
 

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, 19. 7. 2017                      

 

                              Z  Á  P  I  S   č.  6/2017  

zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu       

 
 
Prítomní :  (podľa priloženej prezenčnej listiny). 
 
Program:   

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

   4. MK 2017/2018    
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. V úvode zablahoželal 
sekretárovi k významnému okrúhlemu jubileu, poďakoval mu za jeho dlhoročnú prácu 
krajského sekretára, ktorú vykonáva nepretržite od roku 1974 a odovzdal mu vecný dar. 
Ku gratulácii sa pripojili i ostatní členovia VV. 
 
2. Kontrola uznesení 
 
Predchádzajúce uznesenia boli splnené. 
 
3. Informácie zo SSTZ 
 
Júnovou konferenciou zvolený nový VV SSTZ so staronovým predsedom mal svoje prvé 
zasadnutie 3. júla 2017. Zápis č. 5 je na webovej stránke SSTZ. Vybrané zo zápisu: do 
komisie rozhodcov SSTZ bol oi. vybraný Stanislav Sládkovič a do komisie masového 
a školského športu bol oi. vybraný RNDr. Tibor Kollár (TTC Majcichov). 
Každý KSTZ môže navrhnúť do legislatívnej a kontrolnej komisie SSTZ jedného 
kandidáta, z ktorých VV SSTZ zvolí na najbližšom rokovaní VV SSTZ 4-členné komisie.   
Termín: 10.8.2017. 
       
 
4. MK družstiev 2017-2018 - príprava 
 
Sekretár informoval o uzávierke záväzných prihlášok družstiev do nového súťažného 
ročníka MK 2017/2018, ktorá bola 15.7.2017. Do tohto termínu bolo možné previesť aj 
súťažné miesto v MK.  
2. liga mužov: 10 družstiev, neprihlásila sa Trhová Hradská a Skalica, ŠTK doplnila 2. 
ligu o Elastik Trnava B, ktorá bude mať 11 družstiev,  
3. liga mužov: 12 družstiev, namiesto Elastiku Trnava B, ktoré sa presunulo do 2. ligy 
bola 3. liga doplnená o Kúty B, 



4. liga mužov: 11 družstiev, neprihlásila sa Skalica B a Rohožník B. Moravský Sv. Ján 
previedol miesto v 4. lige na Jasl. Bohunice, 
 
1. liga žiakov: 8 družstiev (hrací deň nedeľa o 10,00 tak ako doteraz), 
2. liga žiakov: 6 družstiev, neprihlásila sa Sereď a Majcichov B, novými družstvami je 
Euromilk Dun. Streda a Vydrany. (hracím dňom je sobota o 10,00). 
Do 30.8.2017 je potrebné predložiť sekretárovi súpisku bez registračných preukazov, 
stačí aj mailom, musí však obsahovať podpis a pečiatku oddielu. 
Sekretár pripraví návrh krajského športového kalendára do 5-ich dní od zverejnenia 
slovenského športového kalendára. Predseda komisie mládeže v spolupráci 
s bratislavským zväzom dohodne  termíny a miesta regionálnych BTM. O usporiadanie 
R-BTM sa prihlásili: Bojničky, Moravský Sv. Ján (II. turnaj Nž+Sž) a 2x Veľké Úľany 
o MRJ Nž+Sž Moravský Sv. Ján. 
 
5. Hospodárenie zväzu 
 
Podľa výpisu z VÚB k 1. 7. 2017 bolo na účte celkom 1.536,81 €. V hotovosti pokladne 
bolo 88,45 €.  Sekretár predložil členom VV návrh rozdelenia dotácie pre mládež za 
súťažný ročník 2016/2017, ktorý bol po diskusii a pripomienkach schválený. 
 
6. Rôzne 
 
Dobiš – informoval o doteraz schválených prestupoch a hosťovaniach v rámci SSTZ 
i KSTZ. Moravský Sv. Ján previedol 4. ligu na ŠK Blava Jasl. Bohunice. Prestupový 
termín bol predĺžený do 15.9.2017, potrebný je však už súhlas materského oddielu. 
Sekretár informoval o vyhodnotení odkladania stretnutí mužov v minulom súťažnom 
ročníku. Celkom bolo odložených 64 stretnutí. VV po diskusii a tiež najmä na problémy 
s úhradou 1 € za každé odložené stretnutie rozhodol, neuplatniť túto sankciu. Pre budúci 
súťažný ročník však manipulačný poplatok zostáva v platnosti, musí sa však uplatniť ešte 
pred termínom prihlášok. 
V databáze rozhodcov tt-kraja treba upraviť čísla licencií podľa aktuálnej centrálnej 
databázy SSTZ. 
 
Černý – navrhol doplniť propozície pre súťažný ročník 2018/2019 o pokutu za neskorú 
prihlášku družstva. VV po diskusii s návrhom súhlasil a bude zapracovaný do budúcich 
propozícií. 
 
Sládkovič – predseda vyzval predsedov OSTZ o zaslanie Propozícií pre rok 2017/2018. 
VV pripraví na september školenie rozhodcov lic. C + obnovu licencií, predbežne na 
15.9.2017. 
 
Stehlík – navrhol pre ďalšiu sezónu ponechať v 4. lige mužov len 12 družstiev i za cenu 
kvalifikácie víťazov okresov. Z kvalifikácie víťazov 5. líg budú postupovať vždy 2 družstvá 
a rovnako 2 družstvá (na 11. a 12. mieste) budú zo 4. ligy zostupovať. 
 
MUDr. Kmeť – informoval o pripravenosti SK Vydrany na nadchádzajúcu sezónu. 
 
7. Uznesenie 
 

 
U-14/2017 – VV KSTZ ukladá sekretárovi vypracovať krajský športový kalendár.  

 
Termín: 5.8.2017          Zodp.: sekretár KSTZ   
 



U-15/2017 – VV KSTZ navrhuje kandidáta do legislatívnej komisie SSTZ Stanislava 

Sládkoviča a do kontrolnej komisie SSTZ MUDr. Jozefa Kmeťa. Sekretár zašle 
uznesenie  č. 15/2017 SSTZ (ing. Hamranovi). 
 
Termín: 5.8.2017          Zodp.: sekretár KSTZ   
 
U-16/2017 – VV KSTZ schvaľuje rozdelenie dotácie pre mládež za súťažný ročník 

2016/2017. Jednotlivé čiastky uhradí sekretár oddielom do 31.8.2017. 
 
Termín: podľa textu       Zodp.: sekretár KSTZ   
 
U-17/2017 – VV KSTZ schvaľuje počet 12 družstiev pre 4. ligu 2018/2019. 
 
Termín: podľa textu       Zodp.: sekretár KSTZ   
 
U-18/2017 – VV KSTZ žiada o zaslanie propozícií oblastných a okresných súťaží pre 
súťažný ročník 2017/2018. 
 
Termín: 31.8.2017      Zodp.: Oblastné a okresné STZ 
 
 
 
 
           
8. Záver 
  
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu. Sekretár 
poďakoval členom VV za gratuláciu i dar k narodeninám. 
 
 
 
 
 
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční  4. septembra 2017 (pondelok) o 17,00 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

