
SMERNICA KSTZ TRENČÍN č. 1/2013 

 

Podpora mládeže Krajského stolnotenisového zväzu Trenčín 
 

 

ČL. 1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

1) Táto smernica upravuje spôsob podpory mládeže KSTZ Trenčín. 

2) Smernica vychádza zo stanov KSTZ Trenčín článok 2. 

3) Na finančnú podporu klubov (oddielov) a jednotlivcov nie je právny nárok. 

4) O výške podpory pre kluby (oddiely) a jednotlivcov rozhodne výkonný výbor KSTZ 

Trenčín. 

 

Čl. 2 

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

 

1) Na účely tejto smernice sa ďalej rozumie 

a) mládež, sú nasledovné vekové kategórie: 

- najmladšie žiactvo, 

- mladšie žiactvo, 

- staršie žiactvo, 

- dorast. 

 

Čl. 3 

FINANČNÉ ZDROJE 

 

1) Finančné zdroje pre podporu mládeže vytvára KSTZ Trenčín v príjmovej časti svojho 

rozpočtu. 

 

2) Celkové schválené finančné prostriedky na podporu mládeže zverejní KSTZ Trenčín 

najneskôr do 31.10. roku v ktorom začína súťažný ročník. 

 

Čl. 4 

OBLASŤ PODPORY 

 

1) Finančná podpora je rozdelená do dvoch oblastí: 

a) Podpora klubov (oddielov). 

b) Podpora súťaží družstiev mládeže. 

  



Čl. 5 

SPÔSOB PODPORY 

 

1) SSTZ, výkonný výbor KSTZ Trenčín a výkonný výbor KSTZ Nitra vypíšu pre daný 

súťažný ročník riadnu dlhodobú súťaž (ligu) družstiev v mládežníckych kategóriách. 

2) Podpora klubov (oddielov) bude vyplácaná jednorázovo a to na základe nasledovných 

kritérií: 

 

a) Podpora klubov (oddielov), ktoré zorganizujú majstrovstvá kraja mládeže vo 

výške 100,00 € ako náhrada za náklady spojené s organizáciou turnaja. 

 

b) Podpora klubov (oddielov), ktorých mládež sa umiestni na ľubovoľnom mieste 

SR rebríčkov mládeže vydaných k 1. 7. daného roku, pričom výška podpory sa 

počíta na základe bodového ohodnotenia v rebríčku. 

 

Kľúč výpočtu podpory je uvedený v prílohe č. 1. Klub (oddiel) stráca nárok na podporu 

podľa písm. b) ak vypočítaná výška podpory za celý klub je nižšia ako 3,00 €.  

 

3) Podpora súťaží družstiev mládeže bude vyplácaná jednorázovo a to na základe 

nasledovných kritérií: 

 

a) Klubom (oddielom), ktoré prihlásia do dlhodobej súťaže družstvá mládeže a tieto 

družstvá súťaž riadne odohrajú sa pridelia nasledovné body: 

- extraliga mládeže   3 body za družstvo, 

- 1. liga mládeže   1,5 boda za družstvo, 

- 2. liga mládeže   1 bod za družstvo, 

- postup družstva na MS SR 1 bod za družstvo. 

 

Takto sa obodujú všetky družstvá ktoré riadne odohrali danú súťaž a vypočíta sa súčet 

všetkých bodov vo všetkých kategóriách. 

 

Kľúč výpočtu podpory je uvedený v prílohe č. 2. 

 

Čl. 6 

SPÔSOB VYPLÁCANIA PODPORY 

 

1) VV KSTZ spracuje do 15.9. za uplynulí súťažní ročník záverečný rozpis finančných 

prostriedkov v oblastiach podpory. 

2) Uvedený rozpis zverejní na internetovej stránke KSTZ Trenčín, kde bude možnosť rozpis 

14 dní pripomienkovať. Po uvedenej dobe pripomienkovania klub (oddiel) zašle číslo 

účtu svojho klubu (oddielu) na KSTZ Trenčín. KSTZ Trenčín vyplatí finančné 

prostriedky na číslo účtu klubu (oddielu). 

  



Príloha č. 1 

 

Kľúč výpočtu podpory. 

 

1) Podpora klubov (oddielov) podľa bodu čl. 5 bod 2. písm. b) sa vypočíta nasledovne: 

 

a) Na základe SR rebríčka v príslušnej kategórii sa hráči obodujú bodmi im pridelených 

v rebríčku. 

 

Miesto  Body  Miesto  Body 

1  200  12  66 

2  160  13  62 

3  137  14  58 

4  123  15  55 

5  111  16  53 

6  102  17-24  48 

7  94  25-32  36 

8  87  33-48  30 

9  85  49-64  25 

10  75  65-128  20 

11  70  128 a vyššie 5 

 

 

b) Vypočíta sa hodnota jedného bodu tak, že sa podelí celková suma určená pre túto časť 

podpory celkovým súčtom všetkých bodov vo všetkých kategóriách. 

 

c) Výška podpory prislúchajúca na jedného hráča sa vypočíta tak, že sa vynásobí jeho 

bodová hodnota a hodnotou bodu. Ak je hráč umiestnený vo viacerých vekových 

kategóriách, tieto hodnoty sa mu sčítajú. 

 

d) Vypočítané výsledné sumy za klub (oddiel) sa zaokrúhľujú na celé € nadol. 

 

Príklad: 

 

Hráč/ka je umiestnený/ná na 5. mieste Slovenského rebríčka. Pridelená suma na jednotlivcov 

1000 €. Celkovo je všetkých bodov 1200. 1000/1200 = 0,83. 0,83 x 111= 92 € na uvedeného 

hráča/ku. 

  



Príloha č. 2 

 

Kľúč výpočtu podpory. 

 

1) Podpora súťaží družstiev podľa bodu a) sa vypočíta nasledovne: 

 

Vypočíta sa hodnota jedného bodu tak, že sa podelí celková suma určená pre túto časť 

podpory celkovým súčtom všetkých bodov vo všetkých kategóriách. Výška podpory 

prislúchajúca na jeden oddiel (klub) sa vypočíta tak, že sa vynásobí jeho bodová hodnota 

hodnotou jedného bodu. Ak má klub viac družstiev vo viacerých vekových kategóriách, tieto 

hodnoty sa mu spočítajú. 

Vypočítané výsledné sumy za družstvá sa zaokrúhľujú na celé € nadol.  

 

Príklad: 

 

Vyčlenených 500 €. Súťaží sa zúčastnili tieto družstvá: 

 

- Extraliga dorastenky P. Bystrica   3 body 

Trenčín   3 body 

- 1. liga dorastenci  Bošany   1,5 boda 

V. Uherce   1,5 boda 

Tr. Jastrabie   1,5 boda 

- 2. liga dorastenci  Tr. Jastrabie   1 bod 

    N. Dubnica   1 bod 

- 1. liga starších žiakov Tr. Jastrabie   1,5 bod 

V. Uherce A   1,5 bod 

V. Uherce B   1,5 bod 

Bošany   1,5 bod 

Stará Turá   1,5 bod 

P. Bystrica   1,5 bod 

N. Dubnica   1,5 bod 

Tr. Teplá   1,5 bod 

Trenčín   1,5 bod 

SPOLU   26 bodov 

 

500/26 = 19,23 €. Na jeden bod pripadá 23,26 €. P. Bystrica má celkom 4,5 boda x 23,26 = 

104 €. 


