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                   Leopoldov, 31.8.2016                     

       
 

Z  Á  P  I  S     
z Aktívu krajského stolnotenisového zväzu Trnava      

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie  
2. Voľba komisií (mandátovej a návrhovej)  
3. Správa o činnosti KSTZ 
4. Správa Kontrolnej komisie o hospodárení KSTZ za rok 2015 
5. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2015-2016 
6. Odovzdanie diplomov 
7. Príprava MK 2016-2017 
8. Diskusia 
9. Uznesenie  

10. Záver  
 

1.  Otvorenie  
 
Aktív krajského stolnotenisového zväzu Trnava otvoril  a  podľa schváleného  programu 
viedol predseda  zväzu.  
 
2. Voľba komisií (mandátovej a návrhovej) 
 
Prítomní zástupcovia oddielov zvolili 3-oj člennú mandátovú komisiu: Porozsnyák Róbert 
– predseda, Florián Ľudovít a Pauer Tomáš, návrhovú komisiu: Lazorčák Ján – predseda,  
Ing. Čápka Jozef a RNDr. Kollár Tibor. 
Aktívu sa zúčastnilo celkom 23 z 39 pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim, čo je 
58,97 %, čím bol Aktív uznášania schopný.  
 
3. Správa o činnosti KSTZ - Sládkovič 
 
Predseda informoval delegátov o činnosti zväzu a  práci  VV počas minulého súťažného 
ročníka.  VV sa schádzal pravidelne v Leopoldove (celkom 9x) aj za účasti predsedov KK 
a KM ako aj účasti čestného člena VV – Mgr. Peka. Účasť členov VV na zasadnutiach 
bola 80 %-ná, problémom bola účasť zástupcu OSTZ Dunajská Streda. Zhodnotil sezónu 
2015/2016 z jeho pohľadu tak, že krajské súťaže prebehli bez väčších problémov. K 
pozitívom patrilo, že sa udomácnilo povinné posielanie spoločného foto družstiev pri 
nástupe. Zavedením nového systému súťaží mužov (rozdelenie po prvej polovici na dve  
časti) sa síce  obmedzili  nečakané a prekvapivé výsledky stretnutí, no na druhej strane to 
viedlo k nezáujmu niektorých družstiev, ktoré akoby nemali o čo hrať, preto sa na základe 
výsledkov ankety súťaž mužov vracia k systému doma-vonku, dvojkolovo, bez rozdelenia. 
Z celkovou činnosťou KSTZ vyslovil spokojnosť. 
   
4. Správa o hospodárení KSTZ za rok 2014 – ing. Šulko 
 
Správa o hospodárení KSTZ za rok 2015 je súčasťou prílohy tohto zápisu.   



5. Vyhodnotenie MK 2014/2015 - Dobiš 
 
Sekretár v zastúpení predsedu ŠTK – Černého predniesol  vyhodnotenie MK družstiev, R-
BTM, MReg, jednotlivcov mládeže. Vyhodnotenie je súčasťou prílohy tohto zápisu. 
 
6. Odovzdanie diplomov  
 

Predseda KSTZ Sládkovič spolu s čestným členom VV Mgr. Pekom odovzdali zástupcom 
prvých 3-och družstiev v jednotlivých súťažiach MK 2015/2016 Diplomy za umiestnenie.  
 
7. Príprava MK 2015/2016 - Dobiš  
 
Sekretár podrobne informoval o pripravenosti nového súťažného ročníka MK 2016/2017, 
všetky potrebné informácie sú zverejnené na krajskej internetovej stránke 
www.kstztrnava.estranky.sk (adresáre, vyžrebovanie, rebríčky, aktuálne oznamy). MK 
začínajú už 10. septembra a prvá časť končí  10. decembra 2016. Odvetná časť začína 
21. januára a končí 22. apríla 2017. Nový súťažný ročník sa prakticky začal už včera, keď 
sa predohrávalo stretnutie 2. kola 2. ligy Majcichov – ŠK III. ZŠ Hlohovec. Výsledok súboja 
dvoch nováčikov dopadol priaznivo pre hostí, ktorí zvíťazili prekvapujúco vysoko 14:4. 
Dôvodom predohrávky je účasť hlohovčanov na Paraolympiádie v Riu (Riapoš ako hráč, 
Bardon a Lackovič ako tréneri). 
 
Nadchádzajúci súťažný ročník 2016-2017 prináša opäť zmenu, návrat 
k predchádzajúcemu - dlhodobému systému súťaží mužov. Vlaňajší experiment 
s rozdelením súťaží po prvej časti na dve skupiny (vrchnú o postup a spodnú o udržanie) 
sa podľa vyjadrenia oddielov (pomer 21:7) nevydaril. Po odhlásení družstva OŠK Veselé 
bude mať 4. liga len 13 družstiev a Veselé je prvým zostupujúcim do 5. ligy. Žiacke 
súťaže budú mať po odhlásení Viktórie Trnava, 7 družstiev v 1. lige a 6 družstiev v 2. lige. 
 
Všetky súťaže sa budú hrať opäť s plastovými loptičkami, drvivá väčšina oddielov si 
vybrala čínsku značku Xushaofa (bezošvé), Galanta, Vydrany, Veľké Úľany, Šoporňa 
budú hrať so Stigami, Majcichov s Butterfly, Hlohovec si vybral DHS a Moravský Sv. Ján 
Jooly. V 2. lige je povinné používanie počítadiel. Povinnosťou pre všetky družstvá MK 
zostáva aj posielanie spoločného  foto z nástupu družstiev spolu so zápisom. 
 
Vyžrebovanie všetkých súťaží MK bolo je uvedené na krajskej internetovej stránke 
(www.kstztrnava.estranky.sk), na www.pinec.info a tiež na  bývalej „špačinskej stránke“, 
po novom je názov obľúbenej stránky Mira Komorného: stránka priateľov stolného tenisu. 
 
Rovnako ako doteraz bude KSTZ spolu s bratislavským zväzom organizovať R-BTM, 
v každej kategórii sa uskutočnia 3 turnaje. Prvý bude v kategórii Nž a Sž už 15. 
septembra v Moravskom Sv. Jáne-Sekulách a kategória Mž a Do bude vo Veľkých 
Úľanoch 23. októbra. Bratislava bude organizovať 2. R-BTM 13. novembra v Pezinku 
(kategória Nž a Sž) a 11. decembra v  Bratislave (Spoje-Ivanka kategória Mž a Do).  
 
Novinkou je z iniciatívy nového predsedu bratislavského kraja p. Alexyho Pohár mužov 
BA-TT Open. Predpokladá sa, že bude minimálne 6 turnajov a najlepší 3-ja získajú 
finančné odmeny. Prvý turnaj, ktorý sa bude započítavať do tohto seriálu bude už túto 
sobotu v Pate – Memoriál Férenca Sidóa. 
 
Čo sa týka schvaľovania súpisiek je jednoduchšie, pretože stačí poslať oddielom 
potvrdenú súpisku elektronickou poštou sekretárovi, ktorý ju po preverení platnosti 
registračných preukazov v databáze hráčov na internetovej stránke SSTZ a správnosti 
poradia hráčov potvrdí a pošle opäť elektronickou poštou oddielu. 

http://www.kstztrnava.estranky.sk/
http://www.kstztrnava.estranky.sk/
http://www.pinec.info/


 
Sekretár informoval tiež o prestupoch a hosťovaniach, ktoré boli doteraz schválené (od 
15.6.2015) v rámci KSTZ a SSTZ. 
 
8. Diskusia  

 
Ing. Čápka (Jasl. Bohunice): rozhodnutie SSTZ o odmietnutí výnimočného hosťovania pre 
žiakov považuje za diskriminačné a škodlivé pre rozvoj žiakov. 
 
Ing. Šiška (ŠK Hlohovec): poďakoval Majcichovu za ochotu predohrať stretnutie 2. ligy: 
Majcichov-ŠK III. ZŠ Hlohovec kvôli účasti ich hráčov na Paraolympiáde v brazílskom Riu. 
Na druhej strane vyslovil poľutovanie, že rovnako sa nezachoval aj Leopoldov, ktorý 
predohrávku odmietol. Oznámil tiež, že v budúcom roku sa v Bratislave uskutočnia 
Majstrovstvá sveta družstiev telesne znevýhodnených stolných tenistov (10 kategórií). 
 
Bednárik (Dobrá Voda): opäť sa kriticky vyjadril k pokutám za absenciu mládežníckeho 
družstva aj keď tieto prostriedky idú len pre mládež. 
 
Turoň (Bojničky): spýtal sa, či sa nedá zmeniť hrací systém 2. ligy žiakov tak, aby 
družstvá hrali viac stretnutí. 
 
RNDr. Kollár (Majcichov): navrhol pozmeniť názov MOJ, nakoľko sa majstrovstiev oblasti 
nemôžu zúčastniť všetci hráči oblasti, ale len hráči od 5. ligy nižšie. Vyzval kluby k väčšej 
účasti žiakov aj na podujatiach slovenských (SPM), ktoré každoročne organizuje nielen 
Majcichov ale aj Moravský Sv. Ján. 
 
 
Dobiš (sekretár): odpovedal na jednotlivé diskusné príspevky, na príspevok ing. Čápku: 
VV KSTZ je rovnakého názoru ako má on, no jedinou cestou na zmenu je súhlas 
Konferencie SSTZ. K diskusnému príspevku ing. Šišku: VV KSTZ nemôže nariadiť 
predohrávanie, k tomu treba len dohodu družstiev. Zástupcovi Dobrej Vody odpovedal, že 
treba robiť viac pre žiakov ako robia doteraz, aby nemuseli platiť pokutu i  keď chápe, že 
nie všade je dosť žiakov ochotných sa venovať stolnému tenisu. Zástupcovi Bojničiek 
odpovedal, že vzhľadom na nedostatok voľných termínov pre žiakov (R-BTM a SPM) je 
problémom rozšíriť žiacku sezónu o viac majstrovských stretnutí.  
Okrem odpovedí na diskutérov sekretár informoval o doterajších prestupoch 
a hosťovaniach schválených KSTZ a SSTZ, tiež oboznámil prítomných s novinkou 
v Pravidlách stolného tenisu týkajúcu sa poskytovania rád hráčom počas zápasov. Hráči 
môžu prijímať rady od oprávnenej osoby kedykoľvek, ale nie v čase výmen a nie medzi 
ukončením rozohrávky a začiatkom zápasu, toto pravidlo bude platiť od 1.10.2016.  
 
9. Uznesenie 
  

Predseda návrhovej komisie – p. Lazorčák predložil návrh uznesenia, ktorý bol 
prítomnými jednomyseľne schválený a je súčasťou prílohy tohto zápisu. 
 
10. Záver 
 
Predseda zväzu v závere poďakoval prítomným zástupcom oddielov za účasť i prístup 
k prerokovávaným bodom a zaželaj im ako aj všetkým ich členom veľa zdravia 
a športových úspechov. 
 
 

 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 
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 U Z N E S E N I E 

z Aktívu zástupcov oddielov KSTZ  Trnava, konaného v Leopoldove dňa  

                                     31. augusta 2016 
 
 
 
 

I. Aktív KSTZ berie na vedomie: 
 
 

1/  Správu o činnosti KSTZ  
 
2/ Správu Kontrolnej komisie KSTZ o hospodárení  za rok 2015 
 
3/ Vyhodnotenie súťažného ročníka MK 2015-2016 
  
 
II.  Aktív KSTZ schvaľuje: 
 
 

1/        zoznam družstiev, športový kalendár  a vyžrebovanie MK 2016/2017. 
 
2/ štart maximálne 2-och žien alebo dorasteniek, či žiačok (vrátane striedania) 

v jednom stretnutí mužov MK. 
 
3/ prerušenie spolupráce s OSTZ Dunajská Streda, pričom žiadne družstvo ich 5. ligy  
 nemôže postúpiť do 4. ligy MK. 
 
 
III. Aktív KSTZ nariaďuje: 
 
1/ sekretárovi zverejniť jarnú časť krajského Športového kalendára MK, vyžrebovanie 

a Adresár družstiev pre súťažný ročník 2016-201. 
 
 Termín: 5.9.2016     Zodp.: sekretár KSTZ  

 
 
 
 
 
 
  
Stanislav S l á d k o v i č, v.r.    Vít D o b i š, v. r. 
predseda VV K S T Z                  sekretár zväzu  
 
 
 



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, 31.8.2016                     
 
 

      Správa o hospodárení KSTZ Trnava za rok 2015 
 

 

 

 

Hospodárenie KSTZ, ktorý má ako  samostatný právny subjekt účet vo VÚB 

(č.ú.:1246981755/0200) spočívalo vo vedení účtovnej evidencie v  účtovnej knihe a 

vedení samostatného účtu vo VÚB hospodárom KSTZ. Všetky peňažné operácie sú 

vedené v peňažnom denníku, ktorý je minimálne 1x ročne kontrolovaný predsedom 

Kontrolnej komisie. 

 

Príimy: Hlavný príjem za rok 2015 bol príjem zo štartovných vkladov družstiev 3.199,0 €. 

Dotácia  za ústrednú registráciu zo SSTZ bola 1.523,0 €, ktorá bola prerozdelená 

okresným STZ. Pokuty za absenciu mládežníckeho družstva boli 1.500,0 € (celá výška je 

vždy použitá na mládež), pokuty za nenastúpenie boli celkom 150,0 € (Holíč, Skalica, 

Pata), príjem za prevod súťažného miesta a prestupy bol vo výške 590,0 €. Celkové 

príjmy za rok 2015 boli vo výške: 5.336,03 €. 

 

Výdaje: Hlavným výdajom bola odmena sekretárovi a hospodárovi 1.406,03 €, odvody 

daňovému úradu a soc. poisťovni  boli 1.112,88 €,  poplatky za telefón  boli celkom 360 €. 

Poplatok VÚB za vedenie účtu bol 114,19 €, náklady na internet a krajskú internetovú 

stránku boli vo výške 255,0 €, cestovné na zasadnutia VV 513,4 €, nákup DKP  223,4 €.  

Dotácie na mládež boli celkom 1.591,2 € a Celkové výdaje za rok 2015 boli vo výške 

5.908,35 €. 

 

K 31.12.2015 bolo na účte vo VÚB celkom 1.854,85 € a v hotovosti pokladne 120,85 €. 

 

K dnešnému dňu (31.8.2016) je na účte 3.421,08 €, a v hotovosti pokladne je 

120,31 €. V tom je započítaná aj aukcia druholigových družstiev vo výške 600,0 € a tiež 

pokuty za mládežnícke družstvá 1.900,0 €, ktoré budú  použité pre mládež.  

 

 

Správu predkladá: Ing. Daniel Šulko  - predseda Kontrolnej komisie KST 
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Vyhodnotenie  súťažného ročníka 2015-2016 
 
 
Umiestnenie družstiev trnavského kraja v dlhodobých súťažiach: 
 
Extraliga mužov: 1. miesto Vydrany,  5. Galanta,  
 
Extraliga žien: 1. Dunajská Streda, 2. Viktória Trnava 
 
 
1.liga mužov sk. západ: 3. Galanta B, 5. Elastik Trnava-H. Orešany, 7. SK Vydrany B  
 
I. SL žien: (6 družstiev), 3. Moravský Sv. Ján, 5. Majcichov 
 
Extraliga dorastencov:   Majcichov  11., Vydrany súťaž nedokončili, po I. časti sa odhlásili 
 
Extraliga dorasteniek: 1. Viktória TT 
 
 
Krajské majstrovské súťaže družstiev 2015/2016 skončili s  nasledovnými výsledkami: 
 
2. liga mužov: Víťaz MTJ Piešťany (33 bodov) postúpili do I. SL sk. západ po kvalifikácii 
s Isterom Bratislava, keď doma vyhrali 12:2 a v Bratislave 10:4. Na 2. mieste skončilo 
ŠKST Gabčíkovo (30 bodov) a 3. bol MSTK Leopoldov s 29-mi bodmi. 
Dobrá Voda, ktorá skončila na 11. mieste zostáva v 2. lige, pretože v priebehu súťaže sa 
z 2. ligy odhlásila Veľká Mača a bola prvým zostupujúcim družstvom do 3. ligy. 
 
3. liga mužov: Víťaz TTC Baka (36 bodov) ako aj druhá   Skalica (31 bodov) postúpili do 
2. ligy. Na 3. mieste skončilo družstvo Elastik Trnava – H.Orešany B(25 bodov). 
Moravský Sv. Ján (13 bodov) zostúpil do 4. ligy. 
 
4. liga mužov: Víťaz Jaslovské Bohunice (33 bodov) a druhé   Vydrany C (27 bodov) 
postúpili do 3. ligy. Tretie skončili Kúty B (25 bodov). Zo 4. ligy zostúpili posledné Veľké 
Úľany C (15 bodov). Ostatné družstvá zo spodnej časti sa v súťaži udržali vďaku tomu, že 
z 5. ligy okresu Dunajská Streda sa do 4. ligy neprihlásilo žiadne družstvo. 
 
1 liga žiakov:   Víťazom sa stal Leopoldov (39 bodov) pred Viktóriou Trnava (35 bodov) 
a Skalicou (31 bodov). Zo súťaže zostúpila posledná Skalica B (14 bodov)   
a predposledný Moravský Sv. Ján(23 bodov).  
 
2. liga žiakov (5 družstiev): víťaz  Jasl. Bohunice B (získali 28 bodov) postúpili do 1. ligy. 
Druhé skončilo Gabčíkovo(24 bodov() a tretie Bojničky (22 bodov). 
 
2. liga žiakov SE-SI (5 družstiev): Víťazné  Kúty postúpili do 1. ligy.   
 
Regionálne  BTM: 
 
Celkovými víťazmi R-BTM BA/TT 2015/2016 (hodnotili sa najlepšie dva výsledky v danej 
kategórii a dva  vo vekovej kategórii o jednu vyššie) sa stali: 
 



Najmladší žiaci  - Kubala Nicolas (Viktória Trnava)    
Najmladšie žiačky - Bilkovičová Sára  (Karlova Ves)    
Mladší žiaci  - Doubek Kristián (Karlova Ves)     
Mladšie žiačky  - Kovárová Dominika (Morav ský Sv. Ján)    
Starší žiaci   - Mikluščák Benjamín (Karlova Ves)     
Staršie žiačky  - Gašparíková Lucia (Majcichov)    
Dorastenci   - Takáč Jakub (Devínska Nová Ves)    
Dorastenky   - Gašparíková Lucia (Majcichov)  
    
Majstri regiónu BA/TT jednotlivcov pre rok 2016 sú: 
 
najmladší žiaci  Kubala Nicolas – Viktória Trnava 
najmladšie žiačky Bilkovičová Sára – Malacky  
mladší žiaci   Dobek Kristián – Karlova Ves  
mladšie žiačky  Kovárová Dominika – Moravský  Sv. Ján 
starší žiaci   Jalovecký Marek – Pezinok  
staršie žiačky           Švajdlenková Laura – Malacky 
dorastenci   Ivančo Félix – Devínska Nová Ves  
dorastenky   Šrámková Erika – Moravský Sv. Ján  
 
    
ŠTK uplynulú sezónu  pracovala v novom zložení:  predseda – Jozef Černý, členovia:  
Ján Lazorčák, Róbert Porozsnyák a Vít Dobiš.   
 
Z hľadiska hodnotenia klubov najmä zásluhou mužov si  pozíciu krajskej jednotky udržali 
Vydrany, ktoré obhájili titul M-SR s Feromaxom Bratislava. U žien to bola Dunajská 
Streda (Euromilk), ktorá získala majstrovský titul pred druhou Viktóriou Trnava 
a Topoľčanmi. Bratom Kmeťovcov sa tak podarilo zopakovať „husársky kúsok“ – obhájiť 
na Slovensku vlaňajšie prvenstvo, staršiemu Vladovi so ženami v Dunajskej Strede 
a mladšiemu Jozefovi s mužmi Vydrán. Obom srdečne blahoželáme! 
U mládežníkov bola  jednotkou Viktória Trnava (Kukuľková, Peková). Úroveň 
mládežníckeho stolného tenisu sa vďaka oddielom a to predovšetkým Viktórii Trnava, 
ktorá bola jedným z najúspešnejším oddielom na  Slovensku,  ďalej TTC Majcichov, 
Gasto Metalfin Galanta a ŠK Jáňan Moravský Sv. Ján udržala, no predpoklady do 
budúcnosti nie sú vôbec priaznivé. Väčšina oddielov sa  s výnimkou vyššie uvedených  
a najnovšie aj oddielu ŠK Blava Jaslovské Bohunice a tiež Bojničiek mládeži len veľmi 
málo, alebo vôbec nevenuje a začína sa to už výraznejšie prejavovať aj u dospelých 
družstiev. Regionálne „bodovačky“, sa zarátavali do slovenských rebríčkov, čo sa 
prejavuje na vyššej účasti hráčov. Podmienky na usporiadanie R-BTM (najmä ak sú 
spojené dve kategórie) má len málo oddielov a  tak v tomto smere treba vysloviť 
poďakovanie usporiadateľom v Moravskom Sv. Jáne, vo Veľkých Úľanoch a v Pate.  
 

V trnavskom kraji bolo v minulom súťažnom ročníku celkom v krajských súťažiach  
31 oddielov – klubov, z toho  16  z trnavskej oblasti(TT+PN+HC), 5 z okresu Senica-
Skalica, 6 z okresu Galanta a 4 z okresu Dunajská Streda. V dlhodobých majstrovských 
súťažiach bolo v trnavskom  regióne zapojených celkom 177 družstiev (o 9 viac než 
vlani), z nich v slovenských súťažiach 12 družstiev, v krajských súťažiach 50 družstiev, 
v okresných súťažiach bolo celkom 109 družstiev (TT – 52, 5.-7. liga po 12 družstiev, 8. 
liga 11 družstiev, 9. liga 5 družstiev, SE – 23, z toho 5L 10 družstiev, 6L 8 družstiev, žiaci 
5 družstiev, GA – 12 družstiev 5L a DS – 22, 5L 12 a 6L 10 družstiev.). 

 
VV prijal opatrenie  vo forme zmene systému súťaží mužov, ktorý by mal tento 

„neduh“ i keď nie celkom odstrániť, no aspoň podstatne znížiť.  Rozdelenie súťaží po 
prvej časti na dve polovice, odvetná časť sa hrala dvojkolovo doma – vonku, vrchná časť 



o postup a dolná časť o udržanie. Aj keď nový systém nenašiel u väčšiny klubov 
pochopenie a po roku sa vraciame späť k predchádzajúcemu systému, podľa môjho 
názoru rozdelenie podstatne znížilo výskyt „podivných“ výsledkov (najmä v 2. lige). 

Chcem upozorniť na niektoré nedostatky, ktoré sa každoročne opakujú: 
nevyhovujúce hracie podmienky (svetlo, teplo, podlaha, zatemnenie), slabá práca 
s mládežou, mladí hráči rapídne ubúdajú, dokonca aj v tých oddieloch, kde ich mali pred 
pár rokmi dosť. Nedarí sa nám vytvoriť dorasteneckú súťaž, často žiaci po odchode zo 
žiackej kategórie prestávajú hrať celkom. K odstráneniu niektorých nedostatkov často 
chýbajú finančné prostriedky, na odstránenie mnohých však stačí len lepšia organizácia, 
aby všetky práca nebola len na jedincovi. Otázka rozhodcov sa zlepšila vyškolením 
nových rozhodcov licencie C v Leopoldove. Osobne ma však viac mrzí nešportové 
správanie niektorých jednotlivcov na zápasoch a z toho potom vyplývajúce narušené 
vzájomné vzťahy medzi niektorými oddielmi. Pokuty za nenastúpenie na stretnutie boli len  
tri: Moravský Sv. Ján, Skalica a Pata. Holíč a Veľká Mača zaplatili pokuty za odhlásenie 
družstva zo súťaže. Dôvodov na pokuty bolo však viac, no ŠTK a VV nie je zástancom 
tvrdých sankcií, preto ani neboli udelené žiadne pokuty za neskoro hlásené výsledky či 
neskoré zápisy. ŠTK riešila okrem kontumácií aj neoprávnený štart hráča Leopoldova 
a Disciplinárna komisia  tiež výkon vedúceho B-družstva Leopoldova. 

 
Výsledky a tabuľky  boli už večer po kole, najneskôr však na druhý deň  

uverejňované na krajskej webovej stránke: www.kstztrnava.estranky.sk tiež na 
WWW.pinec.info a rovnako aj na tradičnej „špačinskej stránke“. Výsledky jednotlivcov boli 
závislé na doručení zápisov, čo trvalo niekedy dlhšie,  pretože nie všetky družstvá 
posielali zápisy elektronickou poštou včas. Taktiež boli pravidelne uverejňované výsledky 
s tabuľkami v krajských týždenníkoch (Trnava, Nitra a Senica), začo patrí príslušným 
redaktorom  poďakovanie. Až na niektoré výnimky bolo hlásenie výsledkov i  posielanie 
zápisov dobré. Posielanie zápisov elektronickou poštou sa už udomácnilo, tu chcem však 
upozorniť, že originál zápisu (nie kópiu) je potrebné naskenovať a nie poslať foto urobené 
mobilom. 

Napriek spomínaným nedostatkom môžem povedať z pozície sekretára, že 
spolupráca s oddielmi bola na dobrej úrovni, čo však neznamená, že nie je ešte čo 
zlepšovať. Očakávam preto, že v diskusii poviete svoje pripomienky a spoločnými silami 
nájdeme cestu ako vzájomnú spolupráci zlepšiť.  Záverom Vám v mene ŠTK i sekretára 
všetkým úprimne ďakujem za spoluprácu  a želám Vám i Vašim hráčom veľa pekných 
chvíľ za zelenými stolmi. 
 

Teraz žiadam zástupcov družstiev, ktoré sa v dlhodobých súťažiach družstiev 
v ročníku 2015-2016 umiestnili na prvých 3-och miestach, aby si prišli prevziať Diplomy za 
umiestnenie:  

 
2. liga žiakov            1. ŠK Blava J.Bohunice B, 2. ŠKST Gabčíkovo, 3. STK Bojničky     
1. liga žiakov:  1. MSTK Leopoldov, 2. Viktória Trnava, 3. Sokol Skalica  
4. liga mužov: 1. ŠK Blava Jasl. Bohunice,    2. SK Vydrany C,   3. Propria Kúty B 
3. liga mužov:  1. TTC Baka,  2. Sokol Skalica, 3. Elastik Trnava-HO B 
2. liga mužov:  1. MTJ Piešťany-Moravany, 2. ŠKST Gabčíkovo, 3. MSTK Leopoldov   
 
Leopoldov, 31. 8. 2016  
 
Predkladá: v zastúpení predsedu ŠTK Černého – sekretár Dobiš 
 

http://www.kstztrnava.estranky.sk/
http://www.pinec.info/

