
 

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, 25. 10. 2017                      

 

                              Z  Á  P  I  S   č.  8/2017  

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. Hneď v úvode privítal 
novozvoleného predsedu ObSTZ Trnava – Jozefa Turoňa (STK Bojničky). 
 
2. Kontrola uznesení 
 
Predchádzajúce uznesenia boli splnené, okrem uznesenia č. 18/2017 – OSTZ Dun. 
Streda napriek výzve zatiaľ neposlal propozície okresných súťaží pre súťažný ročník 
2017/2018. 
 
3. Informácie zo SSTZ 
 
Predseda sa zúčastnil zasadnutia VV SSTZ v Bratislave dňa 28.9.2017. Zápis z tohto 
zasadnutia č. 7 je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke SSTZ. 
 
Vybrané zo zápisu: 
 
12.3. Registračný preukaz ostáva vo vlastníctve hráča aj počas disciplinárneho trestu.  
  
12.4. Úprava čl. 3.6.1.8.4. Prestupového poriadku.     Čl. 3.6.1.8.4 V prípade, že má hráč 

povolené riadne hosťovanie, súhlas na výnimočné hosťovanie dáva oddiel, v ktorom 
má hráč riadne hosťovanie. (vypúšťa sa vždy materský oddiel). Všetky ostatné zásady 
hosťovania zostávajú zachované v zmysle uvedených predpisov.  

 
12.5 VV SSTZ prerokoval list klubu z Jaslovských Bohuníc vo veci trestu hráčovi 

Gajarskému. VV SSTZ konštatoval, že nemôže vstupovať do disciplinárnych 
právomocí KSTZ.   

  
12.6. VV SSTZ prerokoval list Jána Riapoša so žiadosťou o výklad  súboru predpisov – 

článok 4.3.7.5.6. o zohľadňovaní účasti hráča, alebo trénera na súťažiach zdravotne 



znevýhodnených.  VV SSTZ vysvetlil článok nasledovne, súhlasí s uplatňovaním 
pravidla v prípade účasti hráča , alebo trénera na PH, MS a ME.  

  
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude 13.11.2017. 
 
      
4. MK družstiev 2017-2018  
 
Sekretár informoval o začiatku a priebehu nového súťažného ročníka MK 2017/2018. 
Súťaže družstiev mužov začali 23. septembra, súťaž 1. ligy žiakov už 10. septembra.  
 
2. liga mužov: po 5-ch kolách je na čele s 13-mi bodmi Baka, má však o zápas viac než 
druhé Sládkovičovo (12) a tretí Hlohovec (12). Na druhom konci tabuľky je Elastik Trnava 
B  a Dobrá Voda obe družstvá majú z 5-ich zápasov len 5 bodov.   
 
3. liga mužov:  po 5-och kolách vedie tabuľku dvojica s plným počtom  15 bodov Jasl. 
Bohunice a Veľké Úľany B, na opačnom konci so 6-mi bodmi je až trojica Kúty B, 
Vydrany C a Malženice. 
 
4. liga mužov: po 5-ich kolách je na čele bez straty bodu nováčik Leopoldov C s 15-mi 
bodmi, druhý Elastik Trnava C má o bod menej a tretie sú Jasl. Bohunice C s 12-mi 
bodmi. Na konci tabuľky v pásme zostupu sú: na 11. mieste Kúty C a 10. Galanta C, obe 
družstvá získali len 5 bodov.  
 
1 liga žiakov (8 družstiev):   po 4-och kolách je poradie: 
 
na čele je dvojica Jasl. Bohunice A a Kúty s 13-mi bodmi zo 4-och zápasov), tretie 
Piešťany majú 11 bodov a zápas k dobru. Posledný je prekvapujúco vlaňajší víťaz 
Leopoldov so 4-mi bodmi zo 4-och zápasov, predposledný je Skalica s 5-mi bodmi, má 
však  zápasy k dobru. 
 
2. liga žiakov (6 družstiev):  
 
po 3-och kolách pri nerovnakom počte zápasov vedie Moravský sv. Ján A s plným 
počtom15 bodov z 5-ich zápasov pred svojou rezervou (11 bodov taktiež z 5-ich 
zápasov). Tretia je Dun. Streda so 6-mi bodmi, odohrala však len 2 zápasy. Posledné sú 
Vydrany (2 body z dvoch zápasov), predposledné Bojničky majú 4 body ale zo 4-och 
zápasov. 
 
Sekretár upozornil na opakujúce sa nedostatky: 
- naskenovaná alebo nafotená kópia a nie originál zápisu,  
- zápis poslaný len ako fotka z mobilu je často tmavý s tmavými okrajmi, 
- zle vypísané zápisy, chýbajúce kolo, nesprávne spočítané sety, neraz chýbajú aj 
výsledky setov, 
- chýbajú krstné mená hráčov, ktoré sa majú písať len pri prvých dvojhrách a striedaní,  
- niekedy sú krstné mená písané v každom kole, 
- chýba číselný údaj o celkovom  bodovom zisku každého hráča: víťazstvá/prehry, 
- na spoločných fotkách často chýba hlavný rozhodca. 
 
 
5. Hospodárenie zväzu 
 
Podľa výpisu z VÚB k dnešnému dňu je na účte celkom 5.621,33 €, v tom je čiastka 
1.900 € vyčlenená mládeži a kaucia druholigových družstiev vo výške 550 €. Ak rátame 



mesačné náklady cca 300 €, tak je rozpočet KSTZ vcelku vyrovnaný. V hotovosti 
pokladne je 93,40 €.   
 
 
6. Rôzne 
 
Dobiš – informoval, že MUDr. Kmeť 5.9.2017 sa písomne bez uvedenia dôvodu vzdal sa  
vzdal funkcie člena VV KSTZ. Bol pozvaný na dnešné zasadnutia VV, aby zdôvodnil 
svoje rozhodnutie. 
Sekretár tiež informoval o situácii v ObSTZ Trnava, v ktorom došlo k zmene, namiesto 
doterajšieho dlhoročného predsedu Černého, ktorý sa vzdal funkcie predsedu bol na 
mimoriadnej konferencii zvolený za nového predsedu na 4-or ročné obdobie – Jozef 
Turoň z STK Bojničky. Taktiež je zmena v zložení VV, Jančovič Štefan – Malženice sa 
vzdal funkcie člena VV ObSTZ a za nových členov VV boli potvrdení: Mgr. Ivica Hatalová 
– ŠKP Trnava a Vladimír Tibenský – ŠK Jasl. Bohunice. Kontrolná komisia bola 
potvrdená v rovnakom zložení ako v predchádzajúcom období: ing. Šiška – ŠK Hlohovec 
(predseda), Miklovič – MTJ Piešťany a Tupý – STK Trakovice ako členovia. 
 
Sládkovič – informoval o rozhodcovskom školení, ktoré sa uskutočnilo 9.9.2017  
v Leopoldove. Celkom pribudlo 22 nových rozhodcov s lic. C, 3-ja si zvýšili z licencie C 
na licenciu B. 41 rozhodcov si obnovilo licenciu, z toho 4-ia licenciu A, 1 licenciu B a 36 
licenciu C.  
Pretože zostalo ešte dosť rozhodcov, ktorým 31.12.2017 končí licencia plánuje KSTZ 
ďalšie školenie rozhodcov (predbežne) na január 2018. Všetko bude záležať na záujme 
a tiež na lektorovi školenia.  
 
Predseda tiež informoval o novej možnosti krajských STZ čerpať finančnú podporu pre 
mládež od SSTZ a to formou projektov (1.500 € na súťažný polrok). Projekty by mali byť 
zamerané na jednodňové kempy pre krajské výbery hráčov ročník narodenia 2005 
a neskôr (najmladšie a mladšie žiactvo). Bližšie informácie na získanie projektov budú 
zverejnené, prihlásiť sa môžu oddiely, ktoré majú podmienky na usporiadanie 
celodenných kempov (aspoň 6 stolov a dobré hracie podmienky).  
 
Turoň – novozvolený predseda ObSTZ sa predstavil členom VV a ustil ich, že sa bude 
snažiť dobre zastupovať záujmy ObSTZ na zasadnutiach VV KSTZ.  
 
Černý – doterajší predseda ŠTK vzhľadom na novú situáciu vo VV ObSTZ a tiež osobné 
dôvody neprijal ponuku VV na pokračovanie vo funkcii predsedu ŠTK KSTZ. Navrhol, 
aby predsedu ŠTK vykonával p. Lazorčák.  
 
Stehlík – problém Projektu SSTZ pre regionálne výbery mládeže vidí najmä v nedostatku 
voľných termínov (ostatné kraje nemajú dlhodobé súťaže žiakov). 
 
 
Lazorčák – informoval o priebehu 5. ligy senicko-skalickej oblasti. Súťaž po 5. kole vedie 
družstvo Šaštína. Odporučenie p. Černého na prevzatie funkcie predsedu STK zváži 
a rozhodne sa na najbližšom zasadnutí VV.  
 
 
 
7. Uznesenie 
 
U-21/2017 – ŠTK KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po 5. kole (muži), 
resp. po 3-4. kole 1. a 2. ligy žiakov. 
 



         Zodp.: ŠTK KSTZ 
 
 
U-22/2017 – VV KSTZ vyzýva kluby aby sa predbežne prihlásili u sekretára na Projekt 
SSTZ - Regionálny výber mládeže. 
 
 
Termín nahlásenia záujmu: 20.11.2017    Zodp.: oddiely KSTZ 
 
 
U-23/2017 – VV KSTZ ukladá sekretárovi zverejniť materiál SSTZ: Výzva všetkým 
klubom s mládežou do 23 rokov. 
 
 
Termín: ihneď       Zodp.: sekretár KSTZ 
 
 
U-24/2017 – VV KSTZ ukladá sekretárovi vypracovať návrh Stanov KSTZ v súlade s 
novým zákon o športe a tiež Stanovami SSTZ. 
 
 
Termín: 31.12.2017       Zodp.: sekretár KSTZ 
 
 
           
8. Záver 
  
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.  
 
 
 
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční  23. novembra 2017 (streda) 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

