
Najdôležitejšie zmeny v registračnom poriadku platnom od 25.6.2016. 
 
 
2.8.  ČL E N S K Ý    A   R E G I S T R A Č N Ý    P O P L A T O K   
 2.8.1. Ročný členský príspevok je stanovený na 1 € pre všetkých členov SSTZ. 
Hráč, resp.oddiel - klub so súhlasom hráča, uhradí členský poplatok vo výške 5 € ( na 5 
rokov) a  registračný  poplatok  30 EUR( na 5 rokov) pri každej žiadosti o registráciu vrátane 
žiadosti o registráciu po uplynutí doby platnosti  (5 rokov) registračného  preukazu, pričom sa 
bude prihliadať na body 2.8.6. a 2.8.7 . Členovia SSTZ, ktorí nie sú aktívnymi hráčmi ( 
funkcionári, rozhodcovia, tréneri,...), platia len  členský poplatok. 
Pri prestupe, zmene mena hráča (hráčky) sa doplatí len alikvótna časť poplatku, o ktorú sa 
nová registrácia predlžuje. 
 
2.8.8. 
Ak sa hráčovi z akýchkoľvek dôvodov predlžuje registrácia resp. členstvo v SSTZ počas 
plynutia 5-ročnej doby platnosti registrácie alebo členstva, zaplatí alikvotnú časť 
registračného a/alebo členského poplatku tak, aby celková suma poplatkov platnosti 
registrácie a členstva predstavovala 5-ročné obdobie. Členovi SSTZ nemôže byť predĺžená 
doba platnosti registrácie nad dobu, na ktorú má zaplatený členský poplatok. 

 
V praxi to znamená že od 25.6.2016  je registračný  poplatok za hráča  30 EUR + 

členský poplatok 5 EUR. pri každej žiadosti o registráciu vrátane žiadosti o registráciu po 
uplynutí doby platnosti  (5 rokov). Celkovo suma za registráciu dospelého hráča je 35 EUR.  
 
 
Príklady: 
 1. Pri prestupe: 
 

Hráč ktorý má platný registračný preukaz do 30.6.2020 a má schválený prestup do 
iného oddielu,  pri registrácii do nového oddielu hráčovi bude vystavený registračný preukaz 
s platnosťou do 30.6.2021 ale bude musieť uhradiť sumu 7,-EUR ako doplatok za jeden rok 
o ktorý sa mu registrácia predĺži. 
 
2. Mládež: 
 

Hráčom do 18 rokov sa bude vydávať registračný preukaz na 5 rokov. Pričom ak hráč 
presiahne  18 rok počas doby platnosti  musí doplatiť alikvótnu čiastku. 

 
1. Príklad: hráčovi s rokom narodenia 2001 bude vystavený registračný preukaz  s platnosťou 
do 30.6.2021 s tým že bude musieť uhradiť sumu 14,-EUR (12,-EUR registračný poplatok + 
2,-EUR členský poplatok) za 2 roky, ktoré v dobe platnosti registrácie bude už starší ako 18 
rokov  + 3,-EUR (členský poplatok). Celkovo 17,-EUR. 
 2. Príklad: hráčovi s rokom narodenia 2004 bude vystavený registračný preukaz  s platnosťou 
do 30.6.2021 s tým že bude musieť uhradiť sumu 5,-EUR (len členský poplatok).  
 
 
 



3. Nad 65 rokov: 
 

Hráčovi s rokom narodenia 1954 bude vystavený registračný preukaz s platnosťou do 
30.6.2021 s tým že bude musieť uhradiť sumu 21,-EUR (18,-EUR registračný poplatok + 3,-
EUR členský poplatok)za 3 roky, ktoré v dobe platnosti registrácie bude už ešte mladší ako 65 
rokov + 2,-EUR (členský poplatok). Celkovo 23,-EUR.  
 
 
K vystaveniu registračného preukazu treba:  
-  vyplnený registračný preukaz s nalepenou fotkou (všetko okrem dátumu platnosti 

a registračného čísla) 
- vyplnené tlačivo “Obnova - prihláška na registráciu“ (toto tlačivo treba vyplniť aj pri 

prestupe resp. pri obnove registrácie) - miesto dátumu narodenia treba vyplniť RODNÉ ČÍSLO. (Je to povinnosť, ktorá vyplýva 
zo zákona o športe) 

- zaplatený poplatok podľa registračného poriadku (poštovou poukážkou, bankovým 
prevodom na číslo účtu: SK89 0200 0000 0017 9998 1755, resp. osobne vkladom do 
pokladne SSTZ) 

- pre urýchlenie vybavenia registrácie, treba do obálky priložiť fotokópiu uhradenej poštovej 
poukážky resp. fotokópiu bankového prevodu 

- kontakt (telefónne číslo, alebo e-mail) na osobu s ktorou sa môže pracovník sekretariátu 
skontaktovať v prípade nejakých nezrovnalostí ohľadom registrácie.  

 
 
Adresa: 
Slovenský stolnotenisový zväz 
Tomáš Šereda 
Černockého 6 
831 53 Bratislava 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Najdôležitejšie zmeny v prestupovom poriadku platnom od 25.6.2016. 
 
 
Zmeny s prestupovom poriadku v praxi:  

Hráč starší ako 23 rokov môže prestúpiť bez súhlasu materského oddielu 
v prestupovom termíne, s tým že treba na schválenie prestupu, buď podpísaný prestupový 
lístok z oboch klubov, resp. vierohodný doklad, že materskému oddielu bol oznámený prestup 
do druhého oddielu. 

 
V prípade hráčov do 23 rokov (vrátane), treba k prestupu podpísaný prestupový lístok 

z oboch klubov, v prípade že materský sa nevyjadrí k prestupu podpisom na prestupovom 
lístku, treba k prestupu doložiť doklad o zaplatení výchovného materskému oddielu podľa 
tabuliek 3.8.6.a   resp. 3.8.6.b. 
 

Ak trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o 
profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o 
príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného 
pomeru , prestup príslušná komisia neschváli 
 
 
 
         Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani 
iným plnením medzi športovými klubmi; to neplatí, ak trvá právny vzťah športovca k 
športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o 
amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o 
práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Nároky športového klubu na výchovné a iné 
plnenia súvisiace s prípravou športovca v športovom klube podľa predpisov športového zväzu 
tým nie sú dotknuté.  
          Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani 
iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného zástupcu. 
 
 
3.2. P R E S T U P O V É    T E R M Í N Y   
 3.2.1. 
Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.7.  daného roku do 30.9.  a od  1.1 
do 15.1. nasledujúceho roku. 
 
3.3.4. 
Hráč je povinný oznámiť prestup svojmu materskému oddielu –klubu. Materský oddiel – klub 
vyznačí na prestupovom lístku, že bol informovaný o prestupe. Ak sa materský oddiel - klub 
nevyjadrí k prestupu hráča na  predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania", hráč je 
povinný predložiť iný dokument o tom, že informoval svoj materský klub o svojom prestupe . 
 
3.3.5. 
Oddiel - klub do ktorého hráč hlási prestup je povinný jednoznačne sa vyjadriť k prestupu na 
predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania" . 
 
 



3.5. R O Z H O D N U T I E   O    P R E S T U P E   
3.5.1. 
 Ak   hráč predloží  všetky požadované dokumenty v zmysle tohto prestupového poriadku, 
takýto prestup  príslušná komisia schváli , s výnimkou v prípadoch podľa bodu 3.5.2. 
  
3.5.2. Ak trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o 
profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o 
príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného 
pomeru , prestup príslušná komisia neschváli. Prípadné spory ohľadne  profesionálnej zmluvy 
si riešia zainteresované strany dohodou, resp. občiansko -  právnym konaním. 
 
3.5.3  Ak prestupuje hráč do 23  rokov (vrátane) musí byť predložené súhlasné vyjadrenie 
materského klubu – oddielu o prestupe alebo musí byť predložený doklad o úhrade 
výchovného podľa tabuľky v bode 3.8.6. 
 
  3.5.4. Neplatný prestup je taký, ktorý nespĺňa všetky náležitosti  predpísané týmto 
prestupovým poriadkom. Neplatný prestup matričná  komisia nebude prerokovávať a 
nemožno ho považovať ani ako  zamietnutý. 
 
 
 3.8. V Ý C H O V N É     Z A    P R E S T U P 
  
3.8.1. 
 Oddiel - klub, z ktorého hráč vo veku do 23 rokov (vrátane)  hlási prestup, môže žiadať od  
oddielu - klubu do ktorého hráč prestup hlási, výchovné.  
  
3.8.2.  
Výška výchovného sa určuje. postavením hráča na rebríčku SR. Ku dňu podania prestupu sa 
berú do úvahy aktuálne platné rebríčky  SR. Pre prestupy v termíne od 1.1.do 30.6. je rozhodujúci 
rebríček vydaný k 1.1. bežného roku , pre prestupy od 1.7.do 31.12. je rozhodujúci rebríček vydaný 
k 1.7. bežného roku.  Pre výpočet výchovného sa rebríček do 21 rokov nepoužíva.  
3.8.3. 
Prestupy a z toho vyplývajúce výchovné  a ostatné nároky hráčov  a oddielov-klubov, ktoré 
majú upravené vzájomné vzťahy s hráčmi zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, 
zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo 
dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru  sú predmetom ich  zmluvných 
vzťahov. 
 
3.8.4.  V prípade, že hráč figuruje na rebríčkoch viacerých vekových kategórií, za výšku výchovného  sa považuje tá suma, ktorá je najvyššia.   3.8.5.  Ak je hráč zaradený  v rebríčku SR aj v regionálnom, výchovné sa určuje zásadne na základe umiestnenia v rebríčku SR.        



3.8.6.a Stanovená výška výchovného, podľa umiestnenia na rebríčku SR (muží):    1.-5.  6.-10.  11.-20.  21.-30.  31.-50.  51.-100.  101.-200. výchovné € Dospelí do 23r        3500  Dospelí do 23r       2700   Dospelí do 23r      2000 Dorast   Dospelí do 23r     1700 Staršie žiactvo Dorast   Dospelí do 23r    1350 Mladšie žiactvo Staršie žiactvo Dorast   Dospelí do 23r   1000 Najmlad. žiactvo Mladšie žiactvo Staršie žiactvo Dorast   Dospelí do 23r  700  Najmlad. žiactvo Mladšie žiactvo Staršie žiactvo Dorast    350   Najmlad. žiactvo Mladšie žiactvo Staršie žiactvo Dorast   250    Najmlad. žiactvo Mladšie žiactvo Staršie žiactvo Dorast  200     Najmlad. žiactvo Mladšie žiactvo Staršie žiactvo  100  
3.8.6.b Stanovená výška výchovného, podľa umiestnenia na rebríčku SR (ženy):    1.-4.  5.-8.  9.-12.  13.-20.  21.-30.  31.-40.  41.-50. výchovné € Dospelí do 23r        3500  Dospelí do 23r       2700   Dospelí do 23r      2000 Dorast   Dospelí do 23r     1700 Staršie žiactvo Dorast   Dospelí do 23r    1350 Mladšie žiactvo Staršie žiactvo Dorast   Dospelí do 23r   1000 Najmlad. žiactvo Mladšie žiactvo Staršie žiactvo Dorast   Dospelí do 23r  700  Najmlad. žiactvo Mladšie žiactvo Staršie žiactvo Dorast    350   Najmlad. žiactvo Mladšie žiactvo Staršie žiactvo Dorast   250    Najmlad. žiactvo Mladšie žiactvo Staršie žiactvo Dorast  200     Najmlad. žiactvo Mladšie žiactvo Staršie žiactvo  100 

 
 
 
        V Bratislave, dňa 27.6.2016. 


