Zápis č. 1/2022
z mimoriadneho zasadnutia VV SSTZ konaného dňa 14.1.2022 prezenčnou a
online formou
Začiatok zasadnutia: 14.1.2022 o 13:00
Ukončenie zasadnutia: 14.1.2022 o 17:00
Prítomní osobne: pp. Ing. Hamran, Grman, Sládkovič,
Prítomní online: pp. Ing. Čelko, Ing. Perháčová, Ing. Kutiš, Ing. Grigel
Prizvaní osobne: pp. Ing. Šereda, Ing. Suchý, Mgr. Hatalová
Prizvaní online: pp. Bc. Breyerová
Neprítomní: pp. Ing. Juríková, Ing. Wawrek, Jahoda, Mgr. Majdeková, Cibula, Bc. Galová
Program:
1. Otvorenie
2. Súťaže riadené SSTZ a SPM
3. Rôzne

- Ing. Hamran
- Ing. Čelko, Ing. Šereda

K bodu 1 – Otvorenie
Predseda SSTZ privítal všetkých prítomných či už osobne alebo online formou na prvom
mimoriadnom zasadnutí VV SSTZ v roku 2022. Zo zasadnutia boli ospravedlnení Ing.
Juríková a D. Jahoda. Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané prioritne kvôli súťažiam riadeným
SSTZ a ich opätovného pokračovania.
K bodu 2 – Súťaže riadené SSTZ a SPM
2.1
Zmeny v SPM (Dodatok č.1 k rozpisu súťaží SPM 2021/22)
Ing. Šereda spoločne s ŠTK predložili na zasadnutie VV SSTZ materiál, ktorý zohľadňuje
možnosť usporiadať Slovenské poháre mládeže podľa vyhlášky 2/2022 ÚVZ SR.
VV SSTZ schválil podmienky pre SPM nasledovné:
1. Maximálny počet hráčov / hráčok na jednu kategóriu je 64.
V prípade prekročenia tohto počtu majú právo štartu hráči a hráčky v poradí:
prvých 32 hráčov/hráčok podľa aktuálneho rebríčku bez ohľadu na vek.
následne majú právo štartu hráči/hráčky danej vekovej kategórie podľa rebríčku.
následne všetci ostatní podľa rebríčku
následne ostatní podľa dátumu prihlásenia
2. Rozhodcovia
Keďže podľa vyhlášky na podujatí môže byť maximálne 100 osôb, tak organizátor nemusí
zabezpečiť kvalifikovaných rozhodcov ku stolom. (pri stolík rozhodcoch môžu počítať
účastníci SPM). Organizátor je povinný zabezpečiť hlavného rozhodcu + zástupcu hl.
rozhodcu a min 3 rozhodcov na usmernenie pre účastníkov.

3. Režim usporiadania je OTP (U21 je režim OP)
Účastníci podujatia (hráči a hráčky) musia byť v režime OTP (viď bod 3 vyhlášky ÚVZ SR)
Ostatní účastníci (organizátori, tréneri, rozhodcovia, sprievodné osoby atď. musia byť
v režime OP (vid bod 1 a 2 vyhlášky ÚVZ SR)
4. Sprievodné osoby
Z dôvodu obmedzenia na 100 osôb, bude povolené na jeden oddiel maximálne jedna
sprievodná osoba (tréner, rodič atď.), ktorá sa musí nahlásiť mailom usporiadateľovi.
V prípade že nebude naplnený počet 100 účastníkov, môže organizátorom povoliť aj viacej
sprievodných osôb, tak aby nebol prekročený počet 100 osôb na turnaj.
5. Prihlášky
Na turnaje SPM sa musí prihlásiť do 19,00 hod tri dni pred dňom usporiadania. (ak sa
turnaj koná v sobotu, uzávierka prihlášok je v stredu)
6. Organizátor je povinný zabezpečiť:
- kontrolu režimu OTP pre hráčov a kontrolu OP pre ostatných účastníkov
Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú organizátorovi
hromadného podujatia nasledovné opatrenia:
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť
priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov príslušného hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2
písm. a) až d), k) a l) oznam o skutočnosti, že organizátor umožňuje vstup na hromadné
podujatie iba osobám v režime OP alebo OTP
c) vstup do priestorov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. a) až d), k) a l) umožniť
len účastníkom v režime podľa písm. b),
d) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými
dýchacími cestami podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,
e) organizátor hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. c) je povinný uchovávať
telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia
podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je
organizátor údaje povinný zničiť,
f) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri
a predmetov,
g) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
h) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia funkčné dezinfekčným prostriedkom
naplnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť
iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
i) pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
1. potreba nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené
dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť
miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
4. zákaz podávania rúk,
5. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
6. rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca,
ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy)
sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
j) pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného
podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,

3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. osoby usadené v hľadisku podujatia,
5. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP,
k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
l) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
m) pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie
divákov v každom druhom rade.
Vybrané state z vyhlášky ÚVZ SR 2/2022
Hlasovanie VV SSTZ o Dodatku č.1 k rozpisu súťaží SPM 2021/22: 7 za, 2 neprítomní
Celý dodatok je zverejnený na stránke SSTZ a je účinný od 15.1.2022.
2.2
Dodatok č.1 k dlhodobým súťažiam riadených SSTZ 2021/22
VV SSTZ po dlhšej diskusii a úpravách predloženého materiálu schválil nasledovné znenie
dodatku:
Organizácia súťaží vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 2/2022 z dňa
11.1.2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.
V prípade zmeny vyhlášky ÚVZSR, bude aktualizovaný aj COVID-19 protokol pre súťaže
SSTZ.
Všetky stretnutia dlhodobých súťaží riadených SSTZ (okrem Extraligy dorastu) sa hrajú
v režime OP.
Organizátor každého ligového podujatia musí zabezpečiť kontrolu vstupu:
- vykonať kontrolu režimu OP
- zabezpečiť, aby na podujatí nebolo viac ako 100 osôb.
Hlavný rozhodca má právo skontrolovať oprávnenosť štartu hráčov či sú v režime OP,
v prípade že hráč nesplní podmienku OP, nesmie nastúpiť na stretnutie.
Po ukončení stretnutia nie je možné podať protest ohľadom nesplnenia podmienky
OP.
Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:
• Očkovaní (O):
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti

ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
- deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
- osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného
usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať
a) certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je
v prílohe vyhlášky a
b) negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším
ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu
• Po prekonaní (P):
- osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je
potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na
základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe
antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.
Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky):
• vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
• umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami
• organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
• zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
• často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek,
podláh v interiéri a predmetov
• hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
• zákaz podávania rúk
• zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej
domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP,
osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
• zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia
horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy - podrobnejšie podmienky sú uvedené vo
vyhláške
• tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade
• organizátor hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. c) je povinný uchovávať
telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia
podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je
organizátor údaje povinný zničiť
Hlasovanie VV SSTZ o Dodatku č.1 k dlhodobým súťažiam riadených SSTZ 2021/22.
Dodatok je zverejnený na stránke SSTZ a je účinný od 15.1.2022.
2.3
Kalendár SSTZ 2021/2022
VV SSTZ predložený návrh kalendára hlasovaním schválil.
Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní.
Kalendár SSTZ je zverejnený na stránke SSTZ.
K bodu 3 - Rôzne
3.1
Odvolanie voči rozhodnutiu ŠTK SSTZ
Klub 1.PPC Fortuna Kežmarok podal v zmysle platných predpisov SSTZ odvolanie voči
rozhodnutiu ŠTK SSTZ vo veci opakovania extraligového stretnutia medzi 1. PPC Fortuna
Kežmarok a Funstar Topoľčany.
VV SSTZ sa plne stotožňuje s rozhodnutím ŠTK SSTZ a súhlasí s opakovaním stretnutia.

Hlasovanie VV SSTZ: 7 za, 2 neprítomní.
Najbližšie zasadnutie prebehne podľa plánovaného termínu: 26.1.2022 v Bratislave (v
prípade zhoršenej situácie online formou)
Zapísala: Mgr. Ivica Hatalová, v.r.
Overil: Ing. Anton Hamran, v.r.
V Bratislave 20.1.2022

