
 
 

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 
 

5/2/2019    Úloha: VV SSTZ žiada komisiu rozhodcov vyčísliť koľko stoja zväz náklady na 
jednotlivé turnaje. 

Z.: Dr.Vaniak         T.: priebežne 

17/2/2019   Úloha: Zmapovať nielen Bratislavu, ale možnosti na celom západnom Slovensku, 
aby SSTZ získal prehľad, kde je možné konať turnaje.   

Z.: sekretariát SSTZ        T.: trvalé 
 
 

2/2/2019  Úloha: Komisia pre ekonomiku a marketing pripraví návrh ďalšieho postupu. 
Úlohou nového generálneho sekretára a výkonného riaditeľa SSTZ bude hľadať spôsob ako 
zefektívniť prácu ekonóma.  

Z.: Ing.Guman, Bc.Hatalová, Ing. Suchý, komisia pre ekon. a mark.   T.: 15.6.2019 

11/5/2019  Úloha : Riešiť  perspektívu budovania mládežníckeho centra v NSTC - po uplynutí 
doby schválenej pre centrum v Nitre.  
Z: Truksa, Ódorová  
-    Úloha bude zaradená medzi trvalé na stránke sstz        NT: 31.5.2020 
 

4/4/2021     Predseda komisie pre ekonomiku a marketing žiada o: 
-    Dodržiavanie včasnosti a správnosti zasielania reportov na MŠ SR 
-    Dodržiavanie správnosti zasielanie reportov na finančnú správu 
-    Dodržiavanie a zasielanie relevantných a správnych informácií pre členov VV SSTZ 
-    Dodržiavanie Smernice SSTZ, schválenej VV SSTZ o účtovaní daňových dokladov  
Z: Mgr.Hatalová                                T: trvá 
 
5/4/2021     Zápis z VV SSTZ bude zverejnený do 10 pracovných dní od zasadnutia VV SSTZ. 
Z: Mgr. Hatalová                                 T: trvá         



 
 

 
2/12/2021     Proces účtovania 
Opätovne bol prejdený spoločne spôsob účtovania a príprava podkladov pre účtovnú externú 
spoločnosť, ktorá vykonáva účtovanie dokladov pre SSTZ. Rovnako i ich označovanie pred tým 
ako budú riadne zaúčtované. Vzhľadom na to, že prichádza k prelomu rokov a koncoročnej 
uzávierke, je nutné dodržiavať, aby všetky daňové doklady na vstupe boli značené novým 
kódovaním schváleným VV SSTZ. Všetky decembrové doklady musia mať už obe kódovania 
dokladov, nutné dodržiavať.  
Z: Ing. Suchý, Mgr. Hatalová                         T: trvá 

 
 

 
 


