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Smernica SSTZ č. 1/2022 – Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej 
podpory 
 

Pôvodná smernica  – Smernica SSTZ č. 4/2020 – Zriaďovacie a hodnotiace kritériá 
ÚTM a individuálnej podpory 
  
 
Schválená VV SSTZ dňa 26.1.2022  
 
S účinnosťou od 1.2.2022 
 
 
Schválená VV SSTZ dňa 26.1.2022, platnosť nadobúda od 1.2.2022  
 
 
 
1. Kritériá pre podporu Regionálne centrum talentovanej mládeže (RCTM) a podporu 
vybraných klubov. 
 

SSTZ bude podporovať obmedzený počet klubov, v ktorých pôsobia najschopnejší 
hráči mládežníckych kategórií. Maximálny počet klubov podporovaných v kalendárnom roku 
je 14. Najlepšie kluby (maximálne 4), ktoré spĺňajú dodatočné kritériá môžu mať štatút 
RCTM, ostatných 10 klubov bude mať štatút vybraného klubu. O štatút RCTM môže 
požiadať klub, ktorý splnil predpísané podmienky. pričom pre udelenie štatútu RCTM musí 
splniť kritériá podľa bodu 5. Klub ktorý bude mať priznaný štatút RCTM sa nebude môcť 
uchádzať o štatút VK. 
 
2. Kritériá na zaradenie klubov do systému podpory SSTZ a zriadenie RCTM 
 
2.1. Do systému podpory môžu byť zaradené len kluby ktoré dosahujú najlepšie výsledky, v 
ktorých sú zaradení len najschopnejší hráči mládežníckych vekových kategórií po splnení 
stanovených výkonnostných a zdravotných kritérií. 
 
2. Pri priznávaní RCTM bude zachovaná regionálna proporcionalita tak, aby bolo maximálne 
jedno RCTM pre dva kraje. / BA + TT, NR + TN, ZA + BB, PO + KE/ Podpora vybraných 
klubov sa posudzuje podľa toho, akú bodovú hodnotu získa klub výpočtom postavenia 
svojich hráčov v rebríčku SR a ITTF a takisto po zohľadnení výsledkov dosiahnutých na MEJ 
a MS. Kluby sa hodnotia na základe hráčov, ktorí sú v SR rebríčkoch umiestnení na 
nasledovných miestach: - v kategórii mládež U21 rokov na 1.-8. mieste - v kategórií U19 na 
1.-16. mieste - v kategórií U15 na 1.-16. mieste - v kategórií U13 na 1.-16. mieste - v 
kategórií U11 na 1.-8. mieste. 
 
2.3. Vekové stupne a kategórie hráčov zaradených do podpory - mládež do 21 rokov (20-21 
rokov) – U19  (16 – 19 rokov) – U15 (14 – 15 rokov) – U13 (do 13 rokov) – U11 (do 11 
rokov).  
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2.4. Pre výpočet bodovej hodnoty klubu sa môže započítať iba hráč, ktorý je registrovaný v 
SSTZ, splnil stanovené výkonnostné kritériá, zdravotné, motorické a psychologické hľadiská 
a ktorý má štátne občianstvo SR. Podpora bude poskytnutá klubu, v ktorom je hráč 
registrovaný. V prípade hosťovania hráča sa výsledky hráča počítajú do výpočtu bodovej 
hodnoty materského klubu. Hráči u ktorých prebieha tr. proces v niektorom s RCTM resp. 
NSTC a NSTCM bude ich bodová hodnota pre materský klub zarátaná v 1.roku vo výške 
100%, v druhom roku 50% a treťom 25%, po tomto období už bodová hodnota hráča nebude  
zarátaná v žiadnom klube. Výnimkou je hosťovanie v zahraničí, pričom tento prípad je 
upravený v bode 3.6. 
 
2.5. Priradenie bodového hodnotenia podľa umiestnenia v rebríčku SR k 1.1  aktuálnej 
sezóny: pre potreby výpočtu bodovej hodnoty klubu sa použijú bodové hodnoty SR rebríčka 
hráčov klubu, ktorí sú umiestnení na príslušných miestach jednotlivých rebríčkov tak ako to 
je uvedené v čl. 2.1. Tieto bodové hodnoty sa ďalej zvyšujú percentuálne, pričom sa 
zohľadnia nasledovné kritériá:  
 
2.5.1. Zohľadnenie veku Pre jednotlivé vekové kategórie sa jednotlivým hráčom zvyšuje ich 
bodová hodnota o príslušné percentá podľa tabuľky A: Tabuľka A – percentuálne zvýšenie 
bodovej hodnoty hráča podľa vekovej kategórie Vek percentuálne zvýšenie U11 0, U13 
10.00%, U15 30.00%, U19 50.00%, U21 rokov 40.00% 
  
2.5.2. Zohľadnenie rebríčkového 
 
 postavenia v SR rebríčku Základná bodová hodnota sa ďalej zvyšuje percentuálne v 
závislosti od umiestnenia hráča v SR rebríčku a to podľa tabuľky B: Tabuľka B – 
percentuálne zvýšenie bodovej hodnoty hráča podľa jeho umiestnenia v SR rebríčku 
umiestnenie v SR rebríčku do 21 r.,U19 a U15 percentuálne zvýšenie  
 
100% 2. 80% 3.-4. 60% 5.-8. 30% 9.-16. 0% 17.-32. 0%  
 
umiestnenie v SR rebríčku U13 a U11 percentuálne zvýšenie  
 
100% 2. 80% 3.-4. 60% 5.-8. 30% 9.-16. 5% 17.-32. 0%, 

 
ak je hráč v rebríčku na hodnotených miestach vo viacerých vekových kategóriách, potom sa 
jeho takto získané bodové hodnoty spočítajú. Výsledok tohto súčtu je základná bodová 
hodnota hráča, ktorá sa ďalej použije ako základ pre percentuálne zvyšovanie podľa 
medzinárodných kritérií.  
 
2.6. Zohľadnenie medzinárodných kritérií. 
 
2.6.1. Zohľadnenie umiestnenia na MSJ, MEJ, ME U21 : na základe umiestnenia na MEJ, 
MSJ a ME U21 rokov sa základná bodová hodnota hráča zvyšuje percentuálne podľa 
tabuľky C:  
 
 
 
 



 
 

3 
 

Tabuľka C – percentuálne zvýšenie bodovej hodnoty hráča podľa umiestnenia na MSJ a 
MEJ Percentuálne zvýšenie za MEJ , ME U21 r. 
 

 A B C D E F 

1. 200% 100% 200% 300% 150% 300% 

2. 150% 80% 100% 200% 100% 200% 

3.-4. 100% 60% 80% 150% 75% 150% 

5.-8. 70% 40% 40% 120% 50% 80% 

9.-16. 40% 20% 20% 80% 40% 40% 

17.-32. 20% 10% 0% 30% 10% 0% 

33.-64. 10% 0% 0% 10% 0% 0% 

65.-128. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Stĺpec A: umiestnenie MEJ a ME U21 (jednotlivci) 
Stĺpec B: umiestnenie MEJ a ME U21 (štvorhra) 
Stĺpec C: umiestnenie MEJ a ME U21 (družstvá) 
Stĺpec D: umiestnenie Majstrovstvá Sveta (jednotlivci) 
Stĺpec E: umiestnenie Majstrovstvá Sveta (štvorhra) 
Stĺpec F: umiestnenie Majstrovstvá Sveta (družstvá) 
 
Za umiestnenie v súťaži družstiev na MSJ a MEJ bude percentuálne zvýšenie podľa tabuľky 
C rozdelené medzi členov družstva v pomere podľa počtu odohratých zápasov - Za 
umiestnenie v štvorhrách bude percentuálne zvýšenie podľa tabuľky C rovnaké obidvom 
hráčom (nedelí sa na polovicu). Zvýšenie za MEJ, MSJ a ME do 21 r. sa zaráta jednorazovo 
vždy k 1.1. kalendárneho roka.  
 
2.6.2. Zohľadnenie postavenia hráča v ITTF rebríčku: na základe postavenia hráča v ITTF 
rebríčku sa základná bodová hodnota hráča zvyšuje percentuálne podľa tabuľky D, pričom 
tabuľka platí aj pre U15 aj pre U19 a U21 rebríčky. Ak je hráč vo viac ako jednom rebríčku, 
započíta sa mu najlepšie percentuálne zvýšenie zo všetkých. V tomto prípade sa zvýšenia 
nespočítavajú. Tabuľka D – percentuálne zvýšenie bodovej hodnoty hráča podľa 
umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch percentuálne zvýšenie umiestnenie ITTF rebríček 
1. 300% 2. 250% 3.-4. 200% 5.-8. 180% 9.-16. 140% 17.-32. 100% 33.-48. 70% 49.-64. 50% 
65.-100. 40% 101.-130. 30% 131.-150. 20% 151.-200. 10% 
 
3. Financovanie podpory 
 
3.1. Výpočet minimálnej konečnej sumy na činnosť RCTM sa získa sčítaním týchto súm 
15000,- EUR úhrada nákladov na odmenu trénera, 3000,- EUR úhrada nákladov na 
tréningových partnerov a 2000,-EUR úhrada nákladov na materiál pre RCTM. Pre VK sa 
konečná suma určí súčtom bodov za hráčov a úmerným rozdelením celkovej sumy určenej 
na podporu. Ak je hráč spĺňajúci kritériá pre individuálnu podporu v klube, ktorý nesplnil 
kritériá pre RCTM ani kritériá pre vybraný klub, takémuto klubu bude poskytnutá podpora 
zodpovedajúca bodovej hodnote tohto jediného hráča podľa podmienok v článku 3.6, ktorú 
musí čerpať preukázateľne len na jeho prípravu. Pre kategóriu U11 individuálna podpora 
bude umožnená v prípade, že ju navrhne reprezentačný tréner danej kategórie a odsúhlasí 
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komisia v zložení: reprezentačný tréner, zástupca KŠR, zástupca KM, zástupca komisie pre 
ekonomiku a marketing a predseda SSTZ. 
 
3.2 Pre VK, ktoré pri vyhodnotení získaných bodov, na základe postavenia hráčov v 
slovenských rebríčkoch a následnom rozdelení finančných prostriedkov vyčlenených v 
rozpočte na túto položku, nezískajú minimálne 4800 EUR na rok, by mohli získať takúto 
podporu na základe splnenia týchto podmienok:  

1. Klub musí byť medzi vyhodnotenými klubmi s počtom minimálne 2 hráčov.  
2. V klube musí pracovať s mládežou licencovaný tréner, ktorý spĺňa všetky   
podmienky ktoré predpisuje zákon o športe. Taktiež musí dodržovať povinnosti, ktoré  
budú špecifikované stanovené zmluvou medzi SSTZ a klubom.  
3. Klub dostane dotáciu len na odmenu trénera do výšky 50% z jeho mesačnej  
odmeny vyplácanej klubom, maximálne však 400 EUR mesačne 

 
3.3. Prerozdelenie a pridelenie financií sa bude vykonávať na kalendárny rok minimálne v 
jednej, alebo viacerých splátkach, pričom prerozdelenie financií medzi ÚTM sa v aktuálnom 
období riadi podľa výpočtu. 
 
3.4. Čerpanie rozpočtu. 
 Z poskytnutého príspevku je možné hradiť vybraným klubom a hráčom, ktorým bola 
priznaná individuálna podpora nasledovné položky : 
 - finančný príspevok na odmenu pre trénera  
- finančný príspevok na športovú prípravu (materiál na tréningový proces, sústredenia, 
regenerácia a externých odborníkov). 
 
3.5. Zúčtovanie pridelenej dotácie sa uskutoční  na základe predložených účtovných 
dokladov a bude prebiehať zúčtovanie dotácie priebežne počas celého roka. 
 
3.6. Maximálny počet klubov zaradených do podpory je 14. ÚTM so štatútom vybraného 
klubu budú poberať plné financovanie podľa vypočítaných bodov len za podmienky, že majú 
zaradených do výpočtu minimálne troch hráčov. V opačnom prípade ani umiestnenie medzi 
prvých 10 klubov nepostačuje na to, aby im bola pridelená plná finančná podpora, s 
výnimkou ak klub má aspoň dvoch hráčov, avšak v takom prípade sa im bude podpora krátiť 
v zmysle článku 4.7. tejto smernice 
 
3.7. Individuálna podpora a podpora hráčom hrajúcich v zahraničí. 
Táto podpora môže byť priznaná ak hráč nie je registrovaný v klube, ktorý je podporovaný 
ako RCTM alebo vybraný klub s plnou výškou podpory a nepripravuje sa v niektorom 
z národných centier, pričom musí splniť nasledovné kritériá: - umiestnenie v SR rebríčku do 
4. miesta a v ITTF rebríčku do 100-ho miesta relevantného rebríčka v danej kategórii . 
Individuálnu podporu navrhuje príslušný reprezentačný tréner a jej výšku odsúhlasuje 
komisia v zložení zástupca KŠR, zástupca KM, zástupca KEaM a predseda SSTZ. Pridelená 
finančná čiastka musí byť zúčtovaná cez SSTZ, pričom poberateľom podpory je klub, v 
ktorom hráč pôsobí a nie hráč. Ak je takýto hráč registrovaný v zahraničnom klube v súlade 
so súborom predpisov SSTZ, poberateľom podpory je hráč resp. jeho zákonný zástupca ak 
hráč nie je plnoletý, pričom takisto musí byť podpora zúčtovaná cez SSTZ. Ak hráč hrá v 
zahraničí v súlade so súborom predpisov SSTZ na hosťovanie, poberateľom podpory je vždy 
materský klub bez ohľadu na to, či je podporovaný formou individuálnej podpory, alebo je 
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členom podporovaného klubu. Hráč hrajúci v zahraničí, ktorý do zahraničia prestúpil v súlade 
so súborom predpisov SSTZ môže poberať podporu len formou individuálnej podpory ak mu 
na ňu vznikne nárok. Takéhoto hráča nemôže vykazovať vo svojom hodnotení žiadny klub v 
SR. 
 
4. Všeobecné pravidlá 
  
4.1. V prípade, že hráč(ka) je zaradený(á) v rebríčkoch viacerých kategórií mládeže, napr. 
U13 a U15, pri výpočte hodnotenia klubu sa tieto hodnoty spočítavajú. 
 
4.2. Poverení členovia VV SSTZ alebo pracovníci sekretariátu SSTZ budú vykonávať 
kontrolu tréningového procesu a čerpania finančných prostriedkov pridelených podľa tejto 
smernice podľa potreby, minimálne však jedenkrát ročne a z vykonanej kontroly predložia 
písomnú správu VV SSTZ.  
4.3. RCTM, resp. kluby, ktorým bola pridelená finančná dotácia sú povinné viesť evidenciu 
zakúpeného materiálu na evidenčných kartách, ktoré budú prílohou celkového zúčtovania 
finančnej dotácie. 
 
 4.4. Kluby, ktorým bol priznaný štatút RCTM musia umožniť účasť na tréningu aj hráčom z 
iných klubov, za predpokladu, že počet cudzích hráčov nenaruší organizáciu tréningu a cudzí 
hráči budú mať zo sebou aj svojho trénera. 
 
 4.5. V prípade, že kontrolou poverený orgán alebo osoba zistí, že pridelené prostriedky 
neboli použité v súlade s účelom a ustanoveniami tejto smernice, môže VV SSTZ znížiť, 
resp. úplne odobrať poskytovanie dotácie na činnosť. 
 
 4.6. V prípade, že kontrolou poverený orgán alebo osoba zistí nedostatky v riadení 
tréningového procesu alebo vo vedení predpísaných dokumentov o tréningovom procese 
môže VV SSTZ krátiť prostriedky na podporu. 
 
 4.7. O štatút RCTM alebo vybraného klubu musí klub požiadať písomne. O priznaní štatútu 
RCTM rozhoduje VV SSTZ.  
 
4.8. Vybranému klubu vznikne nárok na plnú podporu len v prípade, že sa umiestnil medzi 
prvých 10 hodnotených klubov a má v hodnotení zahrnutých minimálne 3 hráčov. Ak má 
menej ako troch hráčov, podpora sa mu kráti nasledovne: dvaja hráči – podpora sa kráti na 
66% menej ako dvaja hráči – podpora sa neposkytuje. Krátenie sa netýka hráčov, ktorí sú 
zaradení do individuálnej prípravy. Pokiaľ sa akýkoľvek klub z prvých 10 hodnotených klubov 
z podpory vylúči, nahrádza sa ďalším klubom v poradí. Takisto sa postupuje, ak klub s 
menším počtom hráčov ako 3 sa zaradí do prvej 10-ky a jeden alebo dvaja hráči spĺňajú 
kritériá pre individuálnu podporu. Individuálna podpora sa vyplatí takým istým spôsobom ako 
v bode 3.6., pričom namiesto takéhoto klubu sa 10-ka podporovaných klubov doplní ďalším 
klubom v poradí. 
 
4.9. Klub má nárok na podporu v prípade, že má trénera B-licencie. 
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5. Kritériá pre priznanie štatútu RCTM, VK 
 
 Na to, aby mohol byť klubu priznaný štatút RCTM, musí splniť nasledovné podmienky 
 
 5.1. Hala s parametrami pre vrcholový stolný tenis minimálne so štyrmi stolmi. 
 
 5.2. Minimálny počet hráčov, ktorí systematicky trénujú podľa predpísaného tréningového 
plánu je 4. Tréningový plán musí spĺňať minimálne objemové parametre podľa prílohy č.2 s 
dôrazom na dvojfázový tréning. 
 
 5.3. Jeden tréner s kvalifikáciou A licencie, resp. 4. alebo 5. kvalifikačného stupňa – vedúci 
tréner RCTM, druhý tréner s kvalifikáciou B licencie, resp. 3. kvalifikačného stupňa, 
výnimočne tréner s nižším kvalifikačným stupňom. 
 
 5.4. Klub musí deklarovať spôsob zabezpečenia funkcií realizačného tímu (napr. lekár, 
masér, metodik, kondičný tréner, videotechnik a pod.) 
.  
5.5. Klub musí deklarovať zabezpečenie - dohodu so školskými zariadeniami ktorá umožní 
hráčom absolvovať tréningový proces v predpísaných objemoch. 
 
 5.6. Priznanie štatútu RCTM vo Výkonnom výbore SSTZ.  
 
5.7. Klub môže použiť (vyúčtovať) príspevok podľa bodu 3.1.  
 
5.8. Klub zabezpečí kvalitné plánovanie prípravy hráčov RCTM, ich tréningovú 
individualizáciu a vedenie tréningovej dokumentácie (tréningový plán, tréningový denník, 
evidencia účasti na tréningovom procese, evidencia spotreby materiálu), ako aj účasť 
trénera, resp. ďalších externých odborníkov na odborných poradách a seminároch 
organizovaných SSTZ. 
 
 5.9. Klub zabezpečí kamerový záznam tréningového procesu RCTM a jeho minimálnu 7 
dňovú archiváciu. (záznamy budú slúžiť len pre internú potrebu SSTZ) 
 
 5.10. Klub zabezpečí na požiadanie ubytovanie a stravu pre hráčov a sprievod, ktorí prídu 
po dohode trénovať do RCTM . (za úhradu) 
 
 5.11. Štatút RCTM sa priznáva vždy k 1.1. kalendárneho roka na dva roky tento štatút trvá 
do 31.12.nasledujúceho kalendárneho roka.  
 
5.12. Štatút VK sa priznáva vždy k 1.1. kalendárneho roka a trvá do 31.12. toho roka. Ak 
klub k 1.7. nesplní podmienky pre udelenie VK, štatút VK trvá, ale nebudú mu pridelené 
žiadne financie. K 1.7. kalendárneho roka nie je možné žiadať o nárok na vybraný klub. 
Tento nárok môže vzniknúť len k 1.1. 
 
6. Proces schvaľovania žiadostí o RCTM a priznania štatútu vybraného klubu  
 
 6.1. Novovzniknuté útvary (RCTM a vybrané kluby) sú povinné predložiť zoznam 
zaradených hráčov a to pri podávaní žiadosti. /do 31.10.kalendárneho roka/. 
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 6.2. VV SSTZ vymenuje oponentskú radu, ktorá bude posudzovať žiadosti o pridelenie 
RCTM, v ktorej musí byť zastúpená KŠR a KM minimálne po jednom členovi. Oponentská 
rada zároveň kontroluje deklarovane skutočnosti v žiadosti a sleduje ich dodržiavanie počas 
celého obdobia činnosti RCTM.  
 
6.3. Ak oponentská rada zistí nedostatky, je povinná dotknutý subjekt vyzvať na odstránenie 
nedostatkov v lehote max. do 21 kalendárnych dní. V prípade, ak dotknutý subjekt 
nedostatky neodstráni v stanovenej lehote, bude z podpory vylúčený.  
 
6.4. Po schválení štatútov ÚTM vo VV SSTZ podpíše SSTZ s klubom zmluvu o podpore, v 
ktorej je klub okrem iného povinný sa zaviazať k sprístupneniu tréningových priestorov 
určeným osobám a reprezentačným trénerom za účelom kontroly tréningového procesu. 
(určená osoba sa musí preukázať poverením VV SSTZ) 
 
 
7. Miesto výkonu tréningového procesu 
 
 7.1. V tréningovom pláne musí byť pre každého hráča určené presné miesto a čas 
jednotlivých tréningov. 
 
 7.2. RCTM a vybrané kluby (ďalej len ÚTM), ktoré poberajú podporu na základe príslušnosti 
hráča ku klubu formou hosťovania alebo formou kmeňovej príslušnosti sú povinné 
zabezpečiť hráčovi adekvátny tréningový proces. Vo výnimočných prípadoch, územne nie je 
nutné, aby hráč trénoval v sídle ÚTM. ÚTM mu môže zabezpečiť časť tréningového procesu 
v inom klube resp. s iným trénerom ako klubovým, avšak v tréningovom pláne musí byť 
definované v ktorom klube, na ktorej adrese v ktorých dňoch a hodinách bude hráč trénovať. 
Takisto musí byť menovite uvedený tréner (tréneri) a tréningový partner.  
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 Príloha č. 1 – príklad výpočtu bodovej hodnoty hráča Hráč je U15, pričom jeho umiestnenia 
a bodové hodnoty v SR rebríčkoch k 1.7. sú nasledovné U15 3. miesto, 327,17 bodu, U19 9. 
miesto, 155,17 bodu. Za vek mu prislúcha v U15 navýšenie o 30% a v U19 o 50%, 30% z 
327,17 = 98,151 a 50% z 155,17= 77,585. Za umiestnenie v SR rebríčku mu prislúcha 
navýšenie o 60% v U15 a o 5% v u19 : 60% z 327,17 = 196,302 5% z 155,17 = 7,7585. 
Celková bodová hodnota hráča sa vypočíta ako súčet jeho bodových hodnôt v SR rebríčku a 
všetkých navýšení za vek a umiestnenie, teda: 327,17 + 155,17 + 98,151 + 77,585 + 
196,302 + 7,7585 = 862,1365. Z tejto hodnoty sa ďalej počítajú medzinárodné kritériá MEJ 
družstvá – 19. miesto, bez navýšenia MEJ dvojhry – 65 - 128, bez navýšenia MEJ štvorhra 
5-8, navýšenie o 40%, t.j. 40% z 862,1365 = 344,8546 MEJ Mix – 17-32, navýšenie o 10%, 
t.j. 10% z 862,1365=86,21365 medzinárodné rebríčky: ITTF U15 – 119 – bez navýšenia 
ITTF U19 – 503 – bez navýšenia. Bodová hodnota hráča sa vypočíta ako súčet : 862,1365 + 
344,8546+86,21365=1293,204 a táto hodnota sa započíta do hodnotenia klubu, v ktorom je 
hráč registrovaný. Pre výpočet individuálnej podpory, ak by hráč nebol v podporovanom 
klube sa vypočíta podiel zahraničných bodov na bodovej hodnote hráča nasledovne: 
100*(344,8546+86,21365)/1293,204 = 33,33% Hráč nespĺňa limit 50% na priznanie 
individuálnej podpory. 
 
 Príloha č 2 – Predpísané minimálne tréningové objemy pre RCTM 
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Príloha č. 3 – Vzor žiadosti Žiadosť na stiahnutie v tomto odkaze: Vzor žiadosti o priznanie 
štatútu RCTM 

Žiadosť na stiahnutie v tomto odkaze: Vzor žiadosti o priznanie štatútu RCTM 

ŽIADOSŤ 
o priznanie štatútu RCTM 

                 Názov žiadateľa:       

Právna forma žiadateľa:  

Sídlo žiadateľa /ulica, PSČ, obec, 
okres/: 

 

IČO žiadateľa:  

DIČ žiadateľa:  

IČ DPH žiadateľa:  

Údaj o registrácii MV SR:  

ID v informačnom systéme športu /ISS/:  

Štatutárny zástupca žiadateľa, funkcia:  

Spôsob konania štatutárneho orgánu:  

Telefónne číslo /štatutárny orgán/:  

E-mail /štatutárny orgán/:  

Bankové spojenie /názov banky/:                 

IBAN osobitného bankového účtu:  

Povinné  údaje:  

Vedúci tréner RCTM Meno priezvisko + licencia     

Tréneri RCTM Meno priezvisko + licencia     

Realizačný tím RCTM Meno priezvisko + zaradenie     

Hala Presná adresa + osvedčenie     

Zoznam hráčov 
Meno priezvisko, registračné číslo, kategória + ako je 
zabezpečené uvoľňovanie na tr. proces 

Ubytovanie + strava popis zabezpečenia + orientačná cena   

Ďalšie možnosti prípravy regenerácia, posilňovňa, a pod.    
 
V ................................ dňa .................. 

  

 

Odtlačok úradnej pečiatky žiadateľa: Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa: 

/úradne osvedčený podpis/ 

http://sstz.sk/subory/Region%C3%A1lne%20centr%C3%A1/Vzor%20%C5%BEiadosti%20o%20priznanie%20%C5%A1tat%C3%BAtu%20RC-CTM.doc


 

10 
 

 


