
  

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   -  TRNAVA                                                                                  
                              Leopoldov, 1. 2. 2017                      

 

   Z  Á  P  I  S   č.  1/2017  

zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu       

 
Prítomní :  (podľa priloženej prezenčnej listiny). 

 
Program:   

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

  4. MK 2016/2017    
5. MKJ 2017    

  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.  
 
2. Kontrola uznesení 
 
Predchádzajúce uznesenia boli splnené.  

 
3. Informácie zo SSTZ 
 
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo 24.1.2017, viď zápis č. 1 na stránke SSTZ. 
Vybrané zo zápisu: 
Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.4. do 10.6 daného roku a od 
1.1. do 15.1. nasledujúceho roku. Prestup ohlásený v termíne od 1.4. do 10.6. daného 
roku je platný po schválení a nadobudne účinnosť  od 1.7. daného roku, pričom hráč 

zostáva hráčom pôvodného oddielu (klubu) do 30.6. daného roku. Prestup ohlásený v 
termíne  od 1.1 do 15.1 nasledujúceho roku nadobúda účinnosť okamžite po jeho 
schválení. 
4.3.7.9.1.2. Na štvorhru a 1. kolo dvojhier môžu nastúpiť iba hráči prítomní na nástupe 
družstiev pred zahájením stretnutia. Ak sú prítomní len traja hráči (pre 4 členné družstvo) 
alebo len dvaja hráči (pre 3 členné družstvo), za úplnú zostavu v zmysle čl. 4.3.7.7.2. sa 
považuje prítomná trojica resp. dvojica hráčov. Chýbajúci hráč môže byť doplnený do 
zostavy na prázdne miesto súpisky až po jeho príchode do haly, avšak najskôr v  druhom 
kole dvojhier, pričom takéto doplnenie hráča sa nepovažuje za striedanie.  
  
4.3.6.1.5.1. Striedanie hráča  v stretnutí družstiev sa môže realizovať  najskôr po  
odohraní   štvorhry, resp.  štvorhier   a  prvej série dvojhier . Striedať môže len hráč, ktorý 
je prítomný v hale v čase keď vedúci družstva striedanie ohlasuje.   
 
15.4. Súťažný poriadok SSTZ umožňuje podľa článku 4.3.3.2.8. postup družstvám zo 
súťaže kde štartujú aj neregistrovaní hráči v prípade, ak tieto družstvá majú základ tvorený 
z registrovaných hráčov počas celej hracej sezóny. Okrem toho, v článku 4.3.7.2. 



súťažného poriadku SSTZ sa píše : Rozpis majstrovskej súťaže družstiev riadenej SSTZ 
nesmie odporovať tomuto Súťažnému poriadku čo znamená, že súťaže, ktoré nie sú 
riadené priamo SSTZ si môžu niektoré ustanovenia rozpisu súťaže upraviť inak ako to je v 
SP SSTZ. Ak si krajský zväz v rozpise súťaže upravil postupy a zostupy inak, ako to je v 
SP, je to jeho právo. Rozpis súťaže nie je možno počas súťaže meniť. Podobným 
prípadom sa zaoberal VV SSTZ dňa 29.11.2016, kedy vykladal presne tento istý problém 
v inom kraji (TT) a VV vyložil SP v tom zmysle, že napriek tomu, že kraj nepovolil postup z 
okresu, kde hrajú neregistrovaní hráči, okres ako taký je riadnou súčasťou SSTZ. Nakoľko 
je tento problém pretrvávajúci, bude sa riešiť legislatívnou komisiou SSTZ, avšak nech 
bude konečné riešenie akékoľvek, pre tento ročník (2016/2017) bude neúčinné, nakoľko 
rozpis súťaže sa nesmie počas súťažného ročníka meniť. Z uvedených dôvodov 
registrovaní hráči, ktorí nastúpili na stretnutia svojich klubov v súťaži družstiev, nemôžu 
hrať za iné kluby v tomto súťažnom ročníku. 
 
4. MK družstiev 2016-2017 

 
Sekretár informoval o priebehu začiatku odvetnej časti súťaží družstiev MK. 

 
2. liga mužov: po 13-ich kolách je na čele Leopoldov (37 bodov), druhé Gabčíkovo má 34 
bodov a  na treťom mieste Sládkovičovo získalo 33 bodov. Na druhom konci tabuľky je 
Majcichov (13 bodov), predposledná Dobrá Voda má 17 bodov rovnako ako Skalica na 10. 
mieste. V 13. kole nepricestovala Skalica pre nedostatok hráčov (chrípka a pracovné 
povinnosti) do Gabčíkova, preto ŠTK okrem kontumačnej prehry udelila Skalici pokutu vo 
výške 50 €.  
Kvalifikácia o postup do I. SL sa uskutoční:  6. mája 2017 (sobota) – o 16,00 hod. 

v bratislavskom kraji a odveta  13. mája 2017 (sobota) – o 16,00 hod. v trnavskom kraji. 

 
3. liga mužov:  vedie Galanta C s 37 bodmi, druhé  Piešťany B majú rovnaký počet bodov, 
tretí je Leopoldov B (31 bodov). Na opačnom konci so 14-mi bodmi je ŠKP Trnava, 
družstvá na 10. a 11. mieste (Malženice a Pata) získali 18 bodov. MSTK Leopoldov 
neposlal zápis zo stretnutia s Patou. 
 
4. liga mužov: po 15-ich kolách sú na čele Špačince so 41-mi bodmi, druhý  Zavar má  38 
bodov, tretie Kúty získali 33 bodov, na opačnom konci tabuľky v pásme zostupu sú: na 11. 
mieste Šoporňa (21 bodov), 12. Moravský Sv. Ján má 17 bodov a ŠKP Trnava B na 13 
mieste získala doteraz len 14 bodov. V 15. kole neprecestovala ŠKP Trnava B do 
Moravského Sv. Jána a tak ŠTK jej okrem kontumačnej prehry udelila aj poriadkovú 
pokutu vo výške 50 €.  

 
1 liga žiakov (7 družstiev):   po 9-ich kolách je poradie: 
na čele je Leopoldov (21 bodov), druhý Majcichov má 19 a tretia je Skalica so 16-mi bodmi. 
V pásme zostupu na 7. mieste je Galanta (11 bodov), Moravský Sv.Ján získal o bod viac, 
má však aj o zápas viac než Galanta. 
 
2. liga žiakov (8 družstiev): po 9-ich kolách pri nerovnakom počte odohraných zápasov vedú 
Piešťany s 26-mi bodov, druhá Sereď získala rovnaký počet bodov, má však o zápas viac. 
Tretie sú Bojničky (22 bodov). Posledný s 11-mi bodmi je Moravský Sv. Ján C.  

 
5. MKJ – mužov 
 
Majstrovstvá trnavského kraja jednotlivcov – mužov sa uskutočnili podľa ŠK v sobotu 14. 
januára 2017 vo Veľkých Úľanoch, týždeň pred začiatkom odvetnej časti súťaží družstiev 
MK 2016/2017. Napriek snahe usporiadateľa i organizátora KSTZ sa majstrovstiev 
zúčastnili len 29 z pôvodne 36 prihlásených hráčov. Z celkového počtu zúčastnených bola 



takmer polovica hráčov usporiadateľa !? Okrem domácich sa z veľkého počtu oddielov 
trnavského kraja majstrovstiev zúčastnili len zástupcovia 9-ich oddielov. 
Výsledky: 
Dvojhra:  1. Vejmelka Pavol  STK Elastik Trnava 
               2. Krupanský Lukáš Slavoj Sládkovičovo 
            3.-4. Rábara Marcel  MSTK Leopoldov 
         Šmida Gabriel  Gasto Metalfin Galanta 
 
Štvorhra:  1. Vejmelka Pavol – Kučera Andrej obaja STK Elastik Trnava    
      2. Krupanský Lukáš – Gál Dominik obaja Slavoj Sládkovičovo 
  3.-4. Nagy Karol – Šmida Gabriel  TTC Majcichov – Gasto Metalfin Galanta 

         Somogyi Adrián – Gál Štefan obaja STO Veľké Úľany 
 
Útecha:    1. Modrocký Patrik STO Veľké Úľany 

 
6. Hospodárenie zväzu 
 
Podľa výpisu z VÚB k 31.1.2017 bolo na účte celkom 2.722,88 €. V hotovosti pokladne 
bolo k dnešnému  dňu 168,33 €.   
 

7. Rôzne  
 
Dobiš – informoval o treťom turnaji BATT Open, ktorý sa uskutočnil 26.12.2016 v Pezinku. 
Spomedzi 35 pretekárov, zvíťazil Peter Turček – ELIZZA Praha pred Jakubom Takáčom – 
Devínska Nová Ves a dvojicou z MSTK Leopoldov Marcel Rábara a Róbert Bučko. 
 
V Čataji sa 7. januára uskutočnil štvrtý turnaj BATT Open, ktorý spomedzi 54 hráčov vyhral 
Wiltschka Dávid – Gasto Metalfin Galanta pred Andrejom Liptákom – STO Spoje-Ivánka 
a dvojicou Simona Fabiánová – zahraničie a Dušan Čičmiš – Dynamo Trnovec n/V. 
 
Sekretár informoval o výsledkoch XXIV. ročník Memoriálu Ctibora Kopániho,  17.12.2016 
v Hlohovci. Hlavnú kategóriu a putovný pohár vyhral Róbert Bučko – Leopoldov pred 
Michalom Stehlíkom – Piešťany a Bálintom Biróm – Galanta (v súčasnosti hrá najvyššiu 
súťaž v Maďarsku). V kategórii B – hráči 5.-8. ligy (32 pretekárov) zvíťazil Daniel Šulko –  
Špačince, druhý skončil Emil Stehlík – Krakovany a tretí Michal Šantavý – Leopoldov C. 
 
V rámci januárového prestupového termínu (1.-15. januára) bolo KSTZ schválené 
hosťovanie do 30.6.2017: Igor Kučera z STK Horné Orešany do OSTK Malženice, v rámci 
SSTZ bolo schválené o. i. hosťovanie: Martin Mikuš – Malé Chlievany (TN) do ŠK III. ZŠ 
Hlohovec (do 30.6.2017) a Peter Krištofič Slovton Bratislava do TTC Baka (do 30.6.2017). 
 
Ing. Šulko – predseda Kontrolnej komisie navrhol vyzvať oddiely-kluby MK aby predložili 
riešenia na problém nedostatku hráčov na majstrovské stretnutie kvôli chorobe. 
Predchádzajúce riešenie, ktoré umožňovalo odložiť majstr. stretnutie ak 2-ja hráči základu 
družstva boli oficiálne PN sa neosvedčilo.   
 

Černý – informoval o XVII. ročníku Memoriálu Emila Borovského, ktorý sa uskutočnil 7. 
januára 2017 vo Vrbovom. Víťazom sa stal Marek Lulovič (MTJ Piešťany C). Rovnako 
informoval o súťažiach 5.-8. ligy MO TT. Upozornil na nahlásenie finalistov MKJ (Vejmelka 
a Krupanský) SSTZ. 
 

Lazorčák – informoval o smutnej správe, vo veku 29 rokov  tragicky zahynul hráč Senice – 
Šimon Hološka. Informoval tiež o priebehu okresných súťaží SE-SI, 5. ligu (10 družstiev) 
vedú Kúty C pred Senicou B a Moravským Sv. Jánom C a 6. ligu (5 družstiev) vedú Kúty D 
pred Senicou C. 



 
Porozsnyák – 5. okresnú ligu vedie Jelka (37 bodov) pred Veľkou Mačou (37 bodov) 
a Trsticami (34 bodov). Veľká Mača má však o zápas viac. 
 

8. Uznesenie 
 

U-1/16 – ŠTK KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev k dnešnému dňu.  

 
U-2/2017 – ŠTK KSTZ za nenastúpenie na stretnutie 13. kola 2. ligy mužov: ŠKST 

Gabčíkovo – Sokol Skalica udelila družstvu Sokol Skalica okrem kontumácie aj poriadkovú 
pokutu vo výške 50 €, ktorá je splatná do 17.2.2017 na číslo účtu KSTZ vo VÚB: SK94 
0200 0000 0012 4698 1755 . V prípade nezaplatenia pokuty bude mať Sokol Skalica 
zastavenú činnosť dňom 18.2.2017. Výpis uznesenia zašle sekretár družstvu Sokol 
Skalica. 
 
Termín: podľa textu       Zodp.: Skalica 
           sekretár zväzu 
U-3/16 – ŠTK KSTZ za nenastúpenie na stretnutie 15. kola 4. ligy mužov: Moravský Sv. 
Ján – ŠKP Trnava B bola družstvu ŠKP Trnava B okrem kontumácie udelená pokuta vo 
výške 50 €, ktorá je splatná do 17.2.2017 na číslo účtu KSTZ vo VÚB: SK94 0200 0000 
0012 4698 1755. V prípade nezaplatenia pokuty bude mať ŠKP Trnava zastavenú činnosť 
dňom 18.2.2017. Výpis uznesenia zašle sekretár družstvu ŠKP Trnava B. 
 
Termín: podľa textu       Zodp.: ŠKP Trnava 

sekretár zväzu 
 
U-4/16 – ŠTK KSTZ za nezaslanie zápisu 3. ligy: Leopoldov B – Pata udelila MSTK 

Leopoldov pokutu vo výške 5 €, ktorá je splatná do 17.2.2017 na číslo účtu KSTZ vo VÚB: 
SK94 0200 0000 0012 4698 1755. V prípade nezaplatenia pokuty bude mať MSTK 
Leopoldov zastavenú činnosť dňom 18.2.2017. Výpis uznesenia zašle sekretár družstvu 
MSTK Leopoldov. 
 
Termín: podľa textu       Zodp.: MSTK Leopoldov 
           sekretár zväzu 
           
U-5/16 – VV KSTZ vyzýva oddiely-kluby MK predložiť návrhy na riešenie neodohratých 
stretnutí kvôli nedostatku hráčov (choroba, pracovné povinnosti). 
 
Termín: 30.4.2017       Zodp.: oddiely-kluby MK 
 
9. Záver 
  
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu. 
 

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční  22. marca 2017 (streda) o 17,00 hod. 

V Leopoldove. 
 
 
Zapísal: Vít D o b i š, v. r.    Schválil: Stanislav S l á d k o v i č, v. r. 

              sekretár zväzu                                    predseda VV KSTZ 
      

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

mailto:vit.dobis7@gmail.com

