
Usmernenie  matričnej komisie VSSTZ

Vážený členovia stolného tenisu,
pred nami je prestupový termín od 1.1.2019 do 15.1.2019. Chcem Vás preto požiadať o dôslednosť 
pri  vybavovaní  prestupov  a hosťovaní  hráčov.  Prestupový  poriadok  je  zverejnený na  stránke  SSTZ 
a preto ho nechcem tu opisovať, ale iba poukázať na jednotlivé kroky ako správne postupovať.

Ak hráč ohlasuje HOSŤOVANIE spadajúce pod VSSTZ postup je nasledovný:

1. Vypíše tlačivo o prestupe resp. hosťovaní, potvrdí oprávnenými osobami  oboch klubov. 

2. Ďalej je potrebné doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za prerokovanie prestupu resp. 
hosťovania vo výške 7 EUR.(platbu je možné vykonať bankovým prevodom na účet VSSTZ číslo 
účtu vo formáte : SK43 0900 0000 0000 8213 8053  alebo poštovou poukážkou)

3. Platný registračný preukaz.(do registračného preukazu registračná komisia urobí zápis o dĺžke 
trvania hosťovania a potvrdí pečiatkou.) 

V liste uveďte tel. kontakt a adresu osoby vybavujúcej prestup resp. hosťovanie. Spomínané podklady 
v bode 1-3 je potrebné odoslať na adresu  

       
Stanislav Dubec 

       Gen. Svobodu 700/20
089 01 Svidník

Po prerokovaní hosťovania je registračný preukaz hráča odoslaný doporučenou poštou na uvedenú 
adresu  osoby,  alebo klubu.  Predseda  matričnej  komisie  informuje  o vykonaní  hosťovania  správcu 
centrálnej databázy hráčov SSTZ emailom a ten urobí v centrálnej databáze záznam o dĺžke a mieste 
hosťovania. Osoba ktorá takéto hosťovanie vybavuje je povinná záznam v centrálnej databáze hráčov 
skontrolovať (prípadné nezrovnalosti v centrálnej databáze oznámiť pánovi Tomášovi Šeredovi).

Ak hráč ohlasuje PRESTUP spadajúci pod VSSTZ postup je nasledovný:

1. Vypíše tlačivo o prestupe, potvrdí oprávnenými osobami  oboch klubov.

2. Ďalej je potrebné doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za prerokovanie prestupu  vo výške 
7 EUR.(platbu je možné vykonať bankovým prevodom na účet VSSTZ číslo účtu vo formáte : 
SK43 0900 0000 0000 8213 8053  alebo poštovou poukážkou)

3. Keďže v prípade prestupu matričná komisia VSSTZ nepotrebuje registračný preukaz  hráča, Je 
možné podklady v bode 1a2 poslať emailovou poštou na adresu dubec.firma@gmail.com

Pri vybavovaní prestupu sa vždy vydáva nový registračný preukaz nehľadiac na jeho platnosť. Preto je 
potrebné vykonať ďalšie kroky,  a to, odoslať na adresu SSTZ 

Slovenský stolnotenisový zväz
Černockého 7729/6
831 53 Bratislava

1. Vypísať a potvrdiť tlačivo novým materským klubom  „obnova registrácie“.

mailto:dubec.firma@gmail.com


2. Uhradiť poplatok za registráciu (poplatok je závislý od doby platnosti registračného 
preukazu a veku hráča ), na účet SSTZ vo formáte: SK89 0200 0000 0017 9998 1755

3. Starý registračný preukaz, alebo fotografiu, tel. kontakt a poštovú adresu  na osobu 
vybavujúcu daný prestup.

4. Pracovník SSTZ zodpovedný za registráciu urobí v databáze hráčov záznam o prestupe 
hráča na základe potvrdenia príslušnej krajskej komisie  o schválení prestupu. Vystaví 
nový registračný preukaz a odošle ho na uvedenú adresu hráča, alebo klubu.

Aj tu je potrebne  osobou vybavujúcou  prestup skontrolovať správnosť údajov v databáze hráčov 
ktorá sa priebežne aktualizuje na stránke SSTZ v sekcii DATABÁZA HRÁČOV.

V prípade nejasnosti ma kontaktujte na tel. čísle +421905347381 alebo emailom
na dubec.firma@gmail.com 

Stanislav Dubec
Predseda matričnej a rozhodcovskej komisie VSSTZ
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