
 
 

Materiál na konferenciu SSTZ na 18.6.2021                            

 

Bod 16. Úpravy súboru predpisov SSTZ 

 

1. Návrh z Komisie mládeže. 

          Predkladá: Roman Grigel 

Návrh na zmenu suťažného poriadku takto:  

           1. Hráč môže v jednom súťažnom ročníku súčasne štartovať za družstvo 

so sídlom na území SR a za akékoľvek iné družstvo v zahraničí. 

            2. V jednom stretnutí môže za družstvo nastúpiť jeden  takýto hráč 

v prípade trojčlenných a dvaja v prípade štvorčlenných družstiev. 

            3. Systém suťaží sa musí hrať v konečnej fáze systémom play off a takýto 

hráč môže  v play off nastúpiť len za predpokladu, že v zakladnej časti odohral 

minimálne 40% zapasov. 

            4. Z predohrávkou alebo dohrávkou stretnutia musí súhlasiť  riadiaci 

orgán suťaže aj za predpokladu, že sa družstva dohodnú. 

            5. V prípade, že družstvo štartuje v medzinárodnej súťaži nesmie hráč 

figurovať aj na inej supiske klubu ktorý štartuje v medzinárodnej súťaži.   

            6. Tieto ustanovenia platia pre súťaže riadené SSTZ. 

            7. Návrh je možné prijať aj rozdielne pre mužskú a ženskú zložku. 

Stanovisko ŠTK SSTZ: 

           1. Hráč môže v jednom súťažnom ročníku súčasne štartovať za družstvo 

so sídlom na území SR a za akékoľvek iné družstvo v zahraničí. 

Stanovisko ŠTK SSTZ:  Nesúhlasí s návrhom, jedná sa o dvojitý štart. Aby 

mohol náš hráč (ka) hrať u nás aj v zahraničí, musel by byť takýto súhlas aj 

druhej krajiny. Podľa doterajších zistení nie je to možné v ČR, Poľsku, 

Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, kde hrá väčšina našich hráčov. Takýto štart je 

možný v severských krajinách, Španielsku a Portugalsku. 
 



            2. V jednom stretnutí môže za družstvo nastúpiť jeden  takýto hráč 

v prípade trojčlenných a dvaja v prípade štvorčlenných družstiev. 

Stanovisko ŠTK SSTZ: Ak by prešiel bod 1. tak takýto hráč (že môže hrať aj v 

zahraničí) mohol byť maximálne na jednej súpiske družstva a to tak, že by 

sa nezapočítaval do základu daného družstva. Zároveň  by mohol byť len na 

jednej súpiske oddielu v danej kategórii (môže byť na jednej v mužoch a 

napríklad na jednej v doraste). 

 

            3. Systém súťaží sa musí hrať v konečnej fáze systémom play off a takýto 

hráč môže  v play off nastúpiť len za predpokladu, že v zakladnej časti odohral 

minimálne 40% zapasov. 

Stanovisko ŠTK SSTZ:  Systém súťaží si riadia príslušné regionálne, krajské, 

oblastné a okresné zväzy. Nemôžme im prikázať (krajským a ostatným 

zväzom) že musia hrať playoff. 
 

            4. Z predohrávkou alebo dohrávkou stretnutia musí súhlasiť  riadiaci 

orgán suťaže aj za predpokladu, že sa družstva dohodnú. 

Stanovisko ŠTK SSTZ:  Takto to je aj teraz. Nič nemeniť. 

 

            5. V prípade, že družstvo štartuje v medzinárodnej súťaži nesmie hráč 

figurovať aj na inej súpiske klubu ktorý štartuje v medzinárodnej súťaži.   

Stanovisko ŠTK SSTZ: Súhlasí  

            6. Tieto ustanovenia platia pre súťaže riadené SSTZ. 

Stanovisko ŠTK SSTZ: Ak by to malo platiť iba pre súťaže riadené SSTZ, tak 

stanovisko ŠTK v bode 3 je neopodstatnené. ŠTK nesúhlasí, aby sa menil 

formát 1.ligy na playoff,  navyše by sme museli meniť aj systém súťaže pre 

Extraligu (spodnú časť). 
 

            7. Návrh je možné prijať aj rozdielne pre mužskú a ženskú zložku. 

Stanovisko ŠTK SSTZ: Súhlasí 



2. Návrh p. Harabina (Fortuna Kežmarok) 

 

1. Návrh na dlhšie prestupové obdobie, aby hráči, ktorí prestúpia 

v aktuálnej sezóne mohli nastúpiť za nový klub v tej istej sezóne.  

Stanovisko ŠTK SSTZ: Stolný tenis aj pri súťaži družstiev je predovšetkým 

individuálny a nie kolektívny šport. Ak by hráči mohli prestupovať z klubu 

do klubu aj počas sezóny, družstvo by mohlo mať počas sezóny diametrálne 

rozlišnú úroveň a úplne by sa narušila objektivita a integrita súťaže.  

3. Návrh p. Popellára (KSTZ Nitra) 

 

1. Predĺženie platnosti registračných preukazov bezplatne o 1 rok  

z dôvodu „mŕtvej“ sezóny 2020/2021 

Stanovisko ŠTK SSTZ: Nesúhlasí. V poplatku za registráciu je aj členský 

poplatok, ktorý je povinný každý člen SSTZ platiť v zmysle Zákona o športe. 

Niektoré súťaže (extraliga muži, ženy)  boli odohrané, aj keď v skrátenom 

formáte. Dohrajú sa M SR mládežníckych kategórií. Niektoré krajské, 

regionálne a okresné zväzy plánujú uspopriadať Majstrovstvá jednotlivcov 

dospelých, aj mládežníckych kategórií. Máme aj okresy, ktoré plánujú 

odohrať aj súťaž družstiev turnajovým spôsobom.  

2. Vytvorenie „kútika“ pre najlepších rozhodcov. 

Toto je aj v kompetencii VV SSTZ.  

 

4. Návrh p. Riedla 

 

1. Navrhuje upraviť prestupový poriadok pri výnimočnom hosťovaní bod 

3.6.1.8.1 pred „dorastenecke lige“ vsunúť aj žiackej lige. 

Stanovisko ŠTK SSTZ: Nesúhlasí. V dorasteneckých súťažiach hrajú 3 členné 

družstvá, v žiackych 2 členné družstvá. Rozdiel jedného hráča môže byť 

práve ten hráč, ktorý je na výnimočnom hosťovaní. 

Dorastenecké súťaže sa hrajú dlhodobou súťažou 5 turnajov (4 základné 

kolá a 1 nadstavba). Žiaci majú 1 turnaj o majstra SR. Vznikali by nám rôzne 

dvojice a nemalo by to výpovednú hodnotu o ktorý klub ide. Takýto hráč by 

mohol byť potom napr. v 1. klube ako kmeňový, v 2. klube na výnimočnom 

hosťovaní ako dorastenec a v 3. klube na výnimočnom hosťovaní ako žiak... 

 



1. Návrh p. Buczackého (KSTZ Žilina) 
 

1. Predĺženie platnosti registračných preukazov a hosťovania 

Stanovisko ŠTK SSTZ: Predĺženie platnosti registračných preukazov rovnaké 

ako v bode 3 návrh p. Popellára – nesúhlasí. 

V prípade hosťovania, ak sa jedná o predĺženie hosťovania do toho istého 

klubu je nutné predložiť Žiadosť, avšak poplatok za hosťovanie sa neplatí. 

2. Zrušenie poplatku za šartovné v dlhodobých súťažiach družstiev. 

Stanovisko ŠTK SSTZ: V dlhodobých súťažiach riadených SSTZ sa štartovné 

v sezóne 2021/2022 neuhrádza, ak sa jedná o ten istý klub a súťaž. Toto 

neplatí v prípade prevodu súťažného miesta na iný klub.  


