
 

 

Uznesenia VV SSTZ trvajúce : 
 

 

Uznesenie č. 463 

VV SSTZ  požaduje dodržiavať písomné prihlasovanie sa na turnaje WT a WJC  samoplatcov 

s tým, že kto nepredloží požadovaný formulár (viď uznesenie VV SSTZ č. 454) na turnaje, 

nebude oficiálne na turnaj prihlásený. 

Z: KŠR, Mgr. Hatalová                 T: priebežne 

 

Uznesenie č. 468 

VV SSTZ schválil doplnenie smernice o účasti na medzinárodných podujatiach o termíny 

uzávierky  na prihlasovanie: 

Konečný termín na prihlásenie na sekretariát SSTZ je 5 dní pred oficiálnym termínom 

prihlásenia do „on line systému“ ITTF,  konečný termín na prihlásenie do „on line systému“ 

ITTF je 2 dni pred oficiálnym termínom prihlásenia.  Po tomto termíne je možné iba 

v závažných prípadoch urobiť ešte prípadné zmeny 

Z: Mgr. Hatalová                    T: priebežne 

 

Úloha : Mesačne predkladať VV zoznam záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti aj 

s dôvodmi omeškania.  

Z: Ing. Suchý      T: trvale, do 10. dňa po skončení mesiaca 

 

Uznesenia z celoslovenskej konferencie (budú plnené priebežne podľa 

schválených termínov) 
 

a)  Na webovej stránke SSTZ zverejňovať všetky položky čerpania finančných prostriedkov 

a ich pohyb na  účtoch vedených SSTZ 

Z: Dr. Kríž, Ing. Suchý                                                        T: priebežne , do 25. dňa v mesiaci                                                                                   

 

b) Zápisnice zo zasadnutí VV zverejniť na webovej stránke SSTZ do 10 dní od zasadnutia 

     Z:  Dr.Kríž, Ing.Hamran                                                 T: do 10 dní po zasadnutí VV SSTZ                         

 

 

Predkladať mesačné výpisy z účtovných kníh (stav na začiatku mesiaca, detailne všetky 

pohyby na jednotlivých účtoch, stav účtov ku koncu mesiaca) najneskôr do 25. kalendárneho 

dňa nasledujúceho mesiaca komisii pre ekonomiku a marketing.  

Z: Ing. Suchý                   T : trvale, do 25.dňa mesiaca        

 

Predložiť komisii pre ekonomiku a marketing 

- Účtovné položky HZ za december 

- Zoznam všetkých preúčtovaných položiek z dotácie do účtovného okruhu HZ za rok 

2018 

Z: Ing. Suchý        T: ihneď 

 

22/10/18 Úloha: Tréneri musia predložiť výpis z registra trestov. Pokiaľ výpis nepredložia, 

tak  vedúcim  výpravy bude jeden z rodičov pretekárov, tréner nevycestuje!. 

Zodp.: Ing. Grigel, sekretariát                                                                     Termín: trvale 

-        Úloha sa presúva do trvalých uznesení na web stránke SSTZ – Zápisy VV SSTZ 



28/10/18 Úloha: Hlasovania VV SSTZ per rollam v období medzi rokovaniami VV budú 

zverejnené v nasledujúcej zápisnici zo zasadnutia VV SSTZ. 
Z.: gen. sekretár                                                                                             T.: trvale 

 

 


