
 

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                                                                               
                      Bratislava, 15. 6. 2018                      

 

                              Z  Á  P  I  S   č.  5/2018  

zo zasadnutia užšieho Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu       

 
 
Prítomní :  (podľa priloženej prezenčnej listiny). 
 
Program:   

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

4. MK 2018/2019 - príprava 
5. Hospodárenie zväzu 
6. Rôzne  
7. Uznesenie 
8. Záver 
 
 

                           
1. Otvorenie  
 
Zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava (ďalej len VV), ktoré sa 
uskutočnilo v Bratislave pred Konferenciou SSTZ otvoril a podľa vyššie uvedeného 
schváleného programu viedol predseda zväzu.  
 
2. Kontrola uznesení 
 
Predchádzajúce uznesenia boli splnené, okrem uznesenia U-2/2018, ktoré sa týka  
pravidiel pre spoločný rebríček mužov. Nové pravidlá budú platiť až pre súťažný ročník 
2018/2019.  
 
3. Informácie zo SSTZ 
 
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo 24.5.2018, zápis z neho čís. 4/2018 je 
zverejnený na webovej stránke SSTZ. Dnes od 14,00 sa uskutoční Konferencia SSTZ, 
na ktorej má náš krajský zväz 7-násobné zastúpenie (4-och za KSTZ a 3-och zástupcov 
extraligových družstiev: Viktória Trnava, SK Vydrany a Euromilk Dun. Streda).  
 
Vo Valalikoch sa 5.-6.5.2018 konali M-SRJ staršieho žiactva, na ktorých sme získali 2 
bronzové medaile, obe vo štvorhre: Kubala Nicolas – Zavar/Viktória Trnava s Goldírom 
(Prievidza/Nitra) a Wiltschková Dominika – Gasto Galanta spolu so Štullerovou (Nová 
Baňa). 
V Bratislave sa 2.-3.6.2018 uskutočnili M-SRJ mladšieho žiactva, na ktorých zástupcovia  
nášho kraja získali 5 bronzových medailí: Kubala Nicolas – Zavar/Viktória Trnava 
a Wiltschková Dominika – Gasto Galanta vo dvojhrách, Wiltschková spolu so Štullerovou 
(Nová Baňa) vo štvorhre a v mixe Wiltschová – Šutiak (Topolčany) a Kubala – Štullerová. 
Krajčovič Filip – Majcichov  a Nemček Patrik – Kúty skončili vo dvojhre na 9.-16. 
mieste. 
V Pezinku sa 16.-17.6.2018 uskutočnili záverečné M-SRJ PRE ROK 2018 v kategórii 
najmladšieho žiactva. U chlapcov sme zastúpenie nemali, dievčatá z Moravského sv. 



Jána a Majcichova však na medailové umiestnenie nemali, ich najlepšie bolo vo štvorhre 
(5.-8.). 
 

4. MK 2018/2019 – príprava 
 
Sekretár poslal všetkým oddielom MK propozície, predbežný zoznam družstiev 
i prihlášku do MK 2018/2019. Záväznú prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 
15.7.2018, dovtedy je možné urobiť aj prevod súťažného miesta v rámci MK. Sekretár 
vypracoval návrh spoločného krajského rebríčka mužov za súťažný ročník 2017/2018, 
zatiaľ bez hráčov Extraligy a I. SL. Doteraz boli schválené 2 žiacke prestupy Riedl 
Ronald zo Slavoja Sládkovičovo a Ema Molnárová z Euromilk Dun. Streda, obaja do 
ŠKST Michal n/O a tiež prestup Denisa Bažányho z OŠK Križovany do OSTK Špačince. 
Tiež bol schválený prevod 3. ligy mužov z OŠK Zavar do Gasto Galanta a prevod 2. ligy 
z Gabčíkova na Zavar. 
 
 
5. Hospodárenie zväzu 
 
Podľa výpisu z VÚB k 1.6.2018 bolo na účte celkom 2.893,11 €, v tom je aj čiastka 1.900 
€ vyčlenená mládeži a kaucia druholigových družstiev vo výške 550 €.  Na zabezpečenie 
3-och kempov mládeže bolo usporiadateľom poslaných spolu 900 €. V hotovosti 
pokladne je k dnešnému dňu 148,57 €.  Hospodár požaduje, aby organizátori kempov 
mládeže kópiu vyúčtovania jednotlivých akcií poslali hospodárovi KSTZ. 
 
6. Rôzne  
 
Sládkovič – predbežný termín školenia rozhodcov lic. C s predĺžením licencií je 
plánovaný na sobotu 8. septembra v Leopoldove. Po skončení školenia sa uskutoční  
Konferencia KSTZ. 
 
 
Lazorčák – informoval o prípravách na nový súťažný ročník 5. liga SE-SI, prihlášky je 
potrebné zaslať do 15.8.2018. 
 
 
Dobiš – začiatkom tohto mesiaca sa telefonicky informoval p. Marián Dostál o možnosti 
vytvorenia regionálneho centra v ŠKST Michal n/O, okres Dunajská Streda.  
 
 
7. Uznesenie 
 
U-20/2018 – ŠTK KSTZ schvaľuje krajský rebríček 2.-4. ligy, ktorý bude doplnený 
o hráčov zo slovenského rebríčka. Sekretár zabezpečí jeho vydanie oddielom i na 
krajskú webovú stránku. 
 
Termín: 1.7.2018      Zodp.: sekretár 
 
 
U-21/2018 – VV KSTZ ukladá organizátorom krajských mládežníckych kempov posielali 
vždy kópiu vyúčtovanie  hospodárovi KSTZ. 
 
Termín: do 7 dní po skončení kempu   Zodp.: STK Bojničky 
         ŠK Moravský sv. Ján 
 
 



 
8. Záver 
  
Sekretár poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.  
 
 
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční 25. júla 2018 (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  
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