
 

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, 21. 3. 2018                      

 

                              Z  Á  P  I  S   č.  2/2018  

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 – návrh Stanov 
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.  
 
2. Kontrola uznesení 
 
Predchádzajúce uznesenia boli splnené, okrem uznesenia U-2/2018  o doplnení pravidiel 
pre spoločný rebríček ako aj trvajúcemu uzneseniu č. 5 a 6/2018.  
 
3. Informácie zo SSTZ 
 
Ostatné zasadnutia VV SSTZ sa uskutočnilo v Bratislave dňa 1.3.2018. Zápis z tohto 
zasadnutia č. 2/2018 je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke SSTZ. 

VV SSTZ určil usporiadateľov M SR mládeže: 

jednotlivci: 
 najmladšie žiactvo: STK Pezinok (16.-17.6.2018) 
 mladšie žiactvo: Stolnotenisové Centrum, Stará Vajnorská BA (2.-3.6.2018) 
 staršie žiactvo: STO Valaliky (5.-6.5.2018) 
 dorast: MSK Čadca (12.-13.5.2018) 
  
družstvá: 
 mladšie žiactvo: MSK Čadca (8.5.2018) 
 starší žiaci: ŠKST Ružomberok (1.5.2018) 
 staršie žiačky: STO Valaliky (1.5.2018) 
 
VV prerokoval a schválil rozpočet na rok 2018.  
Pridávame zopár informácií zo zápisu:  
Projekt Stolný tenis do škôl – pripravuje sa projekt na podporu náboru detí v najnižších 
ročníkoch základných škôl, prípadne materských škôl. Projekt by mal prebehnúť vo 
viacročnom cykle, postupne budú vyberané prioritné školy z pohľadu potenciálu na 



nárast mládežníckej základne a spolupráce medzi školami a klubmi - Príspevok klubom 
na mládež – spolu s nárastom rozpočtu bude príslušne zvýšená suma na rozdelenie 
klubom s aktívnou mládežou do 23 rokov. Toto by malo byť taktiež motiváciou pre kluby 
na získavanie nových členov z radov mládeže.  
- Príspevok regionálnym zväzom – celková dotácia bude navýšená o 100%, pre 
rozdelenie navýšenej sumy však bude vytvorený kľúč na rozdelenie podľa aktivity a 
úspešnosti zväzov (napr. v získavaní mládeže)  
- Regionálne centrá – rozpočet počíta s vytvorením regionálnych centier mládeže a 
postupným presmerovaním zo súčasných UTM/CTM k regionálnym centrám.  
 
K Svetovému dňu stolného tenisu na výzvu SSTZ dostane dotáciu od SSTZ 15 klubov, 
medzi nimi je aj STK Trakovice (500 €).  Komisia, v zložení: Dr.Kríž, Ing. Kalužný, Ing. 
Dudášik vyhodnotila a schválila výšku dotácie jednotlivých Projektov (400 až 1.100, 
celkom 10.000 €). 
 
6.2 KSTZ Trnava poslal projekt na organizáciu regionálnych výberov. Bude umožnené 
čerpať prostriedky naplánované na prvý polrok 2018 (1800 EUR). 
 
Najbližšie rokovanie VV SSTZ bude výjazdové a uskutoční sa v banskobystrickom 
regióne v termíne 18.-19.4.2018. 
 
4. MK družstiev 2017-2018  
 
Sekretár informoval o priebehu MK družstiev po 19-ich kolách 2017/2018. 
 
2. liga mužov: tabuľku vedie Sládkovičovo s počtom bodov (49 bodov), zo 17-ich 
stretnutí, druhá je Baka (47 bodov, odohrala však o zápas viac)) a tretí je Hlohovec 41 
bodov, rovnaký počet získali aj štvrté Kúty. Na druhom konci tabuľky je  Dobrá Voda s 
22-mi bodmi, predposledný Elastik Trnava B  získal 26 bodov.  
 
3. liga mužov:  na čele sú Jasl. Bohunice s plným počtom  57  bodov, druhý je ŠKP 
Trnava (50 bodov) a tretí Zavar má 44 bodov. Na opačnom konci s 23-mi bodmi je 
Galanta B, predposledné Malženice majú 30 bodov. 
 
4. liga mužov: tabuľku vedie Elastik Trnava C (49 bodov), druhý Leopoldov C(48 bodov) 
a tretie Piešťany C (46 bodov). Leopoldov i Piešťany majú však stretnutie k dobru. Na 
konci tabuľky v pásme zostupu sú: na 11. mieste Kúty C so ziskom 21 bodov a na 10. 
mieste Pata (22 bodov). 
 
1 liga žiakov (8 družstiev):   na čele sú Kúty (34 bodov), druhé Jasl. Bohunice A majú 
o bod, ale aj o zápas menej, a tretie sú Piešťany C (30 bodov). V pásme zostupu (7.-8. 
miesto) je  Leopoldov (8. miesto) s 13-mi bodmi, predposledné Jasl. Bohunice B majú 18 
bodov. 
 
2. liga žiakov (7 družstiev):  
 
I keď do konca chýba posledné kolo, istým víťazom a postupujúcim do 1. ligy je  
Moravský sv. Ján A s počtom 37 bodov. O druhé postupové miesto bojuje  Dun. Streda 
a Galanta, ktoré pred posledným kolom majú rovnako (25 bodov). Posledné sú Vydrany 
(13 bodov z 11-ich stretnutí), predposledné Bojničky majú 14 bodov, ale súťaž už dohrali. 
 
Po skončení MK družstiev 2017/2018 sa uskutoční kvalifikácia víťazov 2. ligy trnavského 
a bratislavského kraja o postup do I. SL skup. západ 2018/2019. Prvé stretnutie sa bude 
hrať v trnavskom kraji 28.4.2018 (sobota o 16,00), odveta v Bratislave 5.5.2018 o 16,00. 
Hrá sa podľa systému I. SL (14 zápasov).  



 
Taktiež sa uskutoční kvalifikácia víťazných družstiev 5. ligy (Trnava, Senica, Galanta) 
o dve postupové miesta do 4. ligy 2018/2019. Kvalifikácia sa bude hrať v Hlohovci 
28.4.2018 od 10,00, jednotlivé stretnutia sa budú hrať do 10-eho víťazného bodu.   
 
5. Hospodárenie zväzu 
 
Podľa výpisu z VÚB k dnešnému dňu je na účte celkom 3.669,99 €, v tom je aj čiastka 
1.900 € vyčlenená mládeži a kaucia druholigových družstiev vo výške 550 €.  V hotovosti 
pokladne je 159.08 €.   
 
6. Rôzne  
 
Sekretár predložil  druhý návrh krajských Stanov, ktoré vychádzajú zo vzorových Stanov,  
ktoré vypracoval JUDr. Fink (SSTZ) a majú 15 strán. Členovia VV do budúceho 
zasadnutia porovnajú tento návrh s prvým návrhom (30 stranovým), ktorý vychádza 
detailnejšie so Stanovami SSTZ. 
 
Dobiš – informoval o nových pravidlách (budú platné od nasledujúcej sezóny) pre 
zostavenie krajských rebríčkov. Prítomní po diskusii nové pravidlá podmieňujú 
opätovným prepočtom a porovnaním so súčasnými platnými pravidlami. 
 
Porozsnyák – 5. ligu (12 družstiev) OSTZ Galanta vedie Veľká Mača s plným počtom 54 
bodov z 18-ich stretnutí  pred Šaľou (52 bodov z 19-ich stretnutí), tretie sú V. Úľany C (49 
bodov z 18-ich stretnutí).  
 
Lazorčák – 5. ligu senicko-skalickej oblasti (11 družstiev)  vedie Rohožník B (51 bodov 
z 18-ich stretnutí), druhý Borský sv. Jur (50 bodov z 19-ich stretnutí),  tretia je Skalica so 
ziskom 45 bodov z 18-ich stretnutí.  
 
Turoň – predseda ObSTZ Trnava informoval o MO (5.-9. liga). Už istým víťazom 
a postupujúcim do kvalifikácie o postup do 4. ligy MK ja rezerva ŠK III. ZŠ Hlohovec. 
Predseda tiež požiadal hospodára o poskytnutie finančnej zálohy na prvý kemp v rámci 
schválenému Projektu na zriadenie krajského výberu mladšieho a najmladšieho žiactva. 
 
 
7. Uznesenie 
 
 
U-7/2018 – ŠTK KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po 19. kolách. 
 
         Zodp.: ŠTK KSTZ 
 
U-8/2018 – VV KSTZ schvaľuje STK Bojničky poskytnutie finančnej zálohy vo výške 500 
€ na zabezpečenie prvého kempu krajského výberu najmladšieho a mladšieho žiactva, 
ktorý sa uskutoční v Bojničkách. 
 
Termín: 31.3.2018      Zodp.: hospodár KSTZ 
 
 
U-9/2018 – VV KSTZ ukladá členom VV porovnať oba predložené varianty návrhov na 
nové Stanovy KSTZ a vybrať vhodnejší variant, ktorý bude následne poslaný na 
pripomienkovanie oddielom. 
 
Termín: 17.4.2018      Zodp.: VV KSTZ 



 
 
U-10/2018 – ŠTK upozorňuje oddiely-kluby, ktoré hrajú s plastovými loptičkami značky 
JOOLA Super P 40+, že dňom 1.7.2018 budú vyradené zo zoznamu platných loptičiek 
ITTF. 
 
Termín: podľa textu      Zodp.: oddiely MK 
 
 
U-11/2018 – VV KSTZ oddiely-kluby na termín  prihlášok ml. a najml. žiactva (rok nar. 
2005 a neskôr) podľa výzvy, ktorá bola poslaná všetkým oddielom. 
 
Termín: 14.4.2018      Zodp.: oddiely MK 
 
U-12/2018 – ŠTK schvaľuje propozície kvalifikácií o postup do I. SL a tiež o postup do 4. 
ligy MK. Sekretár zašle propozície družstvám, ktoré sa kvalifikácie zúčastnia. 
 
Termín: 15.4.2018      Zodp.: sekretár 
 
           
8. Záver 
  
Sekretár poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.  
 
 
 
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční  17. apríla 2018 (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

