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1 Úvod 

1.1 Účel dokumentu 

Tento dokument slúži ako projektová dokumentácia vyžadovaná interným predpisom klubu 

Silicon Hill (ďalej len SH) Projekty klubu. Obsahuje časť o činnosti projektu za obdobie 

1.1.2018 – 31. 12. 2018 (ďalej len uplynulé obdobie), a ciele projektu na obdobie 1. 1. 2019 – 

31. 12. 2019 (ďalej len nadchádzajúce obdobie). 

1.2 Charakteristika projektu 

Cieľom projektu je vytvorenie súťaźe, v ktorej si priaznivci stolného tenisu môžu zmerať sily 

s ostatnými študentami zo strahovských kolejí. Liga ponúka aktívne strávenie voľného času 

s možnosťou spoznať nových kamarátov a vyskúšať si súťažné prostredie. 

 

1.3 Aktívni ľudia na projekte 

• Maroš Karas, 27008, Vedoucí SH pince, Organizátor SH pince 

• Luboš Marek, 29235, Organizátor SH pince 

• Adam Odvárka, 29126, Organizátor SH pince 

• Ján Procházka, 31049, Organizátor SH pince 

• Jan Čada, 30331, Organizátor SH pince 
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2 Správa o činnosti projektu za uplynulé obdobie 

Za rok 2018 došlo k úplnej zmene štruktúry aktivných členov. Vedúceho projektu prevzal 

Maroš Karas. Na záverečnom večierku sa podarilo naverbovať ďalších aktívnych členov. 

Aktuálne SH pinec má 5 aktívnych členov. Zmenila sa forma hrania z jednotlivých zápasov + 

závěrečného večierka sa teraz semestrálne odohrá 5 turnajov, z čoho posledný bude v štýle 

záverečného večierka. 

2.1 Ciele projektu za uplynulé obdobie 

Zo spätnej väzby účastníkov ligy nie je nutné meniť chod projektu. Hlavním cieľom je zapojiť 

do ligy čo najviac nových hráčov. Chcel bych pretvorit ligu do trochu iného konceptu, aby to 

nebol len turnaj, ale liga ako taká. Hralo by sa jedno kolo každý týždeň a udržovali sa 

štatistiky a poradie. K tomu je potreba dať opäť do prevádzky webovú stránku. 

2.2 Zhodnotenie fungovania projektu v uplynulom období 

2.2.1 Nejdôležitejšie udalosti v projekte 

Zmena vedúceho projektu SH pinec. 

Zmena organizácie ligy na formu 5 turnajov a s nimi spojené aj iná organizácia a výdaje. 

Naverbovanie nových aktívnych členov do projektu. 

Vytvorenie nového loga a grafiky pre propagačné plagáty, FB stránky a webovej stránky. 

 

2.2.2 Ciele, ktoré sa podarili splniť 

Podarilo sa vytvoriť nové webové stránky s pomocou nových aktívnych členov, na adrese: 

http://pinec.sh.cvut.cz. Podarilo sa pretvoriť ligu do trochu iného konceptu a to formou 

turnajov.  Aj keď to nebolo v cieľoch, ale jednou z chýb bola zlá propagácia projektu a preto 

sa vytvořilo nové logo a grafika pre propagačné plagáty a FB stránka 

https://facebook.com/SHpinec namiesto mŕtvej FB skupiny. 

 

 

2.2.3 Ciele, ktoré sa nepodarilo splniť 

S príchodom nových členov sa podarilo splniť vytýčené ciele, ale změna konceptu ligy je 

stále v prvotnom štádiu, kde sa ešte změna neodzrkadľuje na počte uchádzačov a ich 

spokojnosťou. 

http://pinec.sh.cvut.cz/
https://facebook.com/SHpinec
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2.3 Propagácia projektu 

Projekt SH pinec sa zúčastnil Akce Prvák, kde sa podarilo naverbovať pár záujemcov o 

hranie v lige. Projekt má vyvesené propagačné plagáty po záujmových miestnostiach so 

stolným tenisom. Bola vytvorená FB stránka a webové stránky, ktoré informuje o aktuálním 

dianí v lige. Taktiež s vytvorením novej FB stránky súvisí vytvorenie podujatí pod 

organizáciou tejto stránky a propagovaním na rôznych FB skupinách Strahova. 

 

2.4 Využívanie projektu 

Za uplynulé obdobie využilo ligu 32 hráčov a na 1. turnaj ZS prišlo 24 hráčov. Očakáva sa 

pomalý nárast hráčov vzhľadom na zásadné zmeny v projekte a vyvinutú aktivitu aktívnych 

členov projektu. 

 

2.5 Prehľad financovania projektu 

2.5.1 Získané finančné prostriedky 

Projekt získal 13 000 Kč z rozpočtu klubu na uplynulé obdobie. 

 

2.5.2 Využitie získaných finančných prostriedkov 

Získané financie boli použité na hradenie cien pre víťazov a na občerstvenie na turnajoch. 

 

2.6 Teambuilding 

Stretli sme sa pár krát ohľadom zmien v projekte, pripravovania projektu na Akci Prvák a 

fungovania projektu jako takového. Bolo to hradené z vlastního vrecka. Pomohlo to dostať 

projekt do aktuálního stavu. 

Inak záverečný večierok je akcia, kde sa stretnú všetci hráči, aktívny členovia projektu a 

kamaráti projektu, ktorý je hradený z rozpočtu a mal vždycky kladné ohlasy. 
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3 Ciele projektu pre nadchádzajúce obdobie 

Hlavným cieľom pre ďalšie obdobie je získať povedomie o projekte a tým získať viac hráčov. 

Zatraktívniť už aktuálním hráčom účasť v lige a uľahčiť im prísun informácii. 

3.1 Vízia projektu 

• Získať viac hráčov 

• Získať sponzorov na ceny pre víťazov turnajov a celej ligy 

• Dokončiť rozpracovaný informačný systém (súčasť bakalárskej práce) a spustiť ho do 

prevádzky 

 

3.2 Organizačné zaistenie realizácie 

Projekt nepotrebuje žiadnu miestnosť, pretože turnaje prebiehajú v miestnostiach pod 

správou jednotlivými blokmi. Na druhú stranu požaduje komunikáciu a vrúcnosť od 

správcov jednotlivých miestností. Záverečný večierok sa usporiadáva v Školiacom Centre, 

takže raz za semester využijeme rezerváciu na sál. Na tento večierok požadujeme od 

niektorého z blokov vypožičanie ping pongového stola. K projektu sa pripojili nový aktívni 

členovia, ktorí pomáhajú s organizáciou turnajov. 

 

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Projekt vyžaduje spoluprácu jednotlivých blokov při údržbe ich ping pongových stolov a 

odteraz naviac vyžaduje informovať o stave miestností a zaistenie prístupu do těchto 

miestností v čase odohrávania turnajov. Ďalej potrebujeme finančný príspevok na 

občerstvenie na turnaje a ceny pre víťazov turnajov. 
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Príloha A. Čerpanie rozpočtu v uplynulom období 

Ref. Název Částka  

REF 10164 [2x sada pohárů a ceny pro vítěze] pohary 471,- 

REF 10165 

[Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením)] 

obcerstveni 2 425,- 

REF 10166 [2x sada pohárů a ceny pro vítěze] ceny pro viteze 667,- 

REF 10459 

[Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením)] 1. 

Turnaj občerstvení 560,- 

REF 10460 

[2x sada pohárů a ceny pro vítěze] diplomy pro 

vítěze 105,- 

REF 10461 

[2x sada pohárů a ceny pro vítěze] 1. Turnaj cena pro 

vítěze 290,- 

Celkem: 4518,- 

 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období 

Název Částka  

  

  

Celkem: 0,- 
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Príloha A. Odpustenie členských príspevkov pre nadchádzajúce 

obdobie 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 

27008 Maroš Karas Vedoucí SH pince Z, IT 

29235 Luboš Marek Organizátor SH pince Z, IT 

29126 Adam Odvárka Organizátor SH pince Z 

31049 Ján Procházka Organizátor SH pince Z 

30331 Jan Čada Organizátor SH pince Z 
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Príloha B. Požiadavky do rozpočtu pre nadchádzajúce obdobie 

Provozní náklady 

Ceny pro vítěze 8 000,- 

Občerstvení na turnaje 8 000,- 

Spotřební materiál 1 000,- 

Investiční náklady 

Stolek pro rozhodčí 4 000,- 

Počítadlo na stolek 2 000,- 

Osobní náklady 

Odpustky 10xZ, 4xIT 4 400,- 

Celkem 27 400,- 

 

Ekonomická činnost 

Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 0,- 

 


