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1. Úvodná časť
1.1. Právny základ vypracovania ročnej správy
Povinnosť vypracovať ročnú správu o činnosti komisie nevyplýva priamo zo stanov SSTZ. Správa je
vypracovaná v súlade s programom riadnej konferencie SSTZ dňa 15.06.2018. Súčasťou navrhovaného
programu sú správy jednotlivých komisií SSTZ za sezónu 2017/2018. Správa je zároveň podkladom pre Správu
SSTZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie /článok 29 bod 4. písm. e/ stanov SSTZ/, resp. Výročnej
správy predsedu o činnosti SSTZ /článok 29 bod 4. písm. g/ stanov SSTZ/.
1.2. Personálne zloženie komisie
Predsedom komisie je JUDr. Daniel Fink, ktorý bol ako člen VV zodpovedný za komisiu rozvoja stolného
tenisu a školský šport zvolený konferenciou SSTZ 2017 /Článok 32 bod 3 stanov SSTZ/. Na návrh predsedu
komisie VV SSTZ dňa 3.7.2017 schválil zloženie komisie takto: JUDr. Daniel Fink – predseda, RNDr. Tibor
Kollár, Bc. Rudolf Bukovinský, Mgr. Janka Mihaľovová – členovia, Jakub Cibula – tajomník /bod 14 zápisu č.
5/2017 VV SSTZ/. Predseda komisie sa ako člen VV v období od poslednej konferencie SSTZ 2017 zúčastnil na
všetkých zasadnutiach VV SSTZ.
1.3. Obsahové zameranie a náplň činnosti komisie
Predseda komisie po nástupe do funkcie konštatuje, že z hľadiska stanovenia konkrétnej obsahovej náplne
činnosti neexistoval žiaden štatút komisie či iný predpis, ktorý by bližšie upravoval jej pôsobenie,
rozhodovacie procesy a konkrétne obsahové zameranie. Podrobnejšie postavenie komisie a jej pôsobenie nie
sú upravené ani stanovami SSTZ. Z uvedeného dôvodu si preto komisia vypracovala svoj vlastný koncepčný
dokument s uvedením náplne činnosti.
1.4. Vypracovanie koncepcie činnosti komisie na obdobie 2017-2021
V súčasnej dobe štát prostredníctvom nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení legislatívne
zakotvil definíciu verejného záujmu v športe ako podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a
účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len „športová reprezentácia“) na významnej súťaži,
ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. V súlade s tým komisia predložila
na rokovanie VV podrobný koncepčný štruktúrovaný dokument – Koncepcia činnosti komisie na obdobie
rokov 2017-2021. Dokument je zverejnený na sstz.sk v časti komisie.
1.5. Programové priority SSTZ na úseku rozvoja stolného tenisu a školského športu
Následne VV SSTZ na svojom zasadnutí dňa 28.09.2017 schválil hlavné úlohy SSTZ na obdobie 2017-2021
/bod 10 zápisu VV SSTZ č. 7/2017/, v zmysle ktorého boli ako priority na úseku činnosti tejto komisie
schválené:
bod VI. Priorít – masový rozvoj a rozšírenie členskej základne
1. V spolupráci s MŠ SR, krajskými a okresnými zväzmi obnoviť úspešný projekt „Stolný tenis do škôl“ a
rozširovať členskú základňu s dôrazom na dievčenské kategórie. Hľadať aj ďalšie formy popularizácie
stolného tenisu medzi mládežou. V spolupráci s uvedenými subjektmi zriadiť čo najväčší počet krúžkov
stolného tenisu, pripraviť metodické materiály pre učiteľov a trénerov krúžkov stolného tenisu.
2. Podporovať v mestách a regiónoch vytváranie školských stolnotenisových líg mládeže, predovšetkým na
základných školách.
3. Spolupracovať s organizáciami zdravotne znevýhodnených športovcov, podieľať sa na organizácii podujatí
pre nich. Začleniť stolný tenis zdravotne znevýhodnených športovcov do štruktúr SSTZ a aktívne ich
zastupovať v medzinárodných organizáciách ITTF a ETTU.
4. V spolupráci so SAŠŠ a SAUŠ podporovať rozvoj športu na všetkých úrovniach škôl, podieľať sa na
organizácii postupových a celoslovenských jednorázových a dlhodobých súťaží pre túto kategóriu športovcov.
5. Zapojiť sa aktivitami zväzu a klubov do svetového dňa stolného tenisu (6.4.), ktorý každoročne organizujú
ITTF a ETTU.
bod VII. Priorít – propagácia a informovanosť v stolnom tenise
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3. Skvalitňovať formu a obsah časopisu Slovenský stolný tenis, rozšíriť jeho obsah, zaviesť nové rubriky a
okrem printovej podoby ho zverejňovať aj na internetovej stránke SSTZ. Vydávať kalendár so stolnotenisovou
tematikou.
4. Zvyšovať právne povedomie členov SSTZ, pravidelne ich informovať o legislatívnych zmenách v športe a
spracovať a zverejniť na stránke zväzu vzorové dokumenty, zaviesť pravidelnú prednáškovú činnosť v oblasti
legislatívy pre členov SSTZ, aktualizovať a zosúladiť všetky predpisy SSTZ s predpismi v oblasti športového
práva, spolupráca odborníkov SSTZ s ďalšími odborníkmi a subjektmi v oblasti športového práva.
6. V roku 2020 zabezpečiť dôstojnú oslavu 95. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska.
Pri tejto príležitosti pripraviť reprezentatívnu historickoreputačnú publikáciu SSTZ. Podporovať aj regionálne,
resp. klubové projekty v oblasti edičnej činnosti.
1.6. Spolupráca komisie s inými subjektmi
Komisia pri svojej činnosti úzko spolupracuje s ďalšími komisiami a subjektmi. Spomedzi komisií SSTZ najviac s
komisiou ekonomiky a marketingu a komisiou mládeže. Predseda komisie sa napr. zúčastnil konferencie
šport a právo 2017 v Poprade, či prednášky s hlavnou kontrolórkou športu Ing. Alicou Fisterovou v marci
2018. Na základe toho sa potom zabezpečuje transfer poznatkov do činnosti komisie, rokovaní VV ako aj
celého hnutia /napr. prostredníctvom časopisu Slovenský stolný tenis/. Úzka spolupráca je aj s komisiou
mládeže – projekty regionálnych výberov, regionálnych centier atď.
1.7. Rozpočet komisie
Realizácia činnosti komisie a naplňanie cieľov sa uskutočňuje na základe vopred pripraveného rozpočtu
schváleného VV SSTZ. Finančná podpora projektov je realizovaná najmä v súlade s programovými prioritami
SSTZ na obdobie 2017-2021. Zavedením vecného plánovania rozpočtu podľa jednotlivých kapitol /komisií/ sa
zaviedla efektívnejšia kontrola čerpania financií, ale najmä lepší systém v plánovaní. Výrazná časť výdavkov v
tejto kapitole je však stanovená priamo zákonom. V zmysle zákona o športe a následe uzatvorenou zmluvou
SSTZ s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu je 15% štátnej dotácie po splnení podmienok určená
priamo šprtovým klubom podľa počtu mládeže do 23 rokov.

2. Hlavná časť – činnosť komisie, realizované aktivity a projekty
2.1. Princípy činnosti komisie
Stolnotenisová verejnosť citlivo vníma rozhodovacie procesy SSTZ a ich vplyv na členov hnutia vo všetkých
jeho zložkách. Doposiaľ mnohí vnímali činnosť centrálneho zväzu len pre účely reprezentácie a zástupcov
súťaží priamo riadených SSTZ. V tejto súvislosti je preto potrebné poukázať na stanovy SSTZ. Podľa čl. 9 bod 2
Stanov SSTZ, riadnymi členmi SSTZ po splnení podmienok sú: a) športové kluby, ktoré sú právnickými
osobami, b) regionálne, krajské, okresné a oblastné výbory SSTZ, c) združenia klubov a iné organizácie
hráčov, rozhodcov, trénerov, d) združenia a iné právnické osoby reprezentujúce stolný tenis. Vo svoje práci
má preto komisia záujem orientovať svoju činnosť a projekty tak, aby boli „hmatateľné“ pre všetkých
riadnych členov SSTZ. Zároveň je záujmom zisťovať aj spätnú väzbu a činnosť nastaviť tak, aby čo najviac
odrážala vôľu a záujmy členov /viď anketa – Publikačná činnosť SSTZ/. SSTZ je centrálnym zväzom, avšak jeho
riadnymi členmi sú aj kluby, ktoré sa nevenujú vrcholovému stolnému tenisu, krajské a okresné
stolnotenisové štruktúry a ďalšie osoby reprezentujúce stolný tenis v nižších zložkách. Zvyšovanie masovej
členskej základne a rozvoj stolného tenisu na rôznych úrovniach je preto nevyhnutné zabezpečovať v
spolupráci so všetkými členmi SSTZ /mládež, veteráni, amatéri, rekreačný a školský stolný tenis, atď./ SSTZ
má preto veľké rezervy pri budovaní a zvyšovaní členskej základne najmä na nižších zložkách riadenia, keďže
počty vrcholových a výkonnostných stolných tenistov sú do určitej miery obmedzené.
2.2. Reprezentatívny nástenný kalendár SSTZ
Za účelom popularizácie stolného tenisu komisia pripravila reprezentatívny nástenný kalendár SSTZ. Cieľom
je pripraviť kalendár pokiaľ možno každoročne s iným hlavným motívom. V roku 2018 to boli TOP
medzinárodné úspechy slovenského stolného tenisu v nedávnom období, pričom priestor dostali aj
partnerské zväzy zástupcov para a deaf. Úvodná strana patrila úspešnému projektu podpory školského
športu – Pezinskej školskej lige.
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2.3. Časopis Slovenský stolný tenis
Výrazné zmeny sa uskutočnili v časopise Slovenský stolný tenis ako v dôležitom komunikačnom nástroji SSTZ
vo vzťahu k členskej základni. Zvýšila sa zodpovednosť členov redakčnej rady /RR/ za dodanie konkrétnych
rubrík. Novo zložená RR zasadá v tomto zložení: šéfredaktor: RNDr. Tibor Kollár, predseda redakčnej rady:
PhDr. Zdenko Kríž, členovia redakčnej rady: JUDr. Daniel Fink, Ing. Branislav Kalužný, Ing. Anton Hamran, Dr.
Ján Vaniak, Mgr. Bc. Ivica Hatalová, spracovanie výsledkov: Ing. Tomáš Šereda, Jakub Cibula. Zaviedlo sa
množstvo zmien, napr. zmeny v obsahovej štruktúre vrátane zavedenia nových rubrík /napr. právny servis,
veteránske okienko či aktuality z činnosti susedských zväzov ČR, Rakúska atď./, dôraz je kladený na vyššiu
odbornosť článkov metodiky, zvýšila sa periodicita z polročnej na kvartálnu za súčasného trvalého zvýšenia
počtu strán /32+4/, zavádza sa adresnejšia distribúcia v zmysle vopred pripraveného distribučného listu,
viditeľné sú zmeny dizajnu /komplet plnofarebná tlač/. Všetky konkrétne zmeny boli prezentované verejnosti
aj navonok prostredníctvom stránka sstz.sk.
2.4. Príspevok na podporu klubom s mládežou do 23 rokov/15%/
Koncom roka 2017 SSTZ v zmysle zákona o športe vôbec po prvýkrát na podporu masového stolného tenisu
rozdelil finančné prostriedky v hodnote 91.020 EUR. Na základe žiadosti o poskytnutie príspevku a následne
uzatvorenej zmluvy bolo priamo finančne podporených 49 klubov. Po stanovení počtu mládeže, ktoré splnili
podmienky, tak na jedného stolného tenistu pripadla suma 164 EUR. Jednou z podmienok bolo preukázanie
troch štartov v oficiálnych súťažiach. Výraznou prekážkou čerpania príspevku však boli a stále sú nedostatky v
právnej povahe športových klubov, čo znemožnilo čerpanie financií viacerým subjektom, ktoré s mládežou
reálne pracujú. Do určitej miery tak bolo číslo čerpania v počte mládeže oproti reálnemu stavu výrazne
podhodnotené. Do budúcna je možné uvažovať o najmenej dvoch líniách výchovy hráčov v kluboch. Keďže
rôzne druhy financovania už umožňujú zamerať sa tak na podporu výkonnostného ako aj amatérskeho
športu, kluby do budúcna majú voľbu, či sa chcú pri výchove mládeže zameriavať skôr na kvalitu alebo na
kvantitu. Nakoniec, kluby v oboch prípadoch podporujú rozšírenie registrovanej masovej členskej základne,
čo je jeden z výrazných faktorov pre následnú podporu zo strany štátu.
2.5. Projekt svetového dňa stolného tenisu
V časti masového rozvoja a rozšírenia členskej základne /článok VI. Bod 5/ je jednou z priorít SSTZ aj
zapojenie sa do aktivít svetového dňa stolného tenisu, ktorý sa každoročne koná pod záštitou ITTF dňa 6.
apríla. SSTZ už na prelome rokov 2017/2018 prezentoval verejnosti zámer zapojiť sa do týchto aktivít a včas
tak informoval kluby o pripravovaných aktivitách. Bola vypracovaná kompletná projektová výzva SSTZ
/Usmernenie k projektu, Výzva na predkladanie žiadostí, Príslušné vzory vyhlásení, Žiadosť o príspevok,
Usmernenie k vyúčtovaniu, Zmluva o poskytnutí dotácie, atď./, keďže záujmom bola príprava
transparentného projektu s vopred stanovenými pravidlami a sledovaním reálnych cieľov. Projekt bol
prioritne určený pre športové kluby, prípadne oblastné, či krajské zväzy, ktoré sú hlavným nositeľom rozvoja
stolného tenisu v regiónoch. Na základe doručených žiadostí následne ad hoc kreovaná komisia predložila na
VV návrh na rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré VV hlasovaním per rollam schválil. Priamo tak boli
podporené projekty organizované STK Trakovice, KST Raksit, STK Bardoňovo, ŠK Jáňan Moravský Svätý Ján,
KSTZ Banská Bystrica, TTC Záhorská Bystrica, OZST Ružomberok, ŠK Žarnovica, STK Devínska Nová Ves, STO
Svätý Jur, ŠKST Humenné, TJ Lokomotíva Vrútky, MŠK Žiar nad Hronom, STO Veľký Biel a STO Slovenská
Ľupča. Všetky aktivity sú overiteľné záverečnými správami, množstvom sprievodnej dokumentácie,
príslušnými vyúčtovaniami atď., zverejnenými na stránke sstz.sk. Podujatie malo aj svoju primeranú mediálnu
propagáciu. Svedčia o tom množstvá linkov na video pozvánky, reportáže miestnych televízií, prítomnosť
niektorých rádií, online pozvánky v živom vysielaní rádií či následne reportáže po ukončení aktivít. Kluby si
sami pripravovali vlastné prezentačné materiály, plagáty, brožúry atď. SSTZ tiež prispel tlačou vlastného
propagačného materiálu. Spolu sa do projektov organizovaných SSTZ zapojili tisícky účastníkov, čo s
určitosťou pozitívne prispelo k výraznejšej prezentácii stolného tenisu v očiach verejnosti.
2.6. Ďalšia publikačná činnosť SSTZ
Do ankety týkajúcej sa publikačnej činnosti SSTZ sa behom jedného týždňa reálne zapojilo 200 respondentov,
čo ponúklo slušnú spätnú väzbu. Výsledky tak poskytli napr. odpovede na otázky o aký druh literatúry má
stolnotenisová verejnosť najväčší záujem, aký spôsob kúpy literatúry je najviac preferovaný, aký je stav
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pripravovaných publikácií v stolnom tenise klubmi či zväzmi, atď. Výsledky tejto ankety budú následne tvoriť
jeden z podkladov pre ďalšie smerovanie projektov publikačnej činnosti SSTZ v týchto oblastiach:
Odborné publikácie
Záujmom je čo najviac podporiť literatúru pre trénerov a športových odborníkov.
Slovenské stolnotenisové osobnosti
Príprava projektu - séria publikácii o výrazných osobnostiach stolného tenisu, najmä z histórie.
Brožúry masového charakteru
Príprava informačných brožúr, propagačných a náborových letákov do základných škôl ako súčasť veľkého
projektu na podporu stolného tenisu na školách ako aj samostatné materiály učiteľom TV a školám pri vedení
krúžkov stolného tenisu.
Podpora klubom a regiónom pri vydávaní faktografických publikácií
Plánovaná podpora vydavateľskej činnosti faktografickej literatúry klubov a regiónov.
2.7. Príprava projektu na podporu školského športu
SSTZ na jeseň 2018 plánuje spustiť projekt na podporu zvýšenia registrovanej členskej základne, najmä u
najmenších. Aj keď sa názory športových odborníkov na štúdiu KPMG /Koncepcie financovania športu v
Slovenskej republike 2017/ ohľadom stavu slovenského športu výrazne líšia, objektívnym faktom sú
overiteľné čísla registrovanej mládeže do 23 rokov, ktoré sú jedným z podkladov a ukazovateľov pre čerpanie
štátneho príspevku. V počte registrovanej mládeže do 23. rokov bol SSTZ k 30.09.2017 až na 14. mieste s
počtom 1.283, pričom pred nami sa ocitli športy ako plávanie, tanečný šport, džudo, karate či gymnastika. V
tabuľke: prírastok/úbytok je stolný tenis dokonca až na 65. mieste s medziročným úbytkom 426 hráčov /z
1709 na 1283/. Až 36 centrálnych športových zväzov dokázalo zaznamenať v informačnom systéme aktívny
prírastok /viac ako 1.000 zaznamenalo päť zväzov/. Primárnym priestorom je podpora stolného tenisu
priamo na školách, kde sa nachádza cieľová základňa najmenších. Je síce pravda, že aj v súčasnosti sa hrávajú
napr. postupové súťaže škôl, ktoré centrálne zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
následne v gescii príslušných Okresných úradov, sú to však jednorázové podujatia, ktoré nám počet detí na
školách, ktoré by sa stolnému tenisu venovali dlhodobejšie, nijako výrazne nezvýšia. V príprave je preto
komplexnejší projekt podpory stolného tenisu na školách. Zámerom je podpora vzniku nových krúžkov
stolného tenisu, prípadne následný vznik ďalších dlhodobých medzi školských súťaží typu pezinská školská
liga. Určite by zvýšeniu registrovanej mládežníckej základne prospelo napr. aj uznanie troch štartov v
takýchto súťažiach pre účely čerpania príspevkov klubov zo SSTZ /15%/.

3. Právny servis
3.1. Realizované prostriedky právnej pomoci členom SSTZ
Vzhľadom na mimoriadne rýchlo a dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie športového práva je nevyhnutné
zabezpečiť členom SSTZ prenos legislatívnych poznatkov s uvedením ich možnej aplikácie v podmienkach
členov stolnotenisového hnutia na rôznych úrovniach. Za týmto účelom sú preto realizované aktivity:
- v časopise Slovenský ST bola zavedená pravidelná rubrika o aktuálnej legislatíve v oblasti športového práva,
- boli vypracované a zverejnené vzorové stanovy pre kluby s postupom registrácie a vzniku klubu na MV SR,
/stanovy, zápisnica z členskej schôdze, prezenčná listina, oznámenie o zmene stanov na MV SR/,
3.2. Ďalšie navrhované prostriedky právnej pomoci členom SSTZ
- potreba zabezpečiť systematickú edukáciu vlastných odborníkov SSTZ v oblasti športového práva,
- v zmysle záverov ankety je záujem o prednáškovú činnosť v tejto oblasti,
/otvoriť otázku povinnej účasti predsedov krajských či oblastných zväzov a predsedov klubov na školeniach/,
- časť verejnosti by privítala jednotný zborník všetkých predpisov SSTZ,
/môže slúžiť aj ako učebná pomôcka na školeniach trénerov a rozhodcov stolného tenisu/
- postupná právna príprava členskej základne na nové inštitúty a trendy v oblasti športového práva:
/GDPR, Informačný systém športu, nové modely financovania, využitie dobrovoľníctva v športe, atď./
- možnosť vytvorenia samostatnej pod stránky SSTZ týkajúca sa oblasti legislatívy športového práva
- nevyhnutnosťou je zlepšiť legislatívny rámec klubov na všetkých úrovniach,
/inak nemôžu čerpať rôzne podporné projekty zo strany SSTZ ale ani verejných zdrojov/.
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4. Návrhy a opatrenia do budúcnosti
4.1. Identifikácia problémov v práci komisie a činnosti SSTZ na danom úseku
- personálne poddimenzovaný profesionálny aparát SSTZ,
- časové limity členov komisie, ktorí vykonávajú činnosť dobrovoľnícky popri svojich zamestnaniach,
- nedostatky klubov a zväzov v novom legislatívnom prostredí,
- slabá podpora stolného tenisu na školách ako primárnom prostredí, kde potrebujeme zachytiť mládež.
4.2. Návrhy na zlepšenie činnosti komisie a SSTZ do budúcna
- vzhľadom na rozsiahlosť realizovaných a plánovaných činností sa javí potreba personálneho posilnenia
sekretariátu SSTZ o zamestnanca, ktorý by sa naplno venoval činnosti komisie,
- preveriť otázku zaradenia dlhodobých školských súťaží /po stanovení minimálnych štandardov/ pre účely
troch štartov pre čerpanie dotácie /príspevok hráčom do 23 rokov/,
- prehodnotiť otázku výšky registračných poplatkov /vo vzťahu k možnému nárastu členskej základne najmä
na nižších úrovniach/,
- zabezpečiť profesionalizáciu práce rozhodcov a odmeňovanie rozhodcov v súlade s legislatívou /hľadanie
foriem – z rôznych príčin sa to doposiaľ nepodarilo/,
- vypracovať podrobnejšie štatúty jednotlivých komisií SSTZ /stanovenie konkrétnej vecnej zodpovednosti za
jednotlivé oblasti/,
- potreba riešenia vnútornej reformy riadenia administratívno-ekonomických činnosti zväzu /digitalizácia,
informačné systémy, automatický informačný systém – registrácie, prestupy vrátane, automatického
systému zberných faktúr za tieto a iné činnosti, databáza zmluvných vzťahov v športe, evidencia stanov a ich
zmien, príprava prepojenia a kompatibility databáz ISS a SSTZ.

5. Záver
Komisia má po svojom ustanovení za sebou necelý rok práce. Priebežne realizuje jednotlivé projekty v súlade
so schválenými prioritami SSTZ, viaceré projekty sú v príprave a budú spustené ešte v roku 2018. V rámci
projektov bude preferovaným záujmom podpora princípov - systematickosť, transparentnosť a dostupnosť.
V súčasnej dobe pravdepodobne už asi nie je témou dňa neexistencia podporných mechanizmov najmä u
mládeže, aj keď názory na spôsob podpory sa môžu odlišovať.
Obrovské rezervy však stále pretrvávajú v nedostatočnom právnom a ekonomickom rámci športových klubov
a zväzov, najmä na nižších úrovniach riadenia. Práve tie bránia vo väčšom zapojení sa do finančných
mechanizmov SSTZ. Aj vzhľadom na skutočnosť, že už v marci 2018 bol spustený informačný systém športu,
ktorý bude referenčným registrom pre skúmanie podmienok čerpania z verejných zdrojov, je nevyhnutné
tieto nedostatky začať urýchlene odstraňovať.
Na základe nových inštitútov financovania športových klubov a zväzov /Zmluva o sponzorstve, Zmluva o
charitatívnej reklame, atď./ budú môcť finančné prostriedky získať len kvalitne pripravené športové kluby po
stránke právnej, ekonomickej či administratívnej. Nehovoriac tiež napr. o horúcej téme športových poukazov,
po plnom spustení plánovaných modulov informačného systému. Aj v tomto prípade to však môže byť len
klub, ktorý splní všetky zákonom požadované povinnosti /§ 65 ods. 2 zákona o športe/ oprávneného
prijímateľa verejných prostriedkov.
Prínosom do budúcna by bola digitalizácia SSTZ. Jeden z jej modulov – vedenie elektronickej matriky – by
uľahčilo prácu administratívneho aparátu, zjednodušila by sa práca stovkám športových funkcionárov a
taktiež ušetrili financie športovým klubom. Vzhľadom na pripravovaný referenčný register mimovládnych
organizácii /MVO/ a následné zavedenie povinnosti elektronickej komunikácie aj štatutárov Občianskych
združení /väčšina športových klubov sú OZ/, už v roku 2019 sa preto digitalizácia SSTZ javí ako nevyhnutná.
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