Zmeny v registračnom poriadku
SSTZ zaviedol elektronickú formu registračného preukazu. Pod formou elektronického RP sa
rozumie, že hráč je vedený v registri SSTZ https://system.sstz.sk/hraci/ aj s fotografiou.
V platnosti ostávajú „fyzické“ registračné preukazy až do odvolania, a zároveň sú platné aj elektronické
RP. V súčasnosti sa hráči môžu registrovať dvoma spôsobmi:
1. Postup pre elektronickú registráciu:


nový hráč (nebol ešte registrovaný):
Oddiel-klub riadne vyplní tlačivo " Prihláška k registrácii ", prihlášku oskenuje a spolu s dokladom
o zaplatení poplatku za registráciu hráča pošle mailom na adresu registracia@sstz.sk , zároveň
je potrebné priložiť fotografiu, kde musí byť jasne vyznačené meno a priezvisko hráča.



obnova registrácie (hráč už je v registri SSTZ):
Oddiel-klub riadne vyplní tlačivo " Prihláška k registrácii ", prihlášku oskenuje a spolu s dokladom
o zaplatení poplatku za registráciu hráča pošle mailom na adresu registracia@sstz.sk
v prípade, že hráč už má fotografiu nahranú v registri, fotografiu nie je potrebné posielať.
ak hráč ešte nemá nahranú fotografiu, môže organizačný pracovník oddielu nahrať
fotografiu priamo do systému (postup je uvedený nižšie v tomto dokumente), resp. ju pošle
priamo s obnovou registrácie na mail registracia@sstz.sk.
Fotografia musí spĺňať tieto parametre:

-

minimálne požadované rozmery sú 500x642 pixelov, pomer strán 7:9. (keď je fotografia väčšia,
resp. má iný pomer, tak sa fotka oreže a zmenší automaticky)
tvár (vzdialenosť medzi bradou a vrchom hlavy) musí byť v rozsahu 70 - 80 % z výšky fotografie
s bledým pozadím,
typ JPG, farebná fotografia.

2. Postup pre registráciu „fyzicky registračný preukaz“:
- vyplnený registračný preukaz s nalepenou fotkou (všetko okrem dátumu platnosti
a registračného čísla)
- vyplnené tlačivo “Obnova - prihláška na registráciu“
- miesto dátumu narodenia je potrebné vyplniť RODNÉ ČÍSLO. (Je to povinnosť, ktorá vyplýva
zo Zákona o športe)
- pre urýchlenie vybavenia registrácie je potrebné 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

Nahrávanie fotografií do registra SSTZ
Fotografie do registra SSTZ môžu kluby – oddiely nahrávať dvoma spôsobmi:
1. Fotografiu (kde musí byť jasne vyznačené meno a priezvisko hráča), zašlú na mail
registracia@sstz.sk a pracovník SSTZ ju nahrá do registra.
2. Organizačný pracovník daného oddielu sa zaregistruje https://system.sstz.sk/ cez „Prihlásenie
pre kluby“, následne pracovník SSTZ žiadosť schváli. Fotografie sa budú môcť pridávať až po
schválení konta. Všetky fotografie, ktoré pridá organizačný pracovník oddielu sa budú ešte
schvaľovať, to znamená, že nebudú automaticky pridané do registra.
Upozornenie: cez prihlásenie do system.sstz.sk sa dajú nahrávať len fotografie, nedajú sa tam robiť
žiadne iné úkony, ako je registrácia resp. prestupy.

Zmena pri prestupoch
SSTZ vypustil z registračného poriadku „ Registračný preukaz stráca platnosť: bod c) po
nadobudnutí účinnosti prestupu“. Čo v praxi znamená, že ak bude prestup schválený, už nebude
potrebné požiadať o vykonanie novej registrácie.
-

v prípade, že hráč už má fotografiu v registri SSTZ, stačí aby príslušná komisia, ktorá tento
prestup schválila, poslala oznámenie o prestupe na mail registracia@sstz.sk
prestup môže byť aj vyznačený v príslušnom registračnom preukaze (tak ako to je pri hosťovaní).
Aj v tomto prípade je potrebné nahlásiť oznámenie o prestupe na mail registracia@sstz.sk

Tlačivo: „Obnova – Prihláška na registráciu“:
http://sstz.sk/subory/gdpr/Prihlaska%20na%20Registraciu-obnovu%20GDPR1.xlsx
Tlačivo: „Ohlásenie prestupu – hosťovania“:
http://sstz.sk/subory/gdpr/Prestup-hos%C5%A5ovanie%20GDPR.xlsx

Poplatky za registráciu
Poplatok podľa registračného poriadku treba uhradiť (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.
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. 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).
2. 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.
3.ZŤP:
Hráči s preukazom ZŤP sú oslobodený o registračný poplatok. Platia len členský poplatok v sume
5,EUR.

Tabuľka poplatkov za registráciu pre rok 2020
rok narodenia
2007 a mladší
2006
2005
2004
2003
2002 až 1960

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

V Bratislave, dňa 21.8.2020

r. narodenia
poplatok za registráciu
1955 a starší + ZŤP
5€
1956
11 €
1957
17 €
1958
23 €
1959
29 €
1960 až 2002
35 €

