
K R A J S K Ý   S T O L N O T E N I S O V Ý    Z V Ä Z   -  T  R  N  A V A                                                                                  
               Leopoldov, 14. 12. 2015                      

 

Z  Á  P  I  S   č.  9/2015  

zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu       

 
 
Prítomní :  Sládkovič, Lazorčák, MUDr. Kmeť,  Stehlík, Černý, ing. Šulko, Dobiš, 

                Porozsnyák,  Mátel. 
 

Neprítomný: Mgr. Peko - ospravedlnený 
 

 
Program:   

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácie zo SSTZ    

  4. MK 2015/2016, R-BTM, MKJ 
5. Hospodárenie zväzu 

  6. Rôzne 
7. Uznesenie 
8. Záver  

                       
 
1. Otvorenie  
 
Zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava (ďalej len VV)  otvoril a podľa 
vyššie uvedeného schváleného programu viedol predseda zväzu Sládkovič.  
 
2. Kontrola uznesení 
 
Predchádzajúce uznesenia boli splnené, uznesenie o možnosti zmeny značky plastovej 
loptičky po prvej časti súťaží zostáva v platnosti. 
Veľká Mača uhradila pokutu 100 €, ale k požiadavke na úhradu cestovného družstvu Kútov 
zaujala nesúhlasné stanovisko. Veľká Mača tvrdí, že neexistuje žiadne pravidlo 
v propozíciách alebo súťažnom poriadku, ktoré by ich k náhrade cestovného zaväzovalo. 
To by bol zlý precedens, potom by mohli žiadať náhradu ušlej mzdy, alebo náhradu 
stravného. Ide o princíp dodržiavania platných súťažných predpisov. 
 

  
3. Informácie zo SSTZ 
 
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo ako výjazdové v Miňovciach a Stropkove  18.-
19. 11. 2015,  informácie sú zverejnené v zápise č. 8 na internetovej stránke SSTZ. Z nich 
vyberáme: 
 
16.3 Výklad SP – zaradenie hráčov na súpisku : Každý hráč môže byť zaradený najviac 
na troch súpiskách družstiev dospelých ( v jednom čase). To znamená, že môže byť aj na 
viacerých súpiskách daného klubu, ale súčasne môže byť len na troch, bez ohľadu na to 
či hral, alebo nehral súťažné zápasy v danej súťažnej triede, pričom sa musia dodržať 
všetky pravidlá na tvorbu súpisiek.  
16.4 VV SSTZ prerokoval požiadavku na úpravu SP v článku 4.3.7.5.6. o zohľadňovaní 
účasti hráča, alebo trénera na súťažiach zdravotne znevýhodnených . VV SSTZ vyložil 
článok nasledovne, nie je potrebná zmena SP, nakoľko nie je potrebné zohľadňovať ich 



účasť na súťažiach zdravotne znevýhodnených športovcov. Predpis (zohľadňovanie pri 
reprezentácii) sa týka len súťaží organizovaných SSTZ. 
VV uložil ekonómovi SSTZ p. Tichému do 31.12.2015  aktualizovať hospodársku 
smernicu SSTZ. 
16.6. Databáza rozhodcov SSTZ bude doplnená a zverejnená na stránke SSTZ k 
termínu 2.1.2016. (pp. Vaniak, Šereda). 
M SR jednotlivcov mužov a žien budú 18.-20.3.2016 v Bratislave. Hrací systém zostáva 
nezmenený - ako v minulom roku. Ďalšie zasadnutie VV SSTZ bude 19. 1. 2016. 
 
4. MK 2015/2016      

 
Súťaže družstiev MK majú za sebou polovicu súťaže (okrem 4. ligy a 1. ligy žiakov). Súťaže 
mužov sa po prvej časti rozdelia na dve polovice, družstvá v nich budú hrať dvojkolovo 
(doma vonku), družstvá si do druhej časti prenášajú len bonusové body (bb).  
 
2. liga mužov: Prvú časť po 11-ich kolách vyhralo Gabčíkovo (29 bodov) – 6 bonusových 
bodov pred Piešťanmi (27) 5 bonusových bodov a Leopoldovom (25) – 4 bonusové body. 
V druhej časti ich v bojoch o víťaza 2. ligy doplnia ešte: Sládkovičovo (24) – 3 bb, Špačince 
(20) – 2 bb a Trh. Hradská (20) – 1 bb. V súbojoch o udržania sa v 2. lige budú bojovať: 
Kúty (19) – 5 bb, V. Úľany (15) – 4 bb, Rohožník (15) – 3 bb,  Galanta C (14) – 2bb a  
Dobrá Voda (12) – 1 bb. 
 
3. liga mužov:  Prvú časť po 11-ich kolách vyhrala Baka (32) – 6 bb, pred Skalicou (30) – 
5 bb a Elastikom TT-HO (29) – 4 bb. V druhej časti ich v bojoch o víťaza 3. ligy doplnia 
ešte: Leopoldov B (27) – 3 bb, Vrbové (23) – 2 bb a ŠKP Trnava (21) – 1bb. V súbojoch 
o udržania sa v 3. lige budú bojovať: Piešťany B (21) – 6 bb, Majcichov (20) – 5 bb, 
Sládkovičovo B (19) – 4 bb, V.Úľany (17) – 3 bb, Galanta D (15) – 2 bb a Mor. Sv. Ján (11) 
– 1 bb. 
 
4. liga mužov: do ukončenia polovice súťaže chýba ešte jedno kolo, zatiaľ na čele je Zavar 
s počtom 33 bodov, druhé Jasl. Bohunice majú 29 bodov a tretie Kúty B 26 bodov. Účasť 
v boji o víťaza 4. ligy (6 družstiev) majú možnosť si zaistiť ešte traja z pätice: Pata, Senica, 
Vydrany C, Piešťany C a Veselé. Na opačnom konci tabuľky sú  Veľké Úľany C  (11 bodov), 
predposledná ŠKP Trnava B má 13 bodov. O udržanie bude bojovať celkom 7 družstiev.  
  
1 liga žiakov:   Pred posledným kolom prvej časti je na čele Skalica A (20 bodov), druhá 
Viktória Trnava získala 15 bodov, má však 2 stretnutia k dobru, tretí Leopoldov má 15 
bodov a jedno stretnutia k dobru. V zostupovom pásme je na poslednom 8. mieste Skalica 
B (7 bodov), Galanta B na predposlednom 7. mieste získal 8 bodov, má však stretnutie 
k dobru. 
 
2. liga žiakov (5 družstiev): po prvej časti vedú  Jasl. Bohunice B (15), druhé Bojničky majú 
(11 bodov) rovnako ako tretie Gabčíkovo.  Na poslednom 5. mieste je rezerva Galanty (5), 
predposledný Majcichov B má 8 bodov.  

 
R-BTM 

 
V poradí tretí  R-BTM (druhý v kategórii mladšieho žiactva a dorastu) bol  15. novembra 
vo Veľkých Úľanoch. Celkom sa turnaja zúčastnilo 105 pretekárov. Výsledky: 
 
Mladší žiaci (45) 

1. Kubala Nicolas – Viktória Trnava 
2. Doubek Kristián – Karlova Ves 
3.– 4.  Brenessel Daniel – Ostrov 
        Kucmen Richard – Malacky  



 
mladšie žiačky (19) 

1. Wiltschková Dominika – Galanta  
2. Kovárová Dominika – Moravský Sv. Ján  
3.– 4.  Urbanovská Viktória – Viktória Trnava  
           Vargová Silvia – Pezinok  

 
dorastenci (34) 

1. Lelkeš Richard – Spoje BA 
2. Mikluščák Benjamín – Karlova Ves  
3.– 4.  Takáč Jakub – Devínska Nová Ves  

                      Šantavý Matúš – Leopoldov  
 
dorastenky (7) 

1. Gašparíková Lucia – Majcichov 
2. Belianska Sarah – TTC Majcichov  
3.– 4.  Erdélska Michaela – Stupava 
           Pradličková Hana – Malacky   
         

 
29. novembra (nedeľa) bol ďalší R-BTM – druhý v kategórii najmladšieho a staršieho 
žiactva v Bratislave za účasti 104 pretekárov. 

 
Najmladší žiaci (51) 

1.       Krajčovič Filip – Majcichov 
2.       Nemček Patrik – Kúty  
3.– 4. Šošovička Jakub – Devínska Nová Ves  
          Gomola Lukáš – Rohožník 

           
Najmladšie žiačky (17) 

1. Wiltschková Dominika – Galanta 
2. Krebsová Barbora – Pezinok  
3.– 4.  Darovcová Nina – Karlova Ves 

            Jajcayová Kristína – Karlova Ves 
 
 Starší žiaci (28) 

1.        Mikluščák Benjamín – Karlova Ves  
2.        Sucha Tomáš – Karlova Ves  
3.– 4.  Kriška Jakub - Leopoldov  

             Ďurák Tibor – Leopoldov   
 
 Staršie žiačky (8) 

1.       Gašparíková Lucia – Majcichov  
2.       Kovárová Dominika – Moravský Sv. Ján  
3.– 4. Krajčovičová Soňa – Jasl. Bohunice  

                     Vargová Silvia – Pezinok  
 

MKJ – mužov 
 
Na usporiadanie Majstrovstiev trnavského kraja jednotlivcov – mužov sa prihlásil jediný 
záujemca -  STO Veľké Úľany.  MKJ môže usporiadať o deň neskôr – v nedeľu 10. januára. 
Po krátkej diskusii VV potvrdil usporiadateľa STO Veľké Úľany a aj zmenený termín 
konania MKJ. Rovnako VV po diskusii a doplnení odsúhlasil Propozície MKJ, ktoré 
vypracoval sekretár spolu so zástupcom usporiadateľa. Na MKJ sú usporiadateľom 
pozvaní všetci členovia VV KSTZ. 



 
6. Hospodárenie zväzu 
 
Podľa ostatného výpisu z VÚB č. 11/2015 z 30. 11. 2015 bolo na účte celkom 2.740,98 € 
v pokladni KSTZ je 101,05 €.   

 
7. Rôzne 
 
Dobiš –  informoval o školení rozhodcov lic. C, (17. novembra 2015 v Leopoldove. 
Rozhodcovskú licenciu získalo 23 uchádzačov a 4-ia  si licenciu obnovili. V sobotu 19. 
decembra sa uskutoční v Hlohovci už XXIII. ročník Memoriálu Ctibora Kopániho. Turnaj je 
rozdelený na dve kategórie 5.-9 liga a hlavná kategória (EXL až 4. liga). 
 
Černý – vyslovil poďakovanie organizátorom školenia rozhodcov (prof. Alexy, Sládkovič, 
Dobiš) ako aj majiteľovi reštaurácie Nový pranier p. Petrovi Pavlenovi za bezplatné 
poskytnutie priestorov. Informoval tiež o priebehu súťaží v trnavskej oblasti (5.-9. liga) 
a pripravovanom turnaji – Memoriál Emila Borovského vo Vrbovom. 

 
Lazorčák – informoval o pretrvávajúcich problémoch s ukladaním výsledkov okresných 
súťaží na pinec.info. 5. ligu vedie Skalica B pred Senicou B a Kútmi C. 

 
Porozsnyák – 5. ligu v galantskom okrese vedie Veľká Mača B pred Šoporňou a Galantou 
E. Prvá časť súťaže prebehla bez problémov. 

 
Mátel – predseda OSTZ DS informoval o priebehu okresných súťaží a chystaných MO 
jednotlivcov (16.1.2016) v Dun. Strede. 
 
8. Uznesenie 
 
U-30/15  VV schvaľuje výsledky a tabuľky MK po prvej časti. Schválené bolo tiež 
vyžrebovanie odvetnej časti 2., 3. a 4. ligy družstiev mužov. 

 
U-31/15  MKJ – mužov sa uskutočnia 10. januára 2016 (nedeľa) vo Veľkých Úľanoch. 

Sekretár zverejní schválené propozície na webovej krajskej stránke.  
 
Termín: pre sekretára – 20.12.2015    Zodp.: sekretár zväzu 

 

 
9. Záver 
  
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu a zaželal všetkým 
pekné Vianoce a do Nového roku 2016 veľa zdravia, šťastia, športovej i rodinnej pohody. 
 
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční  27. januára 2016 (streda) o 16,30 hod. 

 
 
 
 
Stanislav S l á d k o v i č, v. r.                                   Vít   D  o b  i  š, v. r.   

     predseda VV KSTZ                                                      sekretár zväzu 
 
 
 
sekretár: Vít Dobiš     mobil:  0907 663 809 
 adresa: Závalie 6, 920 01 Hlohovec  e-mail:  vit.dobis7@gmail.com    

mailto:vit.dobis7@gmail.com

