostatným právnym subjektom,
ale len organizačným útvarom SSTZ, všetky vzťahy k tretím subjektom zabezpečujú
štatutárne orgány SSTZ alebo osoby v zmysle organizačnej štruktúry NSTCM v
súlade s úlohami, ktoré sú im zverené, resp. za ktoré zodpovedajú podľa predpisov
SSTZ alebo predpisov vzťahujúcich sa na NSTCM.
7.2. NSTCM v rámci svojej činnosti spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy
ako aj ďalšími odbornými inštitúciami a organizáciami na úseku športu /napr.
športová medicína, NŠC, ŠCP, FTVŠ či inými vzdelávacími inštitúciami alebo
organizáciami s medzinárodným prvkom.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenie
8.1. O zániku NSTCM rozhoduje orgán, ktorý ho zriadil alebo Konferencia SSTZ ako
najvyšší orgán SSTZ.
8.2. Tento štatút NSTCM nadobúda platnosť dňom jeho schválenia výkonným
výborom SSTZ.
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