Z Á P I S N I CA
zo zasadnutia Komisie mládeže
Občianskeho združenia Bratislavský Stolnotenisový Zväz (BSTZ)
So sídlom Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
IČO 42138264, reg. č. min. vnútra VVS/1/900/90-33202 reg. zo dňa 9.1.2009

Dátum: 27.06.2017, 16:30 hod.
Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
Prítomní: podľa prezenčnej listiny nasledovne:
Jaroslav Freund, Martin Grežo, Zuzana Juríková, Pavol Alexy, Andreja Vidová, Branislav Kalužný,
Vojtech Horváth, Milan Novák

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Správa predsedu komisie
3. Vyhodnotenie projektu Regionálneho výberu a návrh pre ročník 2017/2018
4. Projekt pre masovú podporu rozvoja st. tenisu, deti a mládež BA kraj
5. Námety na modifikáciu systému prípravy mládeže
6. Predbežný rozpočet BSTZ na ročník 2017/2018 pre mládež
7. Rôzne
8. Záver

Navrhnuté body boli schválené a zaradené do programu zasadnutia.

K bodu 1
Zasadnutie otvoril predseda komisie a skonštatoval, že je prítomná väčšina členov a komisia je
uznášania schopná. Prezenčná listina je v prílohe č. 1 tejto zápisnice.

K bodu 2
Jaroslav Freund zhodnotil uplynulý súťažný ročník, konštatovaný bol značný počet turnajov SPM, ktoré
boli zorganizované v BA-kraji. V tomto trende chceme pokračovať. Správa je v prílohe č. 2 tejto
zápisnice. Navrhnutá bola možnosť usporiadania M-SR v budúcom ročníku, nakoľko v uplynulom
ročníku nebola zorganizovaná v Bratislavskom kraji ani jedna kategória M-SR. Informácia o získaní
dotácie vo výške 2250 EUR z fondov BSK, zmluva je pripravená na podpis, následne budú prostriedky
prevedené na účet BSTZ.

K bodu 3
Garant projektu Regionálneho výberu mládeže Branislav Kalužný vyhodnotil doterajší priebeh
a efektivitu projektu. Bolo konštatované, že projekt má veľmi dobrú odozvu a bol bezpochyby
prínosom pre hráčov a tiež trénerov. Vyhodnotenie Projektu je v prílohe č. 3. Komisia sa zhodla v tom,
že v budúcej sezóne bude Projekt pokračovať s tým, že sa rozšíri veková štruktúra pozvaných hráčov.

Do budúcnosti treba zlepšiť informovanosť klubov o pripravovaných sústredeniach, aby tréneri
všetkých klubov pracujúcich s deťmi mali možnosť využiť poznatky z týchto sústredení pre svoju
činnosť. Ako pokračovanie projektu sa komisia uzniesla na tom, že v termíne 29. – 30.7.2017 sa
uskutoční letné kondičné sústredenie pre ca. 30 detí, rozšírený výber. V nasledujúcom období, t.j. buď
10.9. alebo 15.9.2017 zorganizujeme výberový kemp tzv. Open, kde budú pozvané deti ročník 2007
a mladšie. Termín bude upresnený v závislosti od súťažného kalendára na sezónu 2017/2018.
K bodu 4
Členka komisie Zuzana Juríková predložila Projekt pre masovú podporu rozvoja stolného tenisu.
Projekt je v prílohe č. 3 tejto zápisnice. Komisia sa zhodla na spustení projektu v novej hracej sezóne.
K bodu 5
Do tejto časti programu sa diskusia plynule preniesla pri plodnej debate v časti bodu 3, kde boli
predložené doplňovacie návrhy na činnosť počas priebehu projektu regionálneho výberu.
K bodu 6
Člen komisie a zároveň predseda VV BSTZ Pavol Alexy predložil čerpanie financií v uplynulej hracej
sezóne a konštatoval, že zväz má kladné hospodárenie. V časti vyhradenej pre odmeny trom najlepším
reprezentantom bolo skonštatované, že odmena bude pridelená len jednému, a to Samuelovi
Kalužnému, ktorý sa umiestnil jediný v prvej trojke, resp. tiež jediný, kto sa zúčastnil ME vo svojej
kategórii. Odmena mu bude vyplatená vo výške 300 EUR v zmysle rozpočtu. Rozpočet pre súťažný
ročník 2017/2018 bude stanovený po stanovení výšky finančných prostriedkov pridelených pre mládež
v rozpočte BSTZ.
K bodu 7
V tejto časti bolo konštatovaný výber hráčov z mesto Bratislava na Turnaj 4 miest do Záhrebu.
Nominácia bola uskutočnená hlasovaním členmi komisie. Ako vedúci výpravy za športovú disciplínu
„stolný tenis“ bol zvolený Jaroslav Freund. Konštatované bolo, že v danom termíne sa na turnaj
neprihlásili žiadni koučovia. Počas zasadnutia prejavila záujem Andreja Vidová, ponuku dali tiež Zuzana
Juríková a Vojtech Horváth.
O jednotlivých bodoch zasadnutia nebolo samostatne hlasované.
K bodu 8
Predseda KM BSTZ poďakoval prítomným za konštruktívny prístup v priateľskej atmosfére a zasadnutie
ukončil.
V Bratislave, 27.6.2016
Zapísal: Jaroslav Freund, predseda KM BSTZ
Overili: elektronicky prítomní členovia komisie
Prílohy:
1- Prezenčná listina
2- Správa predsedu komisie - Freund
3- Vyhodnotenie Projektu regionálneho mládežníckeho výberu - Kalužný
4- Projekt podpory rozvoja mládeže – široký záber - Juríková
Príloha č. 1

Príloha č. 2

Správa predsedu KM BSTZ
Stav v mládežníckych súťažiach a aktivity

1. Bodovacie turnaje mládeže

V zmysle plánovaných akcií sa od začiatku hracej sezóny 2016/2017 uskutočnili v spolupráci
s Trnavským stolnotenisovým zväzom Bodovacie turnaje mládeže BA/TT, a to
I. BTM: Najmladšie a staršie žiactvo

II. BTM:

- 15.9.2016 v Moravskom sv. Jáne

Mladšie žiactvo a dorast

- 23.10.2016 vo Veľkých Úľanoch

Najmladšie a staršie žiactvo

- 13.11.2016 v Pezinku

Mladšie žiactvo a dorast
- 11.12.2016 v Malackách – pôvodne ho mal
organizovať klub STO Spoje/Ivánka, po ich odstúpení krátko pred termínom turnaj
zorganizoval klub MSK Malacky v hale SSTZ v Bratislave.
III. BTM:

MRegiónu:

Mladšie žiactvo a dorast

- 19.03.2017 vo Veľkých Úľanoch

Najmladšie a staršie žiactvo

- 26.03.2017 v Bratislave – tento turnaj
organizačne zabezpečil klub MSK Malacky

Mladšie žiactvo a dorast

- 09.04.2017 v Moravskom sv. Jáne

Víťazmi Pohára mládeže v kategóriách Mladšieho žiactva sa stali Ján Sokol (STO
Spoje/Ivánka) a Viktória Urbanovská (STK ŠK BLAVA Jasl. Bohunice), v kategóriách
Dorastu Tomáš Sucha (ŠKST Karlova Ves) a Alžbeta Brenesselová (ZŠK mesta
Vrbové). Víťazom boli udelené a odovzdané poháre. Zároveň najlepším hráčom
v krajskom rebríčku z Bratislavského kraja boli odovzdané nákupné poukážky do
obchodu so stolnotenisovými potrebami Funstar v hodnote 30 EUR, a to Jánovi
Sokolovi, Tomášovi Suchovi, Hane Pradličkovej (MSK Malacky) a Veronike Drobovej
(STK Devínska Nová Ves).
Najmladšie a staršie žiactvo

- 01.05.2017 organizuje BSTZ v hale SSTZ

Na tomto podujatí boli udelené poháre víťazom v kategóriách najmladšieho žiactva
Štefanovi Bunčekovi (STK Devínska Nová Ves) a Nine Darovcovej (ŠKST Karlova
Ves) a v kategóriách staršieho žiactva Félixovi Ivančovi (ŠKST Feromax
Bratislava/MSK Malacky) a Lucii Gašparíkovej (TTC Majcichov). Aj tu boli najlepším
hráčom BA-kraja odovzdané nákupné poukážky v hodnote 30 EUR do obchodu
Funstar, a to Štefanovi Bunčekovi, Nine Darovcovej, Félixovi Ivančovi a Veronike
Drobovej (STK Devínska Nová Ves).
Poháre pre víťazov Pohára mládeže, ako aj poháre a medaily so stuhou pre víťazov Majstrovstiev
regiónu BA/TT z dôvodu jednotnosti po dohode s TSTZ zakúpil BSTZ s tým, že polovicu nákladov
prefakturuje BSTZ na TSTZ.
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2. Turnaje SPM

Kluby Bratislavského kraja zorganizovali nasledovné turnaje SPM:
1.) 10.09.2016

1. SPM SŽ

– MSK Malacky

2.) 11.09.2016

1. SPM U21

– STO Spoje/Ivánka

3.) 05.11.2016

2. SPM NŽ

– MSK Malacky

4.) 03.12.2016

2. SPM Dor

– MSK Malacky

5.) 17.12.2016

2. SPM MŽ

– turnaj pôvodne pridelený klubu STO Spoje/Ivánka,
opäť z dôvodu odstúpenia klubu STO Spoje/Ivánka
zorganizoval klub MSK Malacky v hale SSTZ v Bratislave,

6.) 26.02.2017

SPM U21

- BSTZ (hala SSTZ)

7.) 01.04.2017

4. SPM SŽky

- STK ZŠ Na bielenisku Pezinok (víťaz SPM Peková)

8.) 02.04.2017

4. SPM U21

- BSTZ (hala SSTZ) – na turnaji bol udelený pohár
víťazom SPM v kategórii Muži do 21 rokov Alexandrovi
Valuchovi (TB/ASV Regenstauf/MSK Čadca) a v kategórii
Ženy do 21 rokov Tatiane Kukuľkovej (KST Viktória Trnava).

Poznámka: Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov kluby BA-kraja neorganizovali.

3. Majstrovstvá kraja žiackych družstiev
V sezóne 2016/2017 sa táto súťaž uskutočnila turnajovým spôsobom, kedy víťazi turnaja v kat.
Najmladšie, Mladšie a Staršie žiactvo získali titul Majster kraja a okrem kategórie Najmladšieho
žiactva postúpili priamo na M-SR.
Víťazi družstiev v kategórii Dorast mali právo postupu do barážového dvojstretnutia stretnutia s
víťazom Trnavského kraja a víťaz barážových stretnutí má právo účasti v kvalifikácii o postup do
extraligy dorastu.
4.12.2016 – Mladšie žiactvo – Pezinok
Konečné poradie Mladší žiaci:
1. STK Devínska Nová Ves A – postúpili na M-SR
2. ŠKST Karlova Ves A
3. MSK Malacky A
Konečné poradie Mladšie žiačky:
1. STK Devínska Nová Ves A – postúpili na M-SR
2. MSK Malacky A
3. SPST Záhorská Bystrica
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18.12.2016 – Dorast - Karlova Ves
Konečné poradie Dorastenci:
1. ŠKST Karlova Ves A – postupuje do baráže s víťazom z TT-kraja o postup do Ex.D
2. ŠKST Karlova Ves B
3. STK Pezinok A
Konečné poradie Dorastenky:
1. MSK Malacky A – klub už hrá extraligu dorasteniek!
2.
3.
12.02.2017 – Staršie žiactvo – Devínska Nová Ves
Konečné poradie Starší žiaci:
1. ŠKST Karlova Ves A - nemali záujem o účasť na M-SR v Michalovciach
2. MSK Malacky A - nemali záujem o účasť na M-SR v Michalovciach
3. STK Devínska Nová Ves A - nemali záujem o účasť na M-SR v Michalovciach
Konečné poradie Staršie žiačky:
1. STK Devínska Nová Ves A – postúpili na M-SR
2. STK Pezinok– postúpili na M-SR

03.06.2017 – Najmladšie žiactvo – Záhorská Bystrica
Konečné poradie Najmladší žiaci:
1. SPST Záhorská Bystrica A
2. ŠKST Karlova Ves A
3. STK Pezinok A
Konečné poradie Najmladšie žiačky:
1. STK Devínska Nová Ves A
2. SPST Záhorská Bystrica A
3. MSK Malacky A

Majstrovstvá Slovenska žiackych družstiev sa uskutočnili nasledovne:
30.04.2017 Ružomberok - Staršie žiačky
Umiestnenie klubov BA-kraja: 4. miesto STK PK, 7. miesto – STK DNV
30.04.2017 Michalovce - Starší žiaci
BRATISLAVSKÝ KRAJ NEMAL ZASTÚPENIE !
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08.05.2017 Čadca - Mladšie žiačky a Mladší žiaci
Umiestnenie klubov BA-kraja:
Chlapci: 7. miesto – STK DNV
Dievčatá: 3. miesto – MSK Malacky, 4. miesto – STK DNV
Baráž v kategórii Dorastencov a Dorasteniek s víťazom z TT-kraja o postup do súťaže Extraligy
Dorastencov a Extraligy Dorasteniek sa uskutočnil 11.6.2017, družstvo Karlovej Vsi nepostúpilo.

4. Projekt podpory mládežníckeho výberu
Garantom projektu je pán Branislav Kalužný, ktorý zároveň spracoval návrh Projektu regionálneho
mládežníckeho výberu. Cieľom tohto projektu je
-

Zvýšiť výkonnostnú úroveň mládežníckeho stolného tenisu v BA-regióne
Vytvoriť systém podpory klubov v starostlivosti o najtalentovanejších hráčov regiónu
Organizovať spoločné sústredenia ako súčasť systému
Zvyšovať spoluprácu klubov (napr. pri organizovaní sústredení)

Pod taktovkou trojice Branislav Kalužný, Pavol Alexy, Martin Grežo sme 6.11.2016 zorganizovali
v stolnotenisovej hale SSTZ Výberový kemp, do ktorého bolo pozvaných na základe odporúčaní
trénerov klubov 56 detí. Tieto boli testované na techniku hry, prácu nôh, fyzickú pripravenosť,
psychiku a vôľové vlastnosti. Na kempe sa aktívne zúčastnili tréneri a kouči zo všetkých klubov nášho
kraja, ktoré pracujú s deťmi. Títo nezávisle hodnotili deti pri jednotlivých aktivitách a výsledkom
hodnotení je rebríček 16 vybraných detí, ktoré boli následne pozvané na sústredenia. Zároveň bol
vytvorený rebríček 9 náhradníkov pre prípad neúčasti niektorých detí zo 16tky vybraných.
Vyhodnotenie kempu a zoznam vybraných hráčov boli zaslané všetkým dotknutým klubom.
Navrhnutých bolo 5 sústredení, ktoré sa uskutočnili, resp. uskutočnia v niektorom z klubov BA-kraja.
Pre každý termín sa určil usporiadajúci klub a organizačné pokyny.
K dnešnému dňu sme usporiadali tréningové sústredenia:
8.1.2017 - 2 tréningové jednotky v Pezinku
4.-5.2.2017 - 4 tréningové jednotky v Malackách
4.-5.3.2017 - 4 tréningové jednotky v Záhorskej Bystrici
Podľa harmonogramu nás čakajú zorganizovať ešte dve sústredenia, a to
14.5.2017 - 2 tréningové jednotky v Malackách
10.-11.6.2017 - 4 tréningové jednotky pravdepodobne tiež v Malackách
Sústredenie v poslednom stanovenom termíne, teda 10.-11.6.2017 sa ponúkol zorganizovať opätovne
klub MSK Malacky v prípade, ak by sa nenašiel iný záujemca, ktorý sústredenie ešte neorganizoval.
BSTZ na týchto sústredeniach zabezpečuje loptičky, hradí odmeny sparingom (max. traja na jeden
deň sústredenia, odmena sparinga je dohodnutá 60,- EUR/deň) a hradí tiež náklady na zabezpečenie
pitného režimu a ovocie pre deti.
Z doteraz zrealizovaných sústredení máme veľmi pozitívne odozvy a po ukončení a vyhodnotení
projektu zvážime možnosť podobného projektu pre ďalšie vekové kategórie v budúcej sezóne.
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5. Projekt podpory detí - začiatočníkov

Garantom projektu je pani Andreja Vidová, ktorá spolu s pani Zuzanou Juríkovou majú pripravené
podklady projektu. Projekt bude spustený po jeho predstavení predkladateľmi návrhu a jeho schválení
Komisiou mládeže.

6. Dotácia z BSK

Hodnotiaca komisia menovaná predsedom BSK pre vyhodnotenie žiadostí Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy na podporu športu a mládeže 2017 – šport zhodnotila našu žiadosť o dotáciu
a odporučila podporiť náš projekt, ktorý sme nazvali "Stolný tenis - šport pre všetkých". Pre tento
projekt nám bola schválená čiastka 2.250 EUR. Táto čiastka bola dotačnou komisiou pridelená striktne
na nákup stolnotenisového robota v hodnote 899 EUR, tréningových loptičiek v hodnote 800 EUR
a 20 súprav tričiek a šortiek v hodnote 551 EUR. V súčasnosti je v štádiu prípravy príslušná zmluva
a po jej potvrdení budú peniaze prevedené na účet zväzu.

Správu predložil: Jaroslav Freund, predseda KM BSTZ
V Bratislave, 29.06.2017
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Príloha č. 3

Projekt regionálneho mládežníckeho výberu – vyhodnotenie
V období január – jún 2016 bolo zorganizovaných 5 sústredení, spolu 8 tréningových dní. V každom
dni boli zaradené dve tréningové jednotky v dĺžke 2h15min.
Spolu sa do projektu zapojilo (zúčastnilo aspoň 1 sústredenia) 26 detí zo 7 klubov bratislavského kraja.
Sústredenia zorganizovali 3 kluby (Pezinok, Záhorská Bystrica, Malacky), po organizačnej stránke boli
výborne zabezpečené a umožnili bezproblémový priebeh.
Sústredenia boli zamerané na :
- prácu nôh
- istotu úderov hraných v pohybe
- podanie a príjem
- prvý topspin
Prvé tri sústredenia boli zamerané na nácvik – hra v pohybe, herné situácie, kombinácie
Posledné dve sústredenia boli prípravou na M SR – zameranie viac na techniku + podanie, príjem
a prvý útok.
Jednou z priorít bolo zameranie na zlepšovanie pohybu nôh – správne postavenie, rýchlosť presunu
pri stole, správne prenášanie váhy pri F topspine (tu boli u hráčov najväčšie rezervy).
Veľký dôraz sme kládli počas celého projektu na podanie. Postupne bolo u viacerých detí vidieť, že si
podanie zlepšovali a osvojovali nacvičované činnosti pri podaní aj v zápasoch.
Vyhodnotenie cieľov projektu
Ciele projektu boli definované nasledovne :
1. Zvýšiť výkonnostnú úroveň mládežníckeho stolného tenisu v BA regióne
2. Vytvoriť systém podpory klubov v starostlivosti o najtalentovanejších hráčov regiónu
3. Organizovať spoločné sústredenia ako súčasť systému
4. Zvyšovať spoluprácu klubov (napr. pri organizovaní sústredení)
Ad 1 a 2
- Výkonnostná úroveň mládežníckeho st. tenisu v BA regióne sa tento rok zvýšila. Toto je
predovšetkým vďaka lepšej práci bratislavských klubov. Zámerom projektu bolo kluby
podporiť pri práci s mládežou najmä
 možnosťou pre talentované deti absolvovať kvalitný tréning za účasti výberu
 najlepších hráčov z regiónu a sparingpartnerov
 nové prvky v tréningu (zmena oproti tréningu v klube)
 vyššou motiváciou detí zaradením do výberu
Po tejto stránke hodnotíme projekt ako úspešný.

Do budúcnosti je možné zlepšiť spätnú väzbu medzi trénermi na sústredení a klubmi
k jednotlivým hráčom, zaradiť (resp. formalizovať) individuálne odporúčania týkajúce sa
jednotlivých hráčov.

Ad 3 a 4
K organizácii projektu prispelo rôznou formou (organizačným zabezpečením, trénerskou
podporou, sparingpartneri) 5 klubov (Pezinok, Záhorská Bystrica, Malacky, Karlova Ves, Veľký
Biel). Bez spoločnej účasti a spolupráce by projekt nebol zrealizovaný.

Odporúčania do budúcnosti :
-

-

Podporiť kluby počas celého tréningového cyklu – začať od krátkeho kondičného sústredenia
v lete (vrátane testov), ďalej pokračovať v nácviku zameranom podobne ako v tomto roku
a posledné sústredenia venovať príprave na M SR
Zvážiť frekvenciu sústredení (benefit vs. náklady)
Pridať individuálne spätné väzby k jednotlivým hráčom
Postupná obmena kádru :
o potrebné zaradiť revíziu výberu uprostred cyklu, na reagovanie na výkonnostný rast
hráčov nezaradených v základnom kádri (príklad P. Bilka)
o vzhľadom na postupný prechod do starších kategórii (najlepší by mali byť podchytení
na úrovni SSTZ) je potreba postupne zaradiť najmladšie ročníky -> navrhujeme urobiť
k 1.1. nasledujúceho roka (polročná „ochranná“ doba ako podpora pri prechode do
vyššej vekovej kategórie)
o v tomto momente iba „korekcia“ výberu – zaradiť najlepšieho mladšieho žiaka
(J. Sokol) a najmladšieho žiaka (P. Bilka)
o letné kondičné sústredenie absolvovať so širším výberom
o výber nových talentov (ročník 2008, 2009) – návrh klubov, deti budú pozvané na
kondičné sústredenie (a testy) a následne sledované počas jesennej časti sezóny,
výber na základe tohto sledovania

Spracoval: Branislav Kalužný

Príloha č. 4

BSTZ_projekt podpory rozvoja mládeže_široký záber
Cieľová skupina mládeže :
- Všetky deti a mládež zo stolnotenisových klubov, ktoré pracujú v BA kraji na rôznej
kvalitatívnej úrovni
- Registrovaná aj neregistrovaná mládež
- Začiatočníci aj pokročilí
- Veková kategória: najmladšie žiactvo
- Aj deti s ľahkým zdravotným postihnutím
Termín projektu:
Začiatok: september príslušného kalend. roku (začiatok hracej sezóny, začiatok náborového
obdobia, začiatok školského roka)
Koniec a vyhodnotenie: apríl príslušného kalend. roku (máj a jún je vypustený z dôvodu
konca hracej sezóny a nastávajúceho prechodového obdobia)
Stanoviť ciele a účel projektu:
- Prejaviť záujem o rozvoj stolného tenisu v kraji vôbec
- Podpora a koučovanie trénerov mládežníckych klubov počas ich tréningov s deťmi,
spätná väzba pre trénera a stanovenie cieľov na najbližšie obdobie
- Podpora pri výbere talentov z detí v danom klube
- Akvizícia / podpora na vytvorenie čo najväčšej základne hrávajúcich detí stolný tenis
- Stabilita / udržanie aktívne hrajúcich detí
- individuálny prístup pre každý klub (v závislosti od počtu stolov, tréningových dní,
hracích hodín, priestorov, počtu trénerov, ich kvalifikácie, sparingov a pod., dôkladne
zvážiť všetky individuálne možnosti každého klubu)
Čiastkové ciele projektu:
- metodická podpora a motivácia trénerov pracujúcich s mládežou
- zjednotenie a priebežné dopĺňanie vedomostí trénerov v priebehu celého roka
- vytvorenie systému práce s deťmi
- mať prehľad o práci s deťmi v kluboch a podporovať ich v napredovaní
- nepretržité vzdelávanie trénerov názornou a imitačnou formou a ich koučovanie
- vytvoriť funkčný systém výchovy detí a mládeže vrátane trénerov v stolnom tenise
- nestrácať deti, ktorých motivácia upadá nedosahovaním výsledkov, nastaviť aj na nich
- motiváciu, ako ich udržať (viď projekt Pezinská školská liga), nezanedbávať ich
z pohľadu trénerov a nastavených tréningov, umožniť deťom záujmovo hrať aj bez
dosahovania výsledkov.
Vstup od BSTZ:
- zabezpečenie 1 metodického trénera (ďalej len MT), ktorý by túto podporu cirkulujúc
vykonával
- dodržanie finančného rozpočtu BSTZ

Popísanie procesu projektu:
A. Osloviť všetky kluby pracujúce s mládežou v BA kraji, ktoré by mali záujem o takúto formu
podpory (pozor: nemusia mať záujem všetci). Treba akceptovať len tie kluby, ktoré prejavia
reálny záujem.
Termín: do 31.8. prísl. kal. r.
Zodpovedný : BSTZ, kompetentná osoba: ZJ
B. Spätná väzba od trénerov z klubov (súhlas / nesúhlas ) a následne z každého klubu zaslanie
rozpisu ich hracích dní a hracích hodín, kedy by bol možný tréning s MT
Termín: do 31.8. prísl. kal. r.
Zodpovední: tréneri v detských kluboch
C. Spracovanie kompletnej databázy klubov (rozvrh), ktoré majú záujem o MT s detailným
rozpisom ich hracích dní a hodín, vrátane kontaktov na trénerov jednotlivých klubov, t. j.
vypracovanie podkladov pre návštevu MT.
Termín: do 31.8. prísl. kal. r.
Zodpovedný : BSTZ, kompetentná osoba: ZJ
D. I. etapa :
MT v každom klube absolvuje jednu tréningovú jednotku s deťmi spolu s klubovými
trénermi, priame trénovanie s deťmi , koučovanie trénerov.
Návšteva v každom klube 1 krát MT do 15.12. prísl. kal. r.
Spätná väzba od MT každému klubu (trénerovi) s návrhmi a podnetmi na zlepšenie tréningovej
činnosti.
Termín zrealizovania I. etapy (všetky kluby) vrátane vyhodnotenia do : 31.12.
Vyhodnotenie a spätná väzba zúčastneným klubom a trénerom
E. II. etapa (príp. každá ďalšia etapa*): zopakovanie návštev v každom klube ako v I. etape ,
vrátane zhodnotenia
 Poznámka: počet etáp závisí od financií určených pre túto aktivitu. Ideálne sú tri etapy.

Výstup smerom na kluby :
- po I. etape, spätná väzba s konkrétnymi návrhmi pre trénerov v kluboch
- po II. etape resp. po každej ďalšej etape, spätná väzba s konkrétnymi návrhmi pre trénerov
v kluboch

Výstup smerom na BSTZ :
- po každej etape, spätná väzba od MT pre BSTZ a prípadné doladenie detailov
- do 31. 5. príslušnej sezóny kompletné vyhodnotenie projektu a súčasne spracovať spätnú
väzbu od trénerov detských klubov pre BSTZ
- návrhy riešenia do budúcna

Príprava
- zamerať sa na naštartovanie projektu a výber kvalitného MT, zodpovedný BSTZ
- spracovať podklady pre MT, ciele jeho práce, dôkladné vysvetlenie a formulár pre zhodnotenie
- čo najskôr rozbehnúť spoločné tréningy s MT v každom klube

Plánovanie a organizácia tréningov podporovaných MT z BSTZ
- stanovenie rozpisu tréningov MT po kluboch, vypracuje si sám MT a individuálne, ako mu
bude vyhovovať na základe rozvrhov tréningov všetkých klubov (v jeden deň by bolo
možné absolvovať metodický tréning aj v 2 – 3 kluboch)
- dĺžka tréningovej jednotky v klube, minimálne 1 hod, v závislosti od časového rozvrhu
- individuálny prístup MT na každom tréningu - absolútne najdôležitejšie
- dôraz klásť na dôkladné vysvetlenie a odprezentovanie výhod pre každý jeden klub
a trénera ( BSTZ, termín pred začatím projektu)
Pokyny následne pre prácu v kluboch :
- usilovať sa maximálne zaviesť postrehy a rady MT do tréningov klube, do práce s deťmi ,
- uviesť metodické rady do praxe
Rozpočet na projekt :
- dodržať finančný plán BSTZ
- dodatočné náklady, t. j. ak sa budú chcieť tréneri z iných klubov zúčastniť tréningu s MT,
ponesú kluby samé
Kontrola aktivít
- BSTZ
Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov
- BSTZ (číselné vyhodnotenie podľa rebríčka, nárast počtu hráčov, postup v rebríčku , akvizícia v počte
nových detí, najml. a ml. žiaci celkom (v porovnaní s predchádzajúcou sezónou) spracovať štatistiku
- Individuálne vyhodnotenie MT pre každý klub po každej etape
- Spätná väzba od klubov a trénerov MT a BSTZ
Poznámky:
-

-

-

Veľkou výhodou je, že deti budú s MT trénovať v prostredí, na ktoré sú zvyknuté a ktoré im je
prirodzené. Odbúrané sú starosti, ktoré by vznikli trénerom s transportom detí v pracovnom
týždni do iných herní. Táto podpora by išla priamo ,,zhora,, do klubov.
Veľký dôraz klásť na individuálny prístup MT v každom klube. Kluby majú rôznorodé podmienky
na trénovanie detí . Dobré by bolo zmapovať ich všetky , počnúc priestormi, počtom stolov,
počtom tréningových jednotiek v týždni, počtom trénerov, počtom sparingov
počas tréningu, technickým vybavením, financiami, motiváciou detí, motiváciou rodičov
(prečo stolný tenis ?) atď.

-

Odporúčajme detailnú analýzu po kluboch a od tej sa ,,odpichnúť“ ďalej
Nezabudnúť, či v niektorej novej časti BA nie je potenciálny záujem o vznik úplne nového
detského klubu, prípadne, či by sme aj takýto klub vedeli do budúcna podporiť
a nasmerovať. Takéto iniciatívy a kontakty by bolo dobré podchytiť (možno výzvou alebo
banerom na stránke BSTZ), následne samozrejme zvážiť ďalšiu prácu.

Aktivity po projekte
- Vyhodnotí BSTZ ,
termín : po ukončení sezóny

Spracoval:

Zuzana Juríková
Andreja Vidová

