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, 13. 3. 2019
Z Á P I S č. 2/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava

Prítomní : Sládkovič, Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, ing. Šiška, Dobiš a ako hosť Černý.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2018/2019
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.
2. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené.
3. Informácie zo SSTZ
Prvé tohtoročné zasadnutie VV SSTZ bolo 23.1.2019, zápis č. 1/2019 bol po 15-ich
dňoch (?!) zverejnený (7.2.2019) na internetovej stránke SSTZ.
Vybrané zo zápisu:
- inventarizácia stolnotenisového materiálu za roky 2016 a 2017 potvrdila nedostatky,
avšak pre chýbajúce podpisy a hlavne pre absenciu hmotnej zodpovednosti bola kontrola
uzavretá.
- bola zverejnená upravená smernica o ÚTM na stránke SSTZ
- VV potvrdil porušenie pracovnej disciplíny ekonóma SSTZ
- VV uložil predsedovi komisie RSTaŠŠ Dr. Finkovi zverejniť vzorový rozpis školskej
stolnotenisovej ligy na stránke SSTZ
- dňa 22.1.2019 sa uskutočnilo výberové konanie
a/ na post generálneho sekretára na ½ úväzok od 1.2.2019 do 30.6.2019 nastúpi ing.
Boris Guman
b/ na post športovej riaditeľky na plný úväzok nastúpi od 15.2.2019 Eva Ódorová
c/ VV rozhodol o menovaní Ivice Hatalovej za výkonnú riaditeľku SSTZ od 1.2.2019 na
dobu neurčitú
- VV schválil úpravu rozhodcovskej smernice, ktorá bude zverejnená na stránke SSTZ
- VV schválil výšku dennej odmeny reprezentačným trénerom mládeže z 30 na 50 EUR
Boli určení usporiadatelia M-SR:

Majstrovstvá SR jednotlivcov – dorast: MSK Čadca
Majstrovstvá SR jednotlivcov - staršie žiactvo: Stolnotenisové Centrum BA
Majstrovstvá SR jednotlivcov - mladšie žiactvo: Stolnotenisové Centrum BA
Majstrovstvá SR jednotlivcov - najmladšie žiactvo: STO Valaliky
Majstrovstvá SR družstiev – staršie žiactvo: MSK Čadca
Majstrovstvá SR družstiev – mladšie žiačky: MŠK VSTK Vranov
Majstrovstvá SR družstiev – mladší žiaci: zatiaľ nikto (prípadný záujemca o
usporiadanie sa môže prihlásiť na mail sstz2@sstz.sk)
Ďalšie rokovanie VV SSTZ sa uskutočnilo 20.2.2019. Zápis č. 2 je zverejnený na stránke
SSTZ – až 8.3.2019.
Vybrané zo zápisu:
- sekretariát SSTZ sa rozrástol o 2-och nových členov: Evu Ódorovú novovymenovanú
športovú riaditeľku a ing. Borisa Gumana generálneho sekretára.
- bola zverejnená upravená smernica o udeľovaní licencií rozhodcom.
- efektivita novej štruktúry sekretariátu SSTZ bude zhodnotená na celoslovenskej
konferencii SSTZ.
- boli schválené dotácie 8-im oddielom za ÚTM, z nášho kraja dostane Viktória Trnava
2.960 €.
- Konferencia SSTZ bude v stredu (?) 19.6.2019, miesto bude včas určené. Kraje musia
SSTZ písomne nahlásiť svojich delegátov, vrátane náhradníkov do 3.6.2019.
- novým generálnym riaditeľom SSTZ je od 21.2.2019 menovaná Mgr. Ivica Hatalová
- gratulujeme !!!
6. apríla je Svetový deň stolného tenisu, do ktorého sa môžu zapojiť oddiely a zväzy,
podmienky sú uvedené na stránke SSTZ.
4.MK 2018/2019
2. liga mužov:
Tabuľku aj po 18. kole vedie suverénny ŠK Hlohovec (53 bodov), stratil sa však
prekvapujúco prvý bod za remízu v Zavare, druhé Sládkovičovo získalo 50 bodov a tretie
Veľké Úľany 46 bodov. Na opačnom konci tabuľky je nováčik ŠKP Trnava (20 bodov),
Leopoldov B na predposlednom mieste získal doteraz 26 bodov.
3. liga mužov:
Tabuľku vedie Dobrá Voda (52 bodov), druhá Galanta B má 47 a tretie Veľké Úľany B
majú 43 bodov. Naopak posledné sú Vydrany C (27 bodov), Malženice majú 29 bodov,
Piešťany C 30 a pred nimi je trojica s 31 bodmi (Vrbové, Majcichov a Kúty B).
4. liga mužov:
Bez straty bodu (54) je na čele suverénny ŠK Hlohovec B, druhé Jasl. Bohunice B majú
48 a tretí Elastik TT C 41 bodov. Posledné v tabuľke sú Veľké Úľany C so ziskom 25-ich
bodov, predposledné Križovany (26 bodov). V 17. kole nenastúpila Pata na stretnutie
v Rohožníku, okrem kontumácie bola Pate udelená pokuta 70 €, ktorá bola však už
zaplatená.
1. liga žiakov:
Po 12. kole je na čele tabuľky Galanta o vzájomné skóre s Kútmi, obidve družstvá majú
rovnako 34 bodov. tretí Moravský Sv. Ján získal 29 bodov. Posledný na 8. mieste je
Majcichov (12 bodov) predposledná Skalica získala 16 bodov.
2. liga žiakov:

Po 14. kole vedie tabuľku Leopoldov (41 bodov), druhý Michal n/O má 35 a tretí
Moravský Sv. Ján B 32 bodov, majú však vzájomné stretnutie k dobru. Na opačnom
konci je rezerva Jasl. Bohuníc B so 17-mi bodmi. V 13. kole nenastúpila Dun. Streda B
na stretnutie v Bojničkách. Pretože sa družstvá nedohodli najskôr na predohrávke
a neskôr ani na dohrávke priznala ŠTK kontumačné víťazstvo 10:0 v prospech Bojničiek,
okrem toho musí Dun. Streda zaplatiť pokutu v zmysle Propozícií bod 28 e/ vo výške 70
€, ktorá je splatná do 20.3.2019
Do predošlého zápisu VV č. 1 z 29.1.2019 sa nedopatrením dostalo upozornenie ŠTK,
že z 2. ligy žiakov postupujú prvé dve družstvá, nakoľko z 1. ligy zostúpia družstvá na 7.
a 8. mieste, čo neplatí. V platnosti zostávajú Propozície MK 2018/2019: z 2. ligy žiakov
postupuje iba prvé družstvo do 1. ligy a naopak z 1. ligy zostupuje len družstvo na 8.
mieste. Sekretár poslal vysvetlenie mailom všetkým žiackym družstvám.
R-BTM:
V nedeľu 3.3..2019 sa v Stolnotenisovom centre v Bratislave uskutočnil III. R-BTM
najmladšieho a staršieho žiactva, ktorého sa zúčastnilo celkom 78 hráčov, z toho bolo
z trnavského kraja len 19.
V nedeľu 10.3..2019 sa vo Veľkých Úľanoch uskutočnil III. R-BTM mladšieho žiactva a
dorastu, ktorého sa zúčastnilo celkom 91 hráčov, z toho z nášho kraja len 26.
Výsledky oboch turnajov boli ihneď po turnaji zverejnené na krajskej stránke.
Celkovými víťazmi R-BTM BA-TT OPEN 2018/2019 sa stali:
Najmladší žiaci:

Lesňák Dominik
Vanišová Vanda

– Stolnotenisové Centrum BA
– STK Pezinok

Mladší žiaci:

Bilka Pavol
Darovcová Nina

- TTC Záhorská Bystrica
- ŠKST Karlova Ves

Starší žiaci:

Kubala Nicolas
- OŠK Zavar
Drobová Veronika - STK Devínska Nová Ves

Dorast:

Doubek Kristian
Dzurová Lenka

- ŠKST Karlova Ves
- TTC Majcichov

Víťazom budú odovzdané poháre pred začiatkom Majstrovstiev regiónu v Moravskom Sv.
Jáne-Sekulách a v Bratislave.
MK jednotlivcov mládeže – príprava
Majstrovstvá regiónu mládeže jednotlivcov spoločné s bratislavským krajom sa
uskutočnia podľa ŠK: mladšie žiactvo a dorast 31.3.2019 v Moravskom sv. Jáne –
Sekulách, najmladšie a staršie žiactvo 7.4.2019 v Bratislave – hala SSTZ. Moravský sv.
Ján predložil propozície, ktoré sú zverejnené na krajskej stránke. Sekretár zabezpečí
športové poháre a medaile pre prvých štyroch v každej kategórii a tiež poháre pre
víťazov R-BTM (u Dali sportu v Galante p. Karkuš). Krajské zväzy uhradia náklady za
poháre pre víťazov R-BTM, usporiadatelia uhradia poháre, každý 16 ks. Vzhľadom na
propozície bude potrebné pre dorast zabezpečiť ešte 2 poháre pre prípad, že majstrom
regiónu dorastencov/dorasteniek bude pretekár iného regiónu. Taktiež bude potrebné
zabezpečiť aj potrebný počet medailí. Vzhľadom k tomu, že BSTZ odmeňuje svojich
najlepšie umiestnených hráčov na MRegJ predseda navrhol, aby tak urobil aj náš kraj.

Kvalifikácia o postup do 1. SL
Kvalifikácia sa po vzájomnej dohode oboch krajov uskutoční 27.4.2019 (sobota o 16,00)
v Bratislave a odveta 4.5.2019 (sobota 16,00) v trnavskom kraji. Návrh propozícií poslal
sekretár 30.1.2019 na pripomienkovanie a bol bratislavským krajom schválený. Oba
zväzy včas nominujú trojicu rozhodcov. K dnešnému dňu môžeme predpokladať, že
v kvalifikácii sa stretnú Devínska Nová Ves B (účasť má už istú) a ŠK III. ZŠ Hlohovec.
Kvalifikácia o postup do 4. ligy MK
Po diskusii došlo k dohode predsedov OSTZ: kvalifikácia víťazov 5. ligy sa bude odteraz
konať „rotačným“ spôsobom, tento rok kvalifikáciu zabezpečí ObSTZ Trnava, v budúcom
roku ZSTZ Senica a v ďalšom roku OSTZ Galanta. Tohtoročná kvalifikácia sa odohrá
v sobotu 11. mája 2019 v Šintave. Družstvá budú hrať o dve postupové miesta.
Jednotlivé stretnutia sa budú hrať do 10-eho víťazného bodu. Sekretár v spolupráci
s ObSTZ Trnava vypracuje propozície. Jednotlivé okresné zväzy do 5 dní po skončení
súťaže písomne oznámia, kto sa za ich okres zúčastní kvalifikácie o postup do 4. ligy
MK.
Postupy a zostupy:
Postupy a zostupy (2.-4. liga mužov a 1.-2. liga žiakov) sú uvedené v Propozíciách MK
2018/2019. Počty u mužov budú závisieť tiež od zostupujúcich z 1. ligy sk. Západ: či
vypadne z 1. ligy Leopoldov alebo Vydrany B (prípadne obaja alebo sa obe družstvá v 1.
lige udržia) a tiež od toho či víťaz našej 2. ligy postúpi cez „baráž“ s víťazom bratislavskej
2. ligy. Zostupujúci z 1. ligy budú známi až 14.4.2019 v nadstavbe o záchranu. Pri
najpriaznivejšej situácii by sa baráž o postup do 2. a 3. ligy nehrala a do 2. – 3. ligy by
postúpili priamo aj družstvá na 2. mieste. Takáto situácia je však málo pravdepodobná.
5. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k 1.3.2019 bolo na účte celkom 3.293,48 €. V tejto sume je aj
príspevok klubov na mládež. V hotovosti pokladne bolo k dnešnému dňu 103,79 €. Pre
potreby sekretára bol zakúpený notebook v cene 420 €.
6. Rôzne
Sládkovič – predseda informoval o pripravovanom školení rozhodcov (30.3.2019)
v Záhorskej Bystrici.
Turoň – oblastné súťaže odohrali 18 kôl, vedúce družstvo 5. ligy ŠSK Šintava má zatiaľ
52 bodov, druhé Špačince B 47 bodov a tretie Hoste 40 bodov. Súťaž končí 11.4.2019.
23. februára sa v Bojničkách uskutočnili Majstrovstvá trnavskej oblasti mužov a žiakov.
MOJ sa zúčastnilo celkom 41 mužov a 26 žiakov. U mužov získal titul ešte žiak Daniel
Brenessel (MTJ Piešťany – Moravany) u žiakov Radovan Hulík (ŠK Jasl. Bohunice).
Porozsnyák – okresná súťaž – 5. liga (13 družstiev) má odohratých 20 kôl z 26-ich,
tabuľku vedú Trstice (52 bodov z 19-ich zápasov), druhá je Sereď (51 bodov z 18-ich
zápasov) a tretia je Veľká Mača (46 bodov zo 17-ich zápasov). Súťaž sa skončí
20.4.2019.
Lazorčák – súťaž 5. ligy za účasti 8-ich družstiev sa skončila, víťazom a postupujúcim do
kvalifikácie o postup do 4. ligy sa stal ŠK Moravský Sv. Ján so 40. bodmi pred Strážami
(37 bodov) a Skalicou (30 bodov). 14.4.2019 sa uskutočnia v Skalici Majstrovstvá okresu
žiakov. Predseda zároveň požiadal VV z osobných dôvodov (významné životné
jubileum), aby sa najbližšie zasadnutie VV KSTZ uskutočnilo v Senici.

Černý – na ponuku prevziať funkciu predsedu komisie mládeže si p. Černý odpovedal
kladne.
7. Uznesenie
U-3/2019 – ŠTK schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po 18. kole mužov, 12. kole
žiakov 1. ligy a 14. kole 2. ligy žiakov. Schvaľuje tiež udelenie pokuty 70 € STC Euromilk
Dun. Streda za nenastúpenie na stretnutie 13. kola 2. ligy žiakov v Bojničkách. Pokuta je
splatná do 20.3.2019. Rovnako ŠTK schválila udelenie pokuty 70 € STK Pata za
nenastúpenie na stretnutie 17. kola 4. ligy mužov v Rohožníku. Pokutu STK Pata už
uhradil.
Termín: podľa textu

Zodp.: ŠTK KSTZ

U-4/2019 – VV schvaľuje propozície kvalifikácie o postup do 1. SL družstiev mužov,
ktoré budú včas doplnené o víťazné družstvá, miesta kvalifikácie, rozhodcov a loptičky.
Zodp.: ŠTK KSTZ TT a BA
U-5/2019 – VV berie na vedomie dohodu predsedov OSTZ o kvalifikácii víťazných
družstiev 5. ligy o postup do 4. ligy MK. Tohtoročná kvalifikácia sa uskutoční 11. mája
2019 v Šintave.
Termín: podľa textu

Zodp.: víťazi 5. ligy

U-6/2019 – VV kooptuje do najbližšej Konferencie za predsedu komisie mládeže p.
Jozefa Černého.
U-7/2019 – VV schválil odmeniť najlepšie umiestneného jednotlivca trnavského kraja
v každej kategórii MRegJ 2019, poukážkou v hodnote 30 € na nákup stolnotenisového
tovaru v obchode DALI Sport Galanta – p. Karkuš. V prípade rovnakého umiestnenia
viacerých hráčov dostane poukážku vyššie umiestnený hráč aktuálneho regionálneho
rebríčka danej kategórie. Aktuálny rebríček bude zverejnený na krajskej stránke
15.3.2019.
8. Záver
Predseda Sládkovič poďakoval členom VV za účasť a prístup k prerokovaným bodom.
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ Trnava sa uskutoční ako výjazdové v stredu 17.4.2019
o 17,30 v Senici.
Zapísal: Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu
Schválil: Stanislav S l á d k o v i č, v. r.
predseda VV KSTZ
sekretár:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

