Informácie k prestupovému a registračnému poriadku
Prestupový poriadok
Podľa súčasného znenia prestupového poriadku, môžu hráči prestupovať v termínoch od 1.4. do
15.9. a od 1.1. do 15.1. daného roku
Pre hráčov nad 23 rokov v termíne od 1.4 do 15.6. k prestupu stačí oznámenie materskému oddielu
(nie je nutný súhlas materského oddielu), aby bol prestup schválený.
U hráčov do 23 rokov v termíne od 1.4 do 15.6 treba súhlas materského oddielu, resp. ak nebude
súhlas materského oddielu, treba k prestupu doložiť doklad o uhradení výchovného podľa tabuliek 3.8.6a
a 3.8.6b prestupového poriadku.
V termínoch od 1.1. do 15.1. a od 16.6. do 15.9. treba k prestupu súhlas materského oddielu, ináč
prestup nebude schválený.
Pri hosťovaniach platia tie isté termíny ako pri prestupoch.

3.2. P R E S T U P O V É

TERMÍNY

3.2.1.

Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.4. do 15.6 daného roku. Prestup
ohlásený v termíne od 1.4. do 15.6. daného roku je platný po schválení a nadobudne účinnosť od
1.7. daného roku, pričom hráč zostáva hráčom pôvodného oddielu (klubu) do 30.6. daného roku.
VV SSTZ má oprávnenie predĺžiť termín ukončenia prestupov pre konkrétnu súťaž v prípade, ak
koniec súťaže alebo baráž je po termíne 15.6. príslušného súťažného ročníka.
3.2.2.
Hráč môže ohlásiť prestup aj v termíne od 16.6. do 15.9. a od 1.1 do 15.1. daného roku, pričom v
tomto termíne materský oddiel -klub z ktorého hráč ohlasuje prestup a oddiel -klub do ktorého hráč hlási
prestup je povinný jednoznačne sa vyjadriť k prestupu na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu hosťovania" a to : súhlasíme. Prestup po schválení nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení avšak
najskôr od 1.7.daného roku ak bol prestup podaný v termíne od 16.6. Ak materský oddiel - klub uvedie na
tlačive nesúhlas resp. nevyjadrí k prestupu hráča na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu hosťovania", bude sa to považovať tiež ako nesúhlas a v takom prípade matričná komisia takýto prestup
zamietne.

Registračný poriadok
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 30.6.2024 a má schválený prestup do iného oddielu,
pri registrácii do nového oddielu hráčovi bude vystavený registračný preukaz s platnosťou do 30.6.2025
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 alikvotnú čiastku.
1. Príklad: hráčovi s rokom narodenia 2005 bude vystavený registračný preukaz s platnosťou do 30.6.2025
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 2008 bude vystavený registračný preukaz s platnosťou do 30.6.2025
s tým že bude musieť uhradiť sumu 5,-EUR (členský poplatok).

3. Nad 65 rokov:
Hráčovi s rokom narodenia 1958 bude vystavený registračný preukaz s platnosťou do 30.6.2025
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.
Tabuľka poplatkov za registráciu pre rok 2020
r.narodenia
2007 a mladší
2006
2005
2004
2003
2002 až 1960

poplatok za registráciu
5€
11 €
17 €
23 €
29 €
35 €

r. narodenia
1955 a starší
1956
1957
1958
1959
1960 až 2002

poplatok za registráciu
5€
11 €
17 €
23 €
29 €
35 €

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: SK19 0900 0000 0051 6560 2547, resp. osobne vkladom do pokladne SSTZ). Pri bankovom
prevode do poznámky uveďte názov oddielu resp. mená hráčov za ktorých sa hradí poplatok
- 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

Spracoval: Tomáš Šereda, dňa 12.3.2020

