
 
 

Hlavné úlohy Slovenského stolnotenisového zväzu 

na obdobie 2021 – 2025 
_________________________________________________________________ 

 

  

Hlavné úlohy SSTZ na najbližšie 4-ročné volebné obdobie vychádzajú 

z programového zamerania predchádzajúcich konferencií. Plynule nadväzujú 

na hlavné úlohy z minulých rokov a flexibilne reagujú  na požiadavky ITTF, 

ETTU, MŠVVaŠ SR, nového Zákona o športe, ako aj SOŠV. 

 

 

Vrcholový šport a štátna reprezentácia SR 
 

1. Zabezpečiť adekvátnu prípravu slovenských stolných tenistov na OH 2024 

v Paríži ako aj na Európske hry v 2023 v Krakove. Pokúsiť sa zopakovať 

účasť 3 hráčov na OH tak ako v Tokiu 2021.Nasledujúca olympiáda bude už 

o 3 roky. 

 

2. NSTC a NSTCm v spolupráci s klubmi a športovými odborníkmi zabezpečí 

kvalitnú prípravu pre úspešné vystúpenie slovenskej  reprezentácie najmä na: 

ME dospelých, ME do 21 rokov, ME mládeže 2021-2025, MS dospelých ,MS 

mládeže 2021 – 2025 a po novom aj WTT turnajoch.  

 

3. Dobudovať Národné stolnotenisové centrum v Bratislave, ktoré v budúcnosti 

bude zabezpečovať komplexnú starostlivosť o hráčov zaradených do tohto 

centra. Jedná sa najmä o dobudovanie a rekonštrukciu regeneračnej linky, 

posilňovne, priestorov pre relaxáciu reprezentantov a v neposlednom rade aj 

vytvorenie dôstojných podmienok pre prácu trénerov. V prípade priaznivých 

ekonomických podmienok by bolo možné uvažovať aj o dobudovaní 

ubytovacích kapacít priamo v NSTC. 

 

4. Vypísať výberové konania na posty reprezentačných trénerov mužov a žien 

SR na 3-ročný skrátený olympijský cyklus a trénerov mládeže vždy na 

dvojročné obdobie 2021-2023 a 2023-2025                 

 

5. Venovať zvýšenú pozornosť mládeži do 21 rokov, zabezpečovať im štarty, v 

prípade potreby zabezpečiť individuálne tréningových partnerov hlavne pre 



talentovaných hráčov ochotných sa podrobiť tvrdému tréningovému procesu 

v NSTC, NSTCm a RC-CTM. 

 

6. V rámci výcvikových táborov slovenskej reprezentácie pravidelne fyzicky 

testovať najlepších hráčov, zabezpečiť im regeneráciu, rehabilitáciu 

a potrebnú lekársku starostlivosť. Kontrolovať účasť na pravidelných 

telovýchovno-lekárskych prehliadkach registrovaných športovcov podľa ZoŠ.  

 

7. Podporiť zastúpenie SSTZ  v orgánoch ITTF a ETTU a úzko spolupracovať pri 

zabezpečení štátnej reprezentácie s MŠVVaŠ SR a  SOŠV. 

 

 

Športovo – technická komisia 

(Riadenie  a organizovanie súťaží)  
 

1. Naďalej sa podieľať na zavádzaní informačného systému SSTZ najmä pri 

implementácii súborov  predpisov (Súťažný poriadok, Registračný 

a Prestupový poriadok) do tohto systému. 

 

2. V  úzkej spolupráci s extraligovými klubmi naďalej skvalitňovať  najvyššiu 

slovenskú   súťaž (športovú úroveň i riadenie). Vyčleniť v rozpočte SSTZ 

samostatnú položku pre podporu extraligových klubov mužov a žien. 

Finančnou podporou extraligových klubov motivovať našich hráčov hrajúcich 

v zahraničí na návrat do našich súťaží, prípadne pritiahnuť zahraničných 

hráčov, čím by sa zvýšila úroveň našich súťaží. 

 

3. Finančne podporiť a organizačne zabezpečiť štart najlepších slovenských 

klubov mužov a žien v pohárových súťažiach ETTU. 

 

4. Aktívne sa podieľať na medzinárodnom vedení Superligy a presadzovať 

úspešný štart   slovenských tímov v tejto súťaži.  

 

5. Pri prestupoch slovenských hráčov do zahraničia, resp. opačne, úzko 

kooperovať s príslušnými národnými stolnotenisovými federáciami. 

 

 

Komisia mládeže 
1. Vyhodnotiť činnosť regionálnych výberov v najmladších mládežníckych 

kategóriách,  spoločne s metodicko-vzdelávacou komisiou pripraviť centrálnu 

metodiku a zapracovať ju do ich činnosti. Pravidelne ju  sledovať  a 

kontrolovať jej dodržanie a finančne ich podporovať. 

2. Vyhodnocovať činnosť regionálnych centier mládeže RC  CTM. 



 
 

3. Spolupodieľať sa na vytvorení podmienok potrebných k postupnému 

centralizovaniu prípravy dospelých a mládeže v NSTC. 

4. Venovať osobitnú pozornosť dievčenským kategóriám so zameraním na 

navýšenie počtov hráčok. 

5. Inovovať kritériá na zaraďovanie hráčov do NSTCm a CCTM,   diferencovane 

a podľa kvality podporovať všetky UTM, ktoré splnia požadované kritériá.  

6. Úzko spolupracovať s ÚTM, zdokonaliť systém tréningu, zabezpečiť 

hospitácie, metodické konzultácie a celkovú kontrolu činnosti útvarov 

i trénerov. Skvalitniť činnosť zväzového centra mládeže.   

7. Naďalej sa zapájať do projektov ETTU a ITTF zameraných na podporu 

činnosti talentovanej mládeže. 

8. Umožniť aj v ďalšom období talentovaným hráčom štart na medzinárodných 

turnajoch podľa smernice SSTZ, resp. na vlastné náklady.  

 

Komisia pre rozvoj stolného tenisu a  školský šport 

 

1. Masový rozvoj, popularizácia stolného tenisu a rozšírenie členskej základne. 

2. Pokračovanie v mnohých projektoch ako sú: 

3. Projekt „ Stolný tenis do škôl“  

Prehľadné a dostupné informácie www.sraketoudoškoly.sk  

Podpora vzniku nových stolnotenisových krúžkov. 

Ako aj podpora už vzniknutých školských líg  formou vydávaných publikácií 

a materiálov.  

Podpora vzájomnej spolupráce medzi už existujúcimi  krúžkami. 

Podpora vzniku nových školských líg, predovšetkým na základných školách. 

V spolupráci s NŠC  a SAUŠ podporovať rozvoj na všetkých úrovniach škôl, 

podieľať sa na organizácií súťaží. 

V spolupráci s MVK podpora vzdelávania učiteľov telesnej výchovy 

(trénerov)na ZŠ . 

4. Projekt - „Svetový deň stolného tenisu“ (6.4) 

5. Projekt – „Podpora talentov s ťažkým životným osudom“ 

6. Príspevok na podporu klubom s mládežou do 23 rokov  

(schválenie podmienok  na udelenie dotácie) 

Podpora klubov pri vytváraní právnej subjektivity. 

http://www.sraketoudoškoly.sk/


7. Podpora publikačných aktivít: 

- Publikácia reprezentatívneho kalendára SSTZ 

- Skvalitnenie formy i obsahu časopisu „Slovenský stolný tenis“, rozšírenie 

obsahu o nové rubriky.  

- Podpora ostatných publikačných aktivít pre kluby (zamerané hlavne na 

metodické a historické témy). 

 

 

Komisia pre ekonomiku a marketing 
 

1. Priebežne napĺňať informačný systém MŠVVaŠ SR, na základe ktorého je 
vyrátaná štátna podpora uznaným športovým zväzom. Na preklenutie 
financovania kritických období využívať rezervu zväzu.  

2. Dôkladne vypracovať centrálny finančný plán SSTZ a čiastočné finančné 
plány pre potreby zväzu, reprezentácie a hráčov. 

3. Pokračovať v skvalitňovaní podmienok v Národnom reprezentačnom 
stolnotenisovom centre v Bratislave – Krasňanoch.   

4. Spracovať a realizovať marketingovú stratégiu SSTZ so zameraním na 
vrcholový šport, masový šport  a rozvoj členskej základne do 23 rokov. 
Stratégiu detailne rozpracovať pre jednotlivé cieľové skupiny, ich aktivity, 
oblasti a termíny do čiastočných marketingových ročných plánov a tie 
následne spracovať do centrálneho marketingového plánu SSTZ.  

5. Vypracovať základný marketingový dokument; Dizajn Manuál SSTZ 

 
 

Komisia  hráčov  

 
1.  Vytvorenie odkazu na stránke SSTZ na zástupcu hráčov.  

 

2. Spravodlivé zastupovanie hráčov všetkých výkonnostných kategórii. 

 

3. Aktívne riešenie potrieb hráčov návrhy na vylepšenie fungovania stolného 

tenisu u nás. 

4. Vylepšenie podmienok pre hráčov v regionálnych centrách, ale aj dodržiavanie 

štatútu reprezentanta 

 

5. Spolupráca s komisiou školského športu na grantoch pre znevýhodnených i 

stolných tenistoch v ťažkej situácii - pomoc na svoj rozvoj aj tým najslabším. 

 

6. Aktualizácia smerníc schválených v minulosti v spolupráci s výkonným 

výborom SSTZ 



 
 

Metodicko-vzdelávacia komisia 
 

1. Pokračovať v pravidelnom vzdelávaní trénerov všetkých stupňov v spolupráci 

s príslušnými vysokoškolskými zariadeniami  v Bratislave, Banskej Bystrici  a 

Prešove. Využívať odborníkov z praxe ako lektorov vzdelávania. 

 

2. Pokračovať vo vydávaní metodických materiálov a aktuálnych odborných  

informácií pre trénerov  stolného tenisu, organizovať každoročne trénerské 

semináre a trénerské fórum. Zverejňovať metodické materiály (videá, 

preklady, záverečné práce trénerov, príspevky trénerov z praxe) na webovej 

stránke SSTZ.  

 

3. Zabezpečiť v spolupráci so záujmovými združeniami hráčov semináre na tému 

duálna kariéra športovcov a etický kódex športovcov 

 

4. Pripraviť systém individuálneho rozvoja trénerov.   

 

5. Zistiť záujem o bakalárske štúdium (4. kvalifikačný stupeň) spolu s ostatnými 

zväzmi. 

6. Navrhnúť metodiku trénovania začiatočníkov ako aj metodiku kondičnej 

prípravy detí. 

 

 

Rozhodcovská komisia 

 

1. Pravidelne doškoľovať a hodnotiť rozhodcov, aby sa zvyšovala úroveň ich 

rozhodovania. Zamerať sa na nábor a vzdelávanie mladých, perspektívnych 

a jazykovo zdatných rozhodcov, aby aspoň 2 rozhodcovia získali medzinárodnú 

rozhodcovskú licenciu ITTF. 

 

2. Zabezpečiť lepšie morálne a finančné ohodnotenie rozhodcov, a tým ovplyvniť 

záujem o rozhodovanie. 

           

3. Postarať sa o lepšie materiálové vybavenie pre rozhodcov, aby mohli prispieť 

k popularizácii stolného tenisu pre verejnosť. Zakúpiť show court, elektronické 

počítadlá, pomôcky pre rozhodcov. 

 



4. Zdokonaľovanie softvéru pre riadenie turnajov a skvalitnenie live streamu. 

 

5. Rozvíjanie spolupráce s partnerskými rozhodcovskými komisiami iných krajín. 

 

 

Sekretariát SSTZ 
 

1. Pokračovať v skvalitňovaní podmienok v Národnom stolnotenisovom centre 
v Bratislave – Krasňanoch.  Zabezpečiť modernizáciu  kotolne, inštaláciu 
klimatizácie, výmenu hracieho povrchu v hale, zakúpenie novej tribúny 
a rekonštrukcia  kanalizácie. 
 

2. Pripravovať podklady a dokumentáciu na realizáciu nadstavby ubytovacej 
časti pre hráčov v NSTC v Bratislave 
 

3. Každoročne  organizovať svetový pohár mládeže  WTT Contender. 

 

4. Požiadať ITTF, resp. ETTU o pridelenie organizácie významného športového 

podujatia svetového , alebo európskeho významu v roku 2025. 

 
 

Schválené VVSSTZ 

Bratislava, 28.9.2021 

 

 
 

 

 
 

 
 
 


