
 
 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                      
 

Z  Á  P  I  S   č.  6/2016  

zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu       

 
 
Prítomní :  (podľa priloženej prezenčnej listiny). 

 
 

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

  4. Príprava MK 2016/2017 
  5. Aktív zástupcov oddielov 

6. Hospodárenie zväzu 
  7. Rôzne 

8. Uznesenie 
9. 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. 

  
3. Informácie zo SSTZ 
 
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo 9.8.2016,  informácie sú zverejnené v zápise 
č. 6 na internetovej stránke SSTZ. VV v rôznom prerokoval žiadosť nášho zväzu o  výklad 
výnimočného hosťovania, výnimočné hosťovanie pre žiakov nie je dovolené, je v rozpore 
s prestupovým poriadkom. V zmysle tohto výkladu je bod 21. Výnimočné hosťovanie 
súčasne platných Propozícií MK 2016/2017 bezpredmetný.   
 
4. Príprava MK družstiev 2016-2017 

 
Sekretár predložil návrh krajského športového kalendára, ktorý bol po diskusii doplnený aj 
o jarnú časť, ktorá bude začínať 14. januára 2017 Majstrovstvami kraja jednotlivcov – 
mužov vo Veľkých Úľanoch. Súťaže družstiev budú v odvete začínať 21. januára a končiť 
22. apríla 2017. 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 v 1. lige 7 družstiev a 6  družstiev bude 2. lige družstiev v . Družstvo žiakov 
Viktória Trnava je prvým zostupujúcim do 2. ligy žiakov. 
 

 
Vyžrebovanie MK bolo zverejnené na pinec.info, Jaslovské Bohunice požiadali o zmenu 
vyžrebovanie ich 3. ligového družstva mužov (zmeniť miesta ich družstva doma-vonku na 
opačné). Ostatné treťoligové družstvá sa mali k zmene vyjadriť, urobili tak len Veľké 
Úľany, ktorým zmena nevyhovuje. Keďže zmena by si vyžiadala ďalšie zmeny v 2. a 4. lige 



Jasl. Bohunice svoju žiadosť zobrali späť. Dňa 24.8.2016 vedúci družstva OŠK Veselé 
oznámil, že pre nedostatok hráčov (nové pravidlá prestupového poriadku umožňujú 
prestup aj bez súhlasu materského oddielu) odhlasujú družstvo mužov zo 4. ligy.  
Predseda OSTZ D. Streda – ing. Šipoš dňa 23.8.2016 poslal predsedovi a sekretárovi 
KSTZ (kópiu aj predsedovi ŠTK SSTZ – ing. Čelkovi) list a Propozície MO. Z listu 
a Propozícií vyplýva, že OSTZ v Dun. Strede odmieta rešpektovať SP SSTZ, ktorý jasne 
hovorí, že majstrovské súťaže môžu hrať len hráči registrovaní SSTZ. Znamená to, že MO 
DS v súťažnom ročníku 2016/2017 budú neregulárne a žiadne  družstvo ich 5. ligy 
nemôže postúpiť do 4. ligy MK. V takomto prípade je spolupráca KSTZ Trnava a OSTZ 
Dunajská Streda bezpredmetná. 
 
5. Aktív zástupcov klubov 
 
Dnešný Aktív bude viesť predseda KSTZ, ktorý zároveň prednesie správu o činnosti  
KSTZ. Správu o hospodárení prednesie predseda Kontrolnej komisie – ing. Šulko. 
Vyhodnotenie uplynulého súťažného ročníka prednesie v zastúpení predsedu ŠTK 
sekretár. V závere tohto bodu budú odovzdané diplomy prvým 3-om družstvám MK 
2015/2016 (Sládkovič, Mgr. Peko). Správu o pripravenosti súťažného ročníka 2016/2017 
prednesie sekretár. Návrh uznesenia prednesie Lazorčák  - predseda návrhovej komisie. 
Prezenčnú listinu a mandátovú komisiu bude mať na starosti Porozsnyák. Účastníkom 
Aktívu bude podané občerstvenie (káva a minerálka). 
 
6. Hospodárenie zväzu 
 
Podľa výpisu z VÚB je k 30.8.2016 na účte celkom 3.421,08 €. V tom sú zahrnuté aj 
pokuty za chýbajúce družstvá mládeže (1.900 €) a kaucie druholigových družstiev (600 €) 
V hotovosti pokladne je k dnešnému  dňu 120,31 €.  Sekretár v zmysle uznesenia č. 16/16 
poslal oddielom dotáciu pre mládež za súťažný ročník 2015/2016(1.214 €). 

 
 

7. Rôzne  
 
Vzhľadom na časovú tieseň (Aktív) neboli žiadne diskusné príspevky. 

 
8. Uznesenie 
 
U-18/16  VV schvaľuje vyžrebovanie družstiev MK 2016/2017 i odvetnú časť krajského 

športového kalendára, sekretár zabezpečí ich zverejnenie na internetovej stránke.  
 
Termín: 5.9.2016       Zodp.: sekretár KSTZ 

 
U-19/16  VV udeľuje OŠK Veselé poriadkovú pokutu vo výške 100 €, ktorá je splatná do 
30.9.2016 na  číslo účtu: (IBAN) SK94 0200 0000 0012 4698 1755. OŠK Veselé je zároveň 
prvým zostupujúcim družstvom zo 4. ligy.  
 
Termín: 30.9.2016       Zodp.: OŠK Veselé 

 
U-20/16  VV považuje Propozície MO Dunajská Streda pre súťažný ročník 2016/2017 za 
neakceptovateľné a týmto prerušuje spoluprácu s OSTZ Dunajská Streda. Kópiu 
uznesenia pošle sekretár na vedomie aj SSTZ.  
 
Termín: 8.9.2016       Zodp.: sekretár 

 



U-21/16  VV udeľuje KST Viktória Trnava poriadkovú pokutu vo výške 100 €, ktorá je 

splatná do 30.9.2016 na číslo účtu: (IBAN) SK94 0200 0000 0012 4698 1755. Viktória Trnava 
je zároveň prvým zostupujúcim družstvom z 1. ligy žiakov do 2. ligy žiakov.  
 
Termín: 30.9.2016       Zodp.: KST Viktória Trnava 

 
9. Záver 
  
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu. 
 
 
 
 
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční  5. októbra 2016 (streda) o 16,30 hod. 
V Leopoldove. 

 
 
 
 
 
 
 
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

