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1. Úvodná časť
1.1.

Právny základ vypracovania ročnej správy
Podľa článku 9. bod 11/ platných stanov VsSTZ každá komisia VV ako aj kontrolná komisia je povinná
1 x ročne k 30.06. vyhotoviť správu o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie a uverejniť ju na
webovej stránke VsSTZ. Za vyhotovenie a uverejnenie správy zodpovedá predseda komisie. Z
uvedeného dôvodu predseda komisie mládeže VsSTZ vypracoval túto ročnú správu o činnosti komisie
mládeže VsSTZ, a to za obdobie od poslednej konferencie VsSTZ v roku 2019, t. j. za obdobie máj
2019 až máj 2020.

1.2.

Personálne zloženie komisie mládeže, komunikácia
Komisia mládeže pracuje od svojho kreovania v roku 2017 v nezmenenom zložení, a to: JUDr. Daniel
Fink – predseda komisie, Mgr. Janka Mihaľovová, Ing. Jozef Kacvinský, Erik Hajduk – členovia komisie.
Za účelom riešenia záležitostí týkajúcich sa mládeže členovia komisie komunikujú v priebehu roka
podľa potreby prevažne elektronicky a operatívne telefonicky, osobné stretnutia prebiehajú na
jednotlivých turnajoch a podujatiach ako aj VV VsSTZ /ŠTK mládeže/.

1.3.

Obsahové zameranie a náplň činnosti komisie
VsSTZ dlhodobo nemá komplexnú a záväznú úpravu obsahových náplní jednotlivých komisií. Bližšia
právna úprava náplne komisií nie je obsiahnutá ani v stanovách VsSTZ, neexistujú platné štatúty
jednotlivých komisií, ktoré by bližšie a záväzne určovali ich náplne práce ako aj postup pri ich činností,
vrátane rozhodovacích procesov. V zmysle článku 9 písm. 9 stanov VsSTZ náplň práce komisií určuje
VV. Dokumenty o určení náplne práce jednotlivých komisií /pokiaľ boli v minulosti schválené/ nie sú
zverejnené. KM VsSTZ tak pri svojej činnosti vychádza z povahy činností tejto komisie ako takej a v
súlade s koncepciou práce s mládežou vytvorenej po kreovaní komisie v roku 2017, ako aj na základe
činností realizovaných v spolupráci s inými subjektmi na úseku mládeže, najmä KM SSTZ.

1.4.

Realizované aktivity, spolupráca komisie mládeže VsSTZ s inými subjektmi
KM VsSTZ pri svojej činnosti realizuje všetky potrebné a nevyhnutné úkony za účelom napĺňania
poslania a cieľov komisie. Napr. kreuje kalendár podujatí, rozpis súťaží, zabezpečuje výsledkový servis
mládeže, vydáva úradné správy mládeže, atď.
KM VsSTZ súčasne spolupracuje s viacerými subjektmi, ktoré zabezpečujú činnosť mládeže a
projekty týkajúce sa mládeže na východnom Slovensku. Za týmto účelom najmä:
- predseda KM VsSTZ sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach VV VsSTZ,
- prebieha spolupráca s KM SSTZ pri tvorbe a realizácii projektu regionálnych centier mládeže SSTZ,
- prebieha spolupráca s KM SSTZ pri tvorbe a realizácii projektu regionálnych výberov VsSTZ,
- predseda KM VsSTZ sa aktívne podieľa na procese tvorby výzvy týkajúceho sa príspevku U23,
- predseda KK VSSTZ ako člen RR časopisu SST napomáha k zviditeľňovaniu talentov mládeže VSSTZ,
- predseda KM VsSTZ ako predseda Komisie rozvoja a školského športu SSTZ tvorí, resp. sa
spolupodieľa na ďalších projektoch s možným dopadom na mládež, najmä projekty svetového dňa
stolného tenisu, projekty podpory mládeže s ťažkým životným osudom, atď.,
- pravidelne sa zúčastňuje turnajov VSPM v rôznych vekových kategóriách.
Predseda KM VsSTZ ako člen VV VsSTZ súčasne realizuje aj ďalšie mimo rámca náplne KM VsSTZ, a to
najmä:
- obsahovo pripravuje a napĺňa nový web VsSTZ,
- vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí VV VsSTZ,
- pripravuje dokumenty potrebné k uzatváraniu zmluvných vzťahov /napr. pinec.sk, vsstz.sk atď./,
- predkladá na zasadnutia VV VsSTZ materiály na skvalitnenie činnosti VsSTZ aj v iných oblastiach,
- ako člen VV VsSTZ reprezentuje VsSTZ na rôznych podujatiach /napr. MVSL, a iné podujatia,/
- realizuje ďalšie činnosti za účelom zvýšenia kvality práce VsSTZ.
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2. Hlavná časť – súťaže mládeže VsSTZ
2.1.

Majstrovské súťaže mládeže podľa rozpisu súťaže
KM VsSTZ v zmysle rozpisu súťaží mládeže riadi kompletné súťaže mládeže – turnaje VSPM vo
všetkých kategóriách /4 v každej kategórií/, súťaže družstiev, ktoré sa kreujú zo súťaží jednotlivcov na
VSPM, MVSL mládeže jednotlivcov a družstiev. V rámci určovania organizátorov jednotlivých súťaží
má záujem dodržiavať paritný princíp usporiadateľov pre PO a KE kraj, z objektívnych dôvodov to
však niekedy nie je možné. Túto sezónu napr. narýchlo bolo potrebné rozhodnúť o organizácii dvoch
VSPM v dvoch dňoch po sebe v zimných mesiacoch, kedy sa cez zimné prázdniny zvyčajne nekúri,
a tak 2 VSPM namiesto SŠK Poproč operatívne prevzalo ŠKST Humenné. Jednotliví usporiadatelia
VSPM v sezóne 2019/2020 boli STO Valaliky /3x/, ŠKST Humenné /5x/, SŠK Poproč /1x/, ŠKST Spišský
Štvrtok /2x/, MŠK VSTK Vranov n/Topľou /2x/, ŠK Orion Belá nad Cirochou /1x/. KM VsSTZ by do
budúcna privítala väčší záujem o organizáciou turnajov VSPM aj z iných klubov, ktoré disponujú
dostatočnými hracími priestormi a odborným zázemím rozhodcov tak, aby jednotlivé turnaje VSPM
boli čo najbližšie k jednotlivým regiónom.

2.2.

Vyhodnotenie účastí jednotlivcov na turnajoch VSPM a SPM
V nižšie uvedených tabuľkách sú uvedené počty štartujúcej mládeže VSL na jednotlivých turnajoch
VSPM ako aj SPM, súčasne sú uvedené aj priemerné počty na kategóriu. Kým počty v kategóriách
najmladšieho, mladšieho a staršieho žiactva majú stúpajúcu tendenciu /čo je o. i. spôsobené aj
štartom z nižších kategórií/, zlom nastáva v kategórií dorastu. Zo všetkých kategórií je tak
mimoriadne dôležitá fáza prechodu z kategórie kadet do kategórie junior, kde existuje najväčší
úbytok hráčov. Z uvedeného súčasne vyplýva, že počty mládeže na turnajoch SPM sú približne o 20
na kategóriu nižšie ako tých istých hráčov na turnajoch VSPM.
Tabuľka: počty štartujúcich jednotlivcov na turnajoch VSPM /CH + D spolu/ - sezóna 2019/2020
1.VSPM 2.VSPM 3.VSPM 4.VSPM Priemer
Priemer
CH D CH D CH D CH D

CH D

Kategória VSPM

Dorast

23 15 30 12 28 15

27 14

41

Staršie žiactvo

44 25 50 23 42 15

45 21

66

Mladšie žiactvo

39 22 44 24 41 17 32 20 39 21

60

Najmladšie žiactvo

27 11 45 16 47 16 31

51

9 38 13

Tabuľka: počty štartujúcich jednotlivcov na turnajoch SPM /CH + D spolu/ - sezóna 2019/2020
1.SPM 2.SPM 3.SPM 4.VSPM Priemer
Priemer
CH D CH D CH D CH D

2.3.

Dorast

17

Staršie žiactvo

7 11

25

33 24 16 11 15 21

21 19

40

Mladšie žiactvo

18 19 14 11 31 11

21 14

35

Najmladšie žiactvo

17

17 11

20

9 17 17

17

Kategória SPM za východ

8

7 16

5 23 11

CH D

Účasť jednotlivcov a družstiev na Majstrovstvách SR
Keďže majstrovstvá Slovenska družstiev mládeže boli zrušené, následne boli zrušené aj súťaže
družstiev mládeže VsSTZ. VV SSTZ súčasne ponechal ešte otvorenú možnosť odohrať MSR mládeže
jednotlivcov v neskorších termínoch, takže vyhodnotiť vystúpenia hráčov VSL ešte nie je možné. VV
VsSTZ na májovom zasadnutí VV na východe zrušil MVSL jednotlivcov mládeže.
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2.4.

Počty jednotlivcov na turnajoch VSPM podľa klubov
Z uvedenej tabuľky je možné analyzovať aj geografické rozloženie klubov pracujúcich s mládežou.
Počty podľa krajov sú síce približne vyrovnané, avšak obrovské rozdiely sa ukazujú v konkrétnych
regiónoch. Jednoznačným lídrom výchovy mládeže je v súčasnom období historický región Zemplína
s počtom 90 /Horný Zemplín 69 + Dolný Zemplín 21/, nasleduje región Košíc /33/ a Spiš /30/. Len
tieto tri regióny majú percentuálny podiel na štartoch mládeže sa podieľajú na štartoch mládeže
spolu 75,74 % /44,55 % Zemplín + 14,85 % oblasť Košice + 16,34 % Spiš/. Celkový počet mládeže
zapojených do VSPM aspoň jedným štartom /202 detí/ môžeme hodnotiť pozitívne. Do určitej miery
však negatívom ostávajú počty dievčat, keďže ich podiel vo vzťahu k celkovému počtu tvorí len
približne 1/3. Aj tu sú však obrovské regionálne rozdiely, keďže z celkového počtu 56 dievčat z 15
klubov tvorí rovných 50 % účasť štyroch klubov Horného Zemplína /Humenné, Belá n/C, Vranov n/T,
Vyšný Žipov/. Za povšimnutie určite stojí skutočnosť, že z miest Poprad a Prešov /spolu cca 140.000
obyvateľov/ nám túto sezónu štartovalo len jedno jediné dievča. Zaujímavým porovnaním sú však
čísla VSPM /202 detí/ vo vzťahu k porovnaniu tabuľky v kapitole 3 tejto správy – čerpanie príspevku
SSTZ U23. Porovnaním týchto dvoch tabuliek vyplýva, že na turnajoch VSPM sa zúčastnilo 202 hráčov,
avšak kluby VSL čerpali za rok 2019 od SSTZ príspevok U23 na celkovo 335 hráčov hrávajúcich
oficiálne súťaže. Rozdiel je tak 133 detí, hrávajúcich s najväčšou pravdepodobnosťou len nižšie
okresné či oblastné súťaže, resp. školské ligy.

Tabuľka: celkové počty jednotlivcov na VSPM podľa klubov - sezóna 2019/2020 /všetky kategórie/
Klub
Chlapci Dievčatá
Spolu
PO
KE
1 ŠKST HUMENNÉ
16
13
29
29
2 ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
10
7
17
17
3 MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU
8
4
12
12
4 STO VALALIKY
10
2
12
12
5 STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
7
4
11
11
6 MŠK STO KROMPACHY
5
5
10
10
7 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV
9
1
10
10
8 ZŠ VYŠNÝ ŽIPOV
6
4
10
10
9 OŠK ŠAR.MICHAĽANY
9
9
9
10 SŠK POPROČ
6
3
9
9
11 KST PLUS40 TREBIŠOV
8
8
8
12 ŠKST MICHALOVCE
6
2
8
8
13 ŠKST JUNIOR SPIŠSKÉ VLACHY
3
4
7
7
14 STŠK OBEC HRABUŠICE
5
1
6
6
15 ŠKST SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
6
6
6
16 STJ DRUŽBA BARDEJOV
4
1
5
5
17 ŠSTK JUNIOR ČAŇA
4
1
5
5
18 TJ STO SLOVENSKÁ VES
1
4
5
5
19 GEOLÓG ROŽŇAVA
4
4
4
20 STK ZBEREKO KOŠICE
4
4
4
21 TJ STO LETANOVCE
4
4
4
22 ŠK VETERÁN POPRAD
3
3
3
23 ŠKST SOKOL VOJČICE
3
3
3
24 OSK MICHAĽANY
1
1
1
25 STO MOKRANCE
1
1
1
26 ŠAZZOH HENDRICHOVCE
1
1
1
27 TJ ČEČEHOV
1
1
1
28 ZŠ KARPATSKÁ SVIDNÍK
1
1
1

146

56

202

107

95
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2.5.

Stav mládežníckych klubov na VsSTZ
Na základe kritérií určených súťažným poriadkom mládeže za z jednotlivých turnajov jednotlivcov
vyhodnocuje aj súťaž družstiev, počty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Klasifikované družstvá VSL v sezóne 2019/2020
Dorast
Staršie žiactvo
Mladšie žiactvo
Najmladšie žiactvo

Chlapci
8
17
16
15

Dievčatá
5
7
9
5

2.6.

Súťažný poriadok mládeže, proces tvorby a pripomienok
Súťaže mládeže VsSTZ prebiehajú na základe a v súlade so schváleným súťažným poriadkom mládeže.
Tento dokument je zverejnený na webovom sídle VsSTZ, je aj súčasťou vydaného rozpisu súťaže
v printovej forme, ktorý sa zasiela každému družstvu v pôsobnosti VsSTZ. Pred každou sezónou je
súťažný poriadok mládeže zverejnený na pripomienkovanie klubom pracujúcim s mládežou, ktoré ho
majú možnosť pripomienkovať. Komisia mládeže následne zapracuje relevantné pripomienky a
súťažný poriadok mládeže pred každou sezónou doplní a upraví. KM VsSTZ vyhodnocuje spoluprácu
klubov a športovej verejnosti podieľajúcej sa na výchove mládeže v tomto smere za nedostatočnú,
nakoľko počet doručených návrhov na úpravu súťažného poriadku mládeže je každý rok veľmi nízky,
až mizivý. Privítali by sme preto vyššiu participáciu na tvorbe tohto dokumentu, keďže z analýz počtu
klubov pracujúcich s mládežou vyplýva, že ich je aktuálne takmer tridsať, avšak počet pripomienok
k súťažnému poriadku mládeže sa každoročne približuje k číslu blízkemu nule.

2.7.

Úradné správy mládeže
V priebehu súťažného ročníka KM VsSTZ informuje verejnosť najmä prostredníctvom vydávaných
úradných správ mládeže, ktoré sú zverejňované na webovom sídle VsSTZ. Týka sa to najmä informácií
o nomináciách na MVSL mládeže, o pridelení usporiadateľov MVSL mládeže, o nomináciách mládeže
na regionálne kempy výberov VsSTZ ako aj mnohých ďalších skutočnostiach.

2.8.

Oblastné a okresné žiacke súťaže
Existencia a riadenie uvedených súťaží je plne v kompetencii jednotlivých ObSTZ a OSTZ. Majstri
oblastných, resp. okresných majstrovstiev v jednotlivých kategóriách majú po splnení podmienok
právo štartu na MVSL mládeže bez ohľadu na nominačný rebríček VSL. Komisia mládeže preto pre
tieto zväzy vypracovala aj vzorové propozície MO a kritéria pre ich uskutočnenie tak, aby sa
uskutočnili podľa platných súťažných predpisov. Z hľadiska spolupráce týchto štruktúr s VsSTZ
konštatujeme, že z trinástich ObSTZ a OSTZ tieto výsledky MO pravidelne dodáva len Svidník,
Stropkov, Spiš, Podtatranská oblasť, výsledky zvykne dodávať aj Prešov. ObSTZ Humenné už dva roky
po sebe MO mládeže neuskutočnil, aj keď v minulosti sa viac ako tridsať rokov nestalo, aby sa
nekonali. Ostatné ObSTZ a OSTZ tieto turnaje buď neuskutočňujú vôbec alebo výsledky nedodávajú,
čo svedčí o slabšej práci s mládežou na úrovni týchto oblastných a okresných štruktúr. Celkovo z
pozície KM VsSTZ vnímame tento stav ako neuspokojivý, do budúcna existujú obrovské rezervy.

2.9.

Zrušenie poplatkov za neúčasť družstiev mládeže
KM VsSTZ sa od začiatku funkčného obdobia v tomto VV snažila presadiť myšlienku postupného
zrušenia poplatkov za neúčasť družstiev mládeže, keďže v súčasnej situácii už uvedený poplatok
strácal svoje odôvodnenie. Postupne tak došlo k zníženiu týchto poplatkov najprv na ½, aby v sezóne
2019/2020 došlo k celkovému zrušeniu týchto poplatkov. Ideou pri práci s mládežou je dnes už
opačný trend, keď „potrestaným“ je práve klub, ktorý s mládežou nepracuje, nakoľko nemôže na
mládež čerpať finančné prostriedky z rôznych zdrojov. Do budúcnosti bude tento trend
pravdepodobne ešte markantnejší, keďže v súčasnosti je prevažná miera verejných zdrojov cielene
alokovaná práve na mládež. Klub nepracujúci s mládežou tak svoj budúci rozvoj bude realizovať
v mimoriadne sťažených podmienkach.
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3. Projekty rozvoja mládeže, školský šport
3.1.

Podpora výberov VsSTZ na vybraných turnajoch
V rokoch 2018 a 2019 bola pod hlavičkou VsSTZ vyslaná výprava na medzinárodných turnaj Prague
Open. Uvedený štart bol umožnený na základe navýšených finančných prostriedkov zo strany SSTZ na
mládež. Deti štartovali na základe nominácie. Štarty detí boli ich odmenou najmä za výkony
v celoročnej práci na regionálnych kempoch. Všetci členovia výpravy mali jednotné tričká s logom
VsSTZ. V roku 2020 sa tento turnaj z objektívnych príčin neuskutočnil.

3.2.

Projekt regionálnych výberových kempov
Uvedené projekt je realizovaný pod záštitou KM SSTZ, ktorá určuje základné pravidlá ich fungovania.
Konkrétne špecifiká si následne upravujú jednotlivé regióny. Pre sezónu 2019/2020 bolo zo strany
SSTZ určené, že tieto výberové kempy sú určené pre deti do kategórie mladší žiak. Kempy sa
uskutočňujú najmä v kluboch, pri ktorých sú zriadené regionálne centrá mládeže, kde sú vytvorené
vhodné podmienky pre ich realizáciu. VsSTZ patrí od ich vzniku v porovnaní s ďalšími krajmi spolu
s Bratislavským krajom k lídrom v ich realizácii. Určitým negatívom však ostáva komplikovaný
kalendár mládeže, sú preto zväčša realizované v čase prázdnin /jarné, zimné, jesenné atď./. V roku
2020 sa zlepšila aj koordinácia kempov vo vzťahu k výcvikovým táborom mládeže SSTZ tak, aby tieto
termíny navzájom nekolidovali. Každý kemp je realizovaný na základe stanovených propozícií
s programom, hlavný tréner kempu je povinný vypracovať záverečnú správu, súčasťou sú ja analýzy
herných prejavov detí.

3.3.

Regionálne centrá SSTZ
Na východnom Slovensku sú aktuálne zriadené tri Regionálne centrá mládeže /RCM/ pod gesciou
SSTZ, dve v Košickom kraji /ŠKST Michalovce, STK Lokomotíva Košice/ a jedno v Prešovskom kraji
/ŠKST Humenné/. Po odstúpení STO Valaliky v lete 2019, ktoré malo pridelený štatút RCM už skôr,
VV VsSTZ odporučil na základe žiadostí klubov pre zriadenie ďalšieho RCM dva kluby – STK
Lokomotíva Košice a TJ Geológ Rožňava, a to bez určenia poradia. Následne VV SSTZ rozhodol o
pridelení RC mládeže v prospech STK Lokomotíva Košice.

3.4.

Projekt Stolný tenis do škôl
V rámci projektu SSTZ „Stolný tenis do škôl“ na východnom Slovensku na prelome rokov 2019/2020
uskutočnilo celkom šesť podujatí pre žiakov základných škôl. Išlo o stolnotenisovú show za
prítomnosti slovenských reprezentantov s cieľom propagácie stolného tenisu a vzbudenia záujmu o
tento šport u najmenších detí. Akcie sa uskutočnili paritne, tri v PO kraji /Zborov, Poprad-Matejovce,
Giraltovce/ a tri v KE kraji /Rožňava, Strážske, Kráľovský Chlmec/. Každá škola na ktorej sa show
uskutočnila, obdržala od SSTZ kvalitný súťažný stolnotenisový stôl, súťažnú sieťku, tréningové
loptičky, viacero stolnotenisových rakiet pre začiatočníkov. Projekt sa uskutočňuje pod gesciou
Komisie rozvoja stolného tenisu a školského športu SSTZ. Bližšie informácie:
https://www.sraketoudoskoly.sk/

3.5.

Školské stolnotenisové ligy
Predseda KM VsSTZ ako člen VV SSTZ a predseda komisie rozvoja a školského športu SSTZ pravidelne
na jednotlivých VV VsSTZ informuje o možnosti jednotlivých škôl zapojiť sa do projektu SSTZ –
školských stolnotenisových líg žiakov ZŠ ako dlhodobých súťaží, pričom SSTZ svojimi predpismi uznal
tieto súťaže po splnení ďalších podmienok za oficiálne súťaže SSTZ. Uvedené znamená, že v prípade
troch štartov detí s registráciou v takejto súťaží je možné do budúcnosti čerpať príspevok do 23 rokov
aj na tieto deti. Všetky informácie sú na stránke www.sraketoudoskoly.sk. Uvedené školské ligy do
určitej miery nahrádzajú takmer neexistujúce dlhodobé oblastné, resp. okresné súťaže žiakov a ich
zriaďovanie je v súlade s programovými prioritami SSTZ na aktuálne obdobie 2017 – 2021. Ide pritom
o jedinú oficiálnu súťaž SSTZ, kde je povolený aj štart neregistrovaných detí. Na východe sa úspešne
spustili v Humennom, vo Vranove n/Topľou, dlhodobo sa hrávajú v Trebišove či Košiciach, snahy
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o zriadenie boli v Michalovciach a tesne pred koronou aj na Spiši. Ďalšie informácie sú k dispozícii na
webe https://www.sraketoudoskoly.sk/skolske-ligy/
3.6.

Finančná podpora SSTZ klubom pre mládež do 23 rokov
SSTZ od roku 2017 každoročne prerozdeľuje finančné prostriedky klubom pracujúcim s mládežou.
Podľa zákona o športe je národný športový zväz povinný prerozdeliť pre kluby 15 % finančných
prostriedkov obdržaných prostredníctvom príspevku uznanému športu pre hráčov do 23 rokov s
troma kvalifikovanými štartmi. O túto podporu sa môžu uchádzať všetky kluby po splnení podmienok
zverejnených vo Výzve SSTZ na príslušné obdobie. Z tabuliek nižšie je zrejmé, že počet financií do
klubov za posledné tri roky narastal, nevynímajúc kluby v pôsobnosti VsSTZ. V roku 2019 tento
príspevok dostalo na východnom Slovensku spolu 25 klubov pracujúcich s mládežou s celkovou
alokáciou 80.231,50 EUR, pričom príspevky pre kluby PO a KE kraja boli v priemere porovnateľné.
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

1 083

239,50

259 378,00

Tabuľka: čerpanie príspevku U23 – východné Slovensko/VSL/
Rok
Počet
Počet detí
Prepočet
podporených klubov
/tri štarty/
na jedného U23

Celková alokácia VSL
/EUR/

2017

13

116

164,00

19 024,00

2018

20

231

205,50

47 470,50

2019

25

335

239,50

80 231,50

Je zrejmé, že uvedený zdroj financovania je pre kluby nielen na východe významný, každoročne stúpa
počet klubov, ktoré o príspevok žiadajú. Určitým negatívom je však skutočnosť, že viacero klubov,
ktorých čerpanosť je finančne slušná, nevysielajú deti na turnaje VSPM, prípadne len minimálne, a
to aj napriek tomu, že čísla deklarovaných detí s troma kvalifikovanými štartmi sú pomerne vysoké
/najmä viaceré kluby oblasti Spiša/. Je tak zrejmé, že tieto deti za zúčastňujú prevažne miestnych a
lokálnych oficiálnych športových podujatí /okresné súťaže, atď./, čo je škoda, nakoľko pridelené
finančné prostriedky im už umožňujú aj štarty na turnajoch VSPM či SPM.
Podľa vyššie uvedenej tabuľky kluby spolu čerpali od SSTZ v roku 2019 dotáciu na celkovo 335
mladých hráčov do 23 rokov. V týchto číslach však nie sú napr. zarátané aj ďalšie deti a mládež, ktorá
preukázateľne stolný tenis hráva /cca 30 detí z Prešova, či 50-60 detí z Podtatranskej oblasti/, na
ktoré kluby z rôznych príčin finančné prostriedky ani len nepožiadali, aj keď podmienky na čerpanie
často spĺňajú. Pri orientačnom počte týchto detí sa tak len podtatranský región za rok 2019
dobrovoľne ochudobnil o cca 12 až 14 tisíc EUR /239,50 EUR/dieťa/. Je tiež možné konštatovať
stúpajúci trend počtov mládeže keď oproti roku 2017 /116 U23/ sa už v roku 2019 /335 U23/
čerpanosť U23 strojnásobila.
Zohľadniac všetky uvedené čísla však možné konštatovať, že na východnom Slovensku sa
organizovanému stolnému tenisu na rôznych úrovniach venuje 400 a viac detí. Podľa aktuálnej
databázy SSTZ je však na východnom Slovensku registrovaných spolu 966 hráčov U23 s platnou
registráciu SSTZ, z toho 573 v Prešovskom a 393 v Košickom kraji. Registrovaných detí je teda takmer
trikrát viac ako detí, na ktoré kluby požiadali dotáciu SSTZ. Často je to spojené aj s nedostatočným
právnym rámcom športových klubov, ktorý im neumožňuje o tieto prostriedky žiadať, či absenciou
odbornej personálnej zložky klubu, ktorá by sa týmto záležitostiam venovala. V podstatnej miere je to
však spôsobené aj tým, že registrácia nového dieťaťa je určená rovno na päť rokov, pričom zo
skúseností vieme, že percento detí, ktoré začne stolný tenis hrávať a detí, ktoré ostanú hrávať aj po
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piatich rokoch, je diametrálne odlišné. Za účelom zreálnenia týchto počtov by preto stálo za úvahu
otvoriť otázku potvrdenia „súpisiek“ detí pre každú sezónu tak ako to zaviedli aj vo väčších
športových zväzoch. Došlo by tak k zreálneniu počtu športujúcich detí vo vzťahu k databáze SSTZ, čím
by sa napr. vytvoril tlak na registráciu detí aj na najnižších úrovniach ObSTZ a OSTZ, kde je možné
dlhodobo pozorovať nežiadúci jav štartov detí bez registrácie SSTZ. Táto skutočnosť je však
nepochopiteľná vo vzťahu k platbe za registráciu napr. najmladšieho žiaka /5EUR/5rokov/, pri
zohľadnení benefitov, ktoré môže klub na dieťa čerpať.
Významným pozitívom je však skutočnosť, že nám výraznejšie pribúdajú aj počty novo registrovaných
hráčov U23. Od 30.06.2019 do 13.05.2020 nám na východe pribudlo spolu 179 nových hráčov /116
Prešovský a 63 Košický kraj/, pričom ide o absolútny prírastok, keďže v tomto počte nie je zarátaná
mládež, ktorým sa registrácia obnovila po skončení platnosti.
Postupne sa tiež zlepšuje aj celková čerpanosť finančných prostriedkov U23 vo vzťahu k celej SR. Kým
v roku 2017 predstavovala táto čerpanosť len 20,90 %, v roku 2019 to už bolo 30,93 %. Viaceré kluby
tak bez pochýb museli dospieť k záveru, že práca s mládežou už nie je „príťažou“, ale prináša so
sebou aj finančné výhody, ktoré umožňujú budúci trvalejší a systematický rozvoj klubu. Veď na
východnom Slovensku len prostredníctvom tohto zdroja v roku 2019 čerpalo finančné prostriedky na
tento účel 25 klubov spolu v sume 80.231,50 EUR!
Tabuľka: čerpanie príspevku U23 – Východné Slovensko 2019 podľa klubov
P. č.

Názov klubu

Počet detí
/tri štarty/

1. JK JMC Lužany pri Topoli

Pridelená suma
/EUR/

PO
kraj

KE
kraj

6

1 437,00

2. Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov

12

2 874,00

2 874,00

3. MŠK STO Krompachy

39

9 340,50

9 340,50

4. Obecný športový stolnotenisový klub Šarišské Mchaľany

10

2 395,00

6

1 437,00

1 437,00

21

5 029,50

5 029,50

7. STK Stará Ľubovňa

2

479,00

8. Stolnotenisový klub ZBEREKO Košice

3

718,50

718,50

14

3 353,00

3 353,00

10

2 395,00

2 395,00

8

1 916,00

1 916,00

12. ŠK Orion Belá nad Cirochou

18

4 311,00

4 311,00

13. ŠK veterán Poprad

19

4 550,50

4 550,50

14. Školský stolnotenisový klub Junior Čaňa

1

239,50

15. Športový klub stolného tenisu Humenné

35

8 382,50

16. Športový klub stolného tenisu Michalovce

12

2 874,00

2 874,00

5

1 197,50

1 197,50

18. Športový klub stolného tenisu Spišské Vlachy

17

4 071,50

4 071,50

19. Športový klub stolného tenisu Spišský Štvrtok

12

2 874,00

2 874,00

20. SŠK Centrál Svidník

13

3 113,50

3 113,50

8

1 916,00

1 916,00

22. Telovýchovná jednota Geológ Rožňava

19

4 550,50

4 550,50

23. TJ Dunajec Spišská Stará Ves

18

4 311,00

4 311,00

24. TJ STK Kežmarok

12

2 874,00

2 874,00

25. Vranovský stolnotenisový klub Vranov nad Topľou

15

3 592,50

3 592,50

335

80 231,50

38 320,00

5. OŠK Betlanovce
6. STK Lokomotíva Košice

9. Stolnotenisový oddiel Valaliky
10. Stolnotenisový športový klub Obec Hrabušice
11. Stolnotenisový športový klub Poproč

17. Športový klub stolného tenisu Vojčice

21. Telovýchovná jednota Družstevník Letanovce

SPOLU

1 437,00

2 395,00

479,00

239,50
8 382,50

41 911,50
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4. Právny servis
4.1.

Aktuálny právny rámec športových klubov a verejné zdroje
Legálna definícia verejného záujmu v športe
Štát prostredníctvom nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení prijal koncepciu
rozvoja športu s tým, že v § 2 ZoŠ zaviedol legálnu definíciu pojmu verejný záujem v športe ako a/
podpora a rozvoj športu mládeže, b/ zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie SR na
významnej súťaži, c/ ochrana integrity športu a d/ podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. Na
prvom mieste bol tak verejný záujem definovaný ako podpora a rozvoj mládeže. Najmä tam preto aj
do budúcnosti budú cielene poukazované finančné prostriedky do jednotlivých odvetví športu.
Súčasne však štát aj definoval podmienky pre športové organizácie, ktoré sú oprávnené verejné
prostriedky prijímať.
Podmienky použitia verejných zdrojov v športe
A keďže v súčasnej dobe prevažná časť finančných prostriedkov prichádza do športových klubov
práve z verejných zdrojov /rozpočty obcí a miest, rôzne dotácie či granty z VÚC, ústredných orgánov
štátnej správy a ministerstiev, asignačná daň – 2 %/, absenciou plnenia základného právneho rámca
pre ich čerpanie sa kluby samé diskvalifikujú v ich získavaní. Aj zmluva o sponzorstve dnes už
predpokladá, že klub musí spĺňať všetky podmienky oprávneného prijímateľa verejných zdrojov. V
rámci reťazenia verejných zdrojov sa tak napr. aj príspevok SSTZ pre hráčov do 23 rokov považuje za
príjem verejných zdrojov, keďže SSTZ ho získal od štátu na základe zmluvy o poskytnutí príspevku
uznanému športu. V zmysle dnešnej právnej úpravy už dokonca orgány verejnej správy nemôžu
poskytnúť klubu finančné prostriedky ak nespĺňa zákonom stanovené náležitostí. V zmysle § 6, ods.
1/ zák. č. 346/2018 totiž subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej
osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3, ods. 1, písm. a), b), c) a f). takáto
osoba navyše nesmie nadobudnúť ani majetok štátu, majetok vyššieho územného celku, majetok
obce alebo majetok verejnoprávnej inštitúcie. Orgány verejnej správy tak budú povinné si tieto údaje
pred poskytnutím financií vopred overiť. V zmysle odkazu č. 6 pod čiarou pritom pod pojmom verejné
zdroje zákonodarca rozumie ustanovenie § 2, písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nedostatočný právny rámec niektorých športových klubov
Z tohto pohľadu existujú stále ešte výrazné nedostatky v právnom rámci športových klubov. Bez
ohľadu na to, či klub pracuje s verejnými zdrojmi alebo nie, je jeho právny základ jasne definovaný
v zákone o športe. Z tohto pohľadu tak určite ako nedostatok možno konštatovať, že viaceré kluby
v riadiacej pôsobnosti VsSTZ nespĺňajú ani základný požadovaný rámec pre ich činnosť. Športová
organizácia je definovaná ako právnická osoba, ktorá okrem iného musí mať aj svoje IČO. Podľa § 8
ods. 1/ zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení je Športovou organizáciou je právnická
osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť; športovou organizáciou
nie je orgán verejnej správy. A táto sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe /ods.
2/.

4.2.

Prostriedky poskytovania pomoci športovým klubom
Právny servis na stránke vsstz.sk
Za účelom vyššej kvality transferu poznatkov z oblasti športového práva preto VsSTZ snaží
jednotlivým klubom v jeho riadiacej pôsobnosti preniesť čo najviac poznatkov a oboznamovať o nich
stolnotenisovú športovú verejnosť na východe. Predseda KM VsSTZ ako člen redakčnej rady časopisu
Slovenský stolný tenis pravidelne prispieva do časopisu okrem iného aj do rubriky „Právny servis“.
Uvedené články sa týkajú aktuálneho diania v oblasti športového práva. Za účelom transferu týchto
informácií smerom k VSL hnutiu sú aktuálne tieto odborné články zverejňované na stránke vsstz.sk
https://www.vsstz.sk/pravny-servis/. Čitateľ sa tak dozvie informácie o nových právnych inštitútoch
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v oblasti športu, ako napr. o príspevku na športovú činnosť dieťaťa, o podmienkach organizovania
športových podujatí, o novej právnej úprave týkajúcej sa zákona o mimovládnych neziskových
organizácií, kam spadajú aj občianske združenia, o charitatívnej reklame ako významnom pilieri
financovania športových organizácií, či zmluve o sponzorstve.
Pomoc pri zakladaní športových klubov a realizácií zmien
Súčasne sú na uvedenej stránke na inom mieste v časti „dokumenty“ aj prelinkované ďalšie
dokumenty vytvorené predsedom KM VsSTZ, a to napr. informácie na pomoc klubom, najmä postup
pri založení stolnotenisového klubu, vzor zápisnice z členskej schôdze, prezenčná listina, vzorové
stanovy pre kluby, postup pri registrácii klubu na MV SR, atď., ktoré sú umiestnené priamo na stránke
sstz.sk http://www.sstz.sk/zakladne_dokumenty
4.3.

Návrhy opatrení v právnej oblasti v podmienkach VsSTZ
Za účelom neustále skvalitňovania tak činností VsSTZ v právnej oblasti ako aj v oblasti posilňovania
právnej kvality športových klubov je potrebné do budúcna uvažovať o nasledujúcich opatreniach:
- riešiť kompletnú agendu GDPR v podmienkach VsSTZ,
- pripraviť kompletne nové znenie stanov VsSTZ,
- vypracovať štatúty jednotlivých komisií VsSTZ a rokovací poriadok VV VsSTZ,
- pripraviť , resp. prepracovať všetky interné predpisy VsSTZ,
- pravidelne informovať verejnosť o nových inštitútoch v oblasti športového práva,
- pripraviť pasportizáciu právneho rámca športových klubov v riadiacej pôsobnosti VsSTZ,
- vyhodnotiť ju, pomenovať slabé stránky a zamerať sa na pomoc pri odstraňovaní nedostatkov,
- pripraviť základ pre budúcu väčšiu elektronickú komunikáciu VsSTZ s klubmi,
- pripraviť potrebné vzory tlačív v právnej oblasti pre uľahčenie činností športovým klubom.
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5. Identifikácia problémov, návrhy a opatrenia do budúcnosti
5.1.

Identifikácia problémov v oblasti mládeže
- slabšia kvalita činností rozhodcov a organizačného tímu na niektorých podujatiach mládeže,
- absencia systémovej a koncepčnej práce vo viacerých kluboch,
- finančne poddimenzovaný výkonný aparát VsSTZ /tí čo reálne robia/,
- nečinnosť a nezáujem viacerých členov VV VsSTZ pre aktívnu prácu v prostredí VsSTZ,
- slabá existencia zavádzania procesov informatizácie a digitalizácie činností VsSTZ,
- nedostatočná mediálna propagácie činností práce VsSTZ, súťaží a výsledkov v médiách,
- absencia dlhodobých mládežníckych súťaží na najnižších úrovniach ObSTZ a OSTZ /česť výnimkám/,
- veľké regionálne rozdiely vo výchove mládeže,
- slabšia spolupráca oblastných a okresných štruktúr s VsSTZ ohľadom mládeže.

5.2.

Návrhy opatrení na skvalitnenie činností VsSTZ do budúcna na úseku mládeže
- zabezpečiť účasť dvoch licencovaných rozhodcov + organizačný pracovník na turnajoch VSPM,
- zasielanie správy organizátora z každej VSPM vo vopred stanovenom formáte /kontrolling/,
- uvažovať o zabezpečení činností rozhodcov na VSPM na náklady VsSTZ profesionálnymi HR,
- zabezpečiť odmeňovanie činností rozhodcov mládeže v súlade s platnou legislatívou,
- medzi povinností organizátora zaviesť zabezpečenie fotodokumentácie z podujatí mládeže,
- skvalitňovanie web stránky vsstz.sk a zameranie jej obsahu a formy viac na mládež,
- zriadenie sociálnych kont webu vsstz.sk /Facebook, Twitter, YouTube/ a správa týchto kont,
- zabezpečiť poloprofesionalizáciu činnosti ŠTK mládeže a nanovo definovať obsahovú náplň,
- vypracovať a prijať štatút komisie mládeže s jasne definovanou náplňou činností,
- zvýšiť informovanosť klubov pracujúcich s mládežou /napr. mailing list na webe vsstz.sk/,
- zriadiť na webe vsstz.sk trvalú galériu medailistov z MSR pochádzajúcich z východu,
- preveriť podmienky klubov pre transfer verejných zdrojov pre mládež /vrátane reťazenia zo SSTZ/,
- vykonať pasportizáciu všetkých klubov pracujúcich s mládežou /identifikácia problémov/,
- odstraňovanie právnych nedostatkov dokumentov klubov pracujúcich s mládežou,
- uchádzať sa o možné financovanie činnosti mládeže VsSTZ aj z rôznych grantových schém,
- vykonať pasportizáciu súťaží mládeže riadenými ObSTZ a OSTZ /prehľad o mládeži na východe/,
- uvažovať o zriadení výsledkového servisu pre ObSTZ a OSTZ mládeže na vsstz.sk.

5.3.

Návrhy opatrení na skvalitnenie činností VsSTZ do budúcna v ďalších oblastiach
- vypracovať koncepciu činnosti VsSTZ v jednotlivých oblastiach a celku,
- riešiť spôsob reálneho odmeňovania činností výkonných zložiek VsSTZ /tí čo reálne robia/,
- uvažovať o znížení členov VV VsSTZ /aj napr. päť je dostatok/,
- postupne zavádzať procesy informatizácie a digitalizácie činností VsSTZ,
- zvýšiť mediálnu propagáciu činností práce VsSTZ,
/pravidelne informovať verejnosť čo VV konkrétne robí, o čom rozhoduje, info zo zápisníc atď./,
- väčšia propagácia súťaží a výsledkov v médiách,
- vypracovať kompletne nové stanovy VsSTZ reagujúc na aktuálnu legislatívu v športe,
- vypracovať štatúty všetkých komisií a nanovo definovať ich náplne činností,
- riešiť postavenie kontrolnej komisie vo vzťahu k možnému zriadeniu funkcie kontrolóra VSSTZ,
- vypracovať koncepciu činností VsSTZ na obdobie 2020 – 2025,
- poverenie niektorého člena VV VsSTZ zodpovedného za marketing, propagáciu, styk s médiami,
- komunikovať s veteránskym hnutím o zastrešení ich činností pod VsSTZ ,
- zverejňovanie zápisníc z VV VsSTZ medzi novinkami na vsstz.sk /,
/verejný tlak na kvalitu zápisov, plnenie úloh, transparentnosť, kontrolu, lepšia informovanosť/,
- zabezpečenie zmluvne zabezpečenej externej formy vedenia účtovníctva zväzu.
- snaha o väčšiu automatizáciu spracovania výsledkov mládeže /spracovanie prebieha ručne/,
- pripraviť kvalitnejšie tlačivá používané v činnosti VsSTZ /napr. vypracovať kvalitný formulárový
systém s uzamknutými bunkami - google.doc či PDF formuláre/,
- zriadiť funkciu sekretára VsSTZ.
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6. Záver
Komisia mládeže VsSTZ má v tomto zložení za sebou aktuálne tri roky práce. Hodnotenie jej činnosti KM
VsSTZ je potrebné ponechať na odbornú verejnosť, ktorá sa tejto problematike venuje. Je však dôležité uviesť
tak úspešne realizované projekty ako aj otvorene pomenovať nedostatky činnosti a pripraviť návrhy riešení
na ich odstránenie do budúcna.
Z hľadiska sledovaných prioritných cieľov sa nám dlhodobo darí zvyšovať počty detí na turnajoch VSPM. Tie
sú stabilizované na úrovni 50 – 60 detí, prekročili sme už aj hranicu 70 detí/VSPM. Oproti stavu z roku 2017 je
to určite pozitívny údaj. V predchádzajúcich dvoch rokoch /2018, 2019/ sa nám napr. podarilo vyslať výpravu
VsSTZ na medzinárodný turnaj Prague open. V roku 2020 to z objektívnych dôvodov nebolo možné. Ako
pozitívum je tiež potrebné vnímať zvýšenú spoluprácu novej generácie trénerov mládeže pôsobiacich v
regionálnych centrách mládeže. Postupne vytvárajú novú trénerskú platformu schopnú navzájom
spolupracovať bez ohľadu na to, z akého klubu dané dieťa pochádza, čo už dokázali na viacerých podujatiach
uskutočnených po hlavičkou VsSTZ.
Z pohľadu predsedu KM VsSTZ je potrebné poďakovať za prácu tým, ktorí sa najviac zaslúžili o činnosť tejto
komisie. Najmä je potrebné osobitne poďakovať a vyzdvihnúť prácu E. Hajduka, ktorý ako ŠTK mládeže
dodáva rýchly a kvalitný výsledkový servis z jednotlivých súťaží, a ktorý je ochotný komunikovať vo veciach
riešenia záležitosti mládeže, často akútnych v súvislosti s výsledkovým servisom takmer nepretržite. Bez jeho
obetavej práce by nebolo možné zabezpečovať činnosti mládeže na úrovni ako je tomu v súčasnosti.
Ako predseda KM VsSTZ by som však osobne privítal väčšiu aktivitu ľudí pohybujúcich sa v prostredí mládeže
pri skvalitňovaní činností, možnosti spolupráce sú takmer neobmedzené /web stránka, spolupráca na
propagácii mládeže v časopise, pomoc pri tvorbe dokumentov mládeže, námety na zlepšenie činností atď./.
Je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ máme záujem sa ako celok posunúť vpred, nik iní ako ľudia venujúci sa
mládeži za nás prácu neurobia.
Z hľadiska budúceho rozvoja je potrebné väčšiu pozornosť zamerať na propagáciu výsledkov a dosiahnutých
úspechov mládeže v lokálnych a regionálnych médiách. Je potrebné prispôsobiť stránku VsSTZ aj potrebám
mladej generácie a zriadiť jednotlivé sociálne kontá a pravidelne informovať o činnosti spojenej s mládežou
nielen z pohľadu výsledkového servisu.
Z hľadiska poznania modelov financovania činností mládeže v jednotlivých kluboch, dnes už nemôže byť
témou dňa dostupnosť finančných zdrojov. Je nepochybné, že aktuálne modely financovania už umožňujú
zabezpečovať činnosti mládežníckeho stolného tenisu, samozrejme tam, kde je chuť a vôľa. K dispozícii sú
napr. inštitúty ako príspevok SSTZ U23, asignačná daň /2%/, dotácie obcí a miest, dotácie VÚC, príspevky na
činnosť klubu, členské príspevky či príspevky na činnosť klubu, zmluva o charitatívnej reklame, zmluva o
sponzorstve, vzdelávacie poukazy, príspevok na športovú činnosť dieťaťa a mnohé ďalšie.
Ak preto dokážu mládež naštartovať a systematicky s ňou pracovať aj v menších, v protiklade k tomu je
potom absencia detí /resp. minimálna účasť/ z niektorých väčších miest na turnajoch VSPM neobhájiteľná.
Modely financovania dnes umožňujú klubom sa do budúcna špecializovať dvoma smermi /kvalita alebo
kvantita/ a bude tak len na rozhodnutí klubových funkcionárov, ktorú filozofiu zvolia. Z hľadiska rozvoja
stolného tenisu ako takého sú vítané obidva modely, z hľadiska napĺňania cieľov komisie mládeže VsSTZ by
viac potešilo postupné zapájanie väčšieho počtu detí na turnajoch VSPM.
Keďže štát zaviedol legislatívnu definíciu verejného záujmu v športe /a podpora a rozvoj mládeže tam patrí/,
fakticky definoval oblasti budúcej podpory. Je preto zrejmé, že aj ďalšie modely financovania budú zamerané
na mládež, samozrejme u tých subjektov, ktoré splnia všetky legislatívne predpoklady na príjem verejných
zdrojov. Dnes už môžeme pracovať so záverom, že finančne „potrestané“ nie sú kluby, ktoré s mládežou
pracujú, práve naopak. Kluby, kde mládež absentuje, majú často obmedzený prísun k verejným zdrojom
financovania, čo im znemožňuje do budúcna pomýšľať na rozvoj stolného tenisu všeobecne.
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