KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ–TRNAVA
Leopoldov, 11. 6. 2019
Z Á P I S č. 4/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava

Prítomní : Sládkovič, Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, ing. Šiška, Černý, Dobiš.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2018/2019 – vyhodnotenie
5. MK 2019/2020 – príprava
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
Štvrté tohtoročné zasadnutie VV SSTZ bolo 7.5.2019, zápis č. 4/2019 je zverejnený na
internetovej stránke SSTZ. Ostatné zasadnutie VV SSTZ bolo 5.6.2019, zápis ešte nie je
zverejnený.
4. MK 2018/2019 – vyhodnotenie
MK družstiev boli ukončené, rovnako ako všetky kvalifikácie, súťažný ročník prebehol bez
väčších problémov, spolupráca klubov so sekretárom bola na dobrej úrovni. Kontumácií a
protestov bolo minimum. Pretrváva problém s rozhodcami, i keď kvalifikovaných rozhodcom z
roka na rok pribúda avšak keďže sú to zväčša hráči, ktorí v stretnutiach hrajú, tak sa
stretnutia hrajú prakticky bez rozhodcu. Rovnako sa v 2. lige nedodržiavalo nariadenie o
používaní počítadiel. Tiež, žiadny klub nebol pokutovaný ak nezabezpečil kvalifikovaného
rozhodcu na majstrovské stretnutie. Stretnutia v drvivej väčšine prípadov nerozhodujú
kvalifikovaní rozhodcovia, pretože hrajú v stretnutí. Rozhodcov kvalifikovaných je na počet
dosť, ale rozhodcovská prax im chýba.
Veľa stretnutí sa tiež predohrávalo, najmä ak mal klub viacero družstiev. Sumár predohrávok
podľa klubov je v prílohe tohto zápisu. Uvedený manipulačný poplatok uhradia kluby spolu so
štartovným vkladom do nového súťažného ročníka.

MSR jednotlivcov mládeže – vyhodnotenie
Staršie žiactvo – Bratislava: veľmi pekný úspech našej výpravy, o zisk 5-ich (len škoda, že
žiadna nebola zlatá) sa postarala dvojica Nicolas Kubala (Zavar) a predovšetkým Dominika
Wiltschková (Galanta), z toho Nicolas 2 bronzové vo štvorhrách a Dominika 3 strieborné.
Gratulujeme !
Dorast v Čadci – o zisk 2-och našich bronzových medailí sa postarala Zuzka Peková (Viktória
TT) vo dvojhre a mixe.
Mladšie žiactvo v Bratislave SC – vynikajúci úspech dosiahla Dominika Wiltschková (Galanta)
ziskom ďalších 3 medailí, tentoraz to boli aj najcennejšie, vo dvojhre a mixe zlaté a v štvorhre
strieborná. Gratulujeme !
Najmladšie žiactvo vo Valalikách (15.-16.6.2019) – účasť bude najvyššia, ale medaile budú
tentoraz veľmi vysoko.
Kvalifikácia o postup do 1. SL
Kvalifikáciu medzi družstvami STK Devínska Nová Ves B a ŠK III. ZŠ Hlohovec vyhral
Hlohovec, obidve stretnutia sa hrali v Bratislave, prvý vyhral Hlohovec 8:6 a v druhom bola
remíza 7:7. Postup vybojovali predovšetkým ukrajinskí hráči, ktorí vyhrali všetky svoje
zápasy.
Kvalifikácia o postup do 4. ligy MK
Kvalifikácia sa hrala 11. mája 2019 v Šintave. Družstvá ŠSK Šintava, Mladosť Sereď a ŠK
Jáňan Moravský Sv. Ján hrali turnajovým spôsobom o dve postupové miesta. Do 4. ligy MK
2019/2020 postupuje prvá Šintava a tiež druhá Sereď.
Kvalifikácia o víťaza regiónu BA-TT družstiev dorastencov
Kvalifikácia medzi družstvami Gasto Galanta a TTC Záh. Bystrica, prvé stretnutie 15.4.2019
v Záh. Bystrici skončilo remízou 5:5, odvetu v Galante 21. mája vyhrala Galanta 6:1 postúpila
do celoslovenskej kvalifikácie o postup do extraligy dorastencov, ktorá sa hrala 9.6.2019 v
Žiline. Galanta v kvalifikácii nakoniec nehrala, prenechala účasť Záh. Bystrici, ktorá skončila
na 2. mieste a postúpila do Extraligy dorastencov.
5. MK 2019/2020 – príprava
Sekretár podrobne informoval o pripravenosti nového súťažného ročníka MK
2019/2020 propozíciách, predbežnom zozname družstiev MK, prihláške, krajskom rebríčku
mužov, novej súpiske. Materiál k novému ročníku bol po diskusii a pripomienkach schválený.
Zostáva pripraviť krajský športový kalendár v závislosti na schválenom slovenskom
športovom kalendári.
6. Hospodárenie zväzu
K dnešnému dňu je na účte vo VÚB celkom 1.490,22 €. V hotovosti pokladne bolo
k dnešnému dňu 317,90 €.
7. Rôzne
Dobiš – sekretár informoval o telefonáte preds. STK Suchá n/P Tomašoviča. ŠTK ObSTZ
rozhodla o dodatočnom kontumácii zápasov ich hráča Mišíka a po zmene výsledkov aj o

preradení do nižšej súťaže. Ich odvolanie na VV ObSTZ nebolo prerokované pre nezaplatenie
odvolacieho poplatku. Cítia sa opäť ukrivdení, pretože ani neboli prizvaní na odvolanie a bolo
im len oznámené, že sa odvolanie pre nedodržanie SP neprejednávalo a zostáva v platnosti.
STK Suchá sa preto chcela odvolať na KSTZ Trnava. Sekretár predsedovi Suchej vysvetlil,
že v danom štádiu je možné iba odvolanie na VV SSTZ za porušenie Súťažného poriadku.
Turoň – 13.6.2019 sa uskutoční Konferencia ObSTZ, hlavným bodom bude schválenie
nových Stanov a tiež zmeny v Propozíciách MO. Informoval tiež o prípade Mišíka, VV ObSTZ
požiadal o vyjadrenie predsedu DK SSTZ k ich postupu.
Lazorčák – žiadne prevratné zmeny v nastávajúcom ročníku (5. liga Senica-Skalica) sa
nechystajú.
Porozsnyák – predseda OSTZ Galanta predpokladá nárast družstiev v 5. lige MO.
Černý – poukázal na kritický stav v mládežníckych kategóriach tt-kraja (pomer registrovaných
hráčov a zastúpenie v slovenských rebríčkoch). Stretnutie predsedov komisií krajov BA a TT
(užšie VV oboch krajov) sa uskutoční v Bratislave, termín dohodnú predsedovia KM.
Sládkovič – predseda dohodol s bratislavským krajským zväzom zakúpenie nového
programu spracovania stolnotenisových výsledkov, ktorý BZST úspešne využíva už rok
(autorom je p. Grega). Jednorazová cena za program je 300 €. Členovia VV s nákupom
nového programu súhlasili.
Družstvo dorasteniek TTC Majcichov sa stalo vicemajstrom Slovenska pre rok 2019. V
záverečnom finále Extraligy dorasteniek po remíze s dievčatami z Michaloviec získali za 2.
miesto strieborné medaily. Zostava TTC Majcichov: Ema Labošová, Lenka Dzurová, Lucia
Gašparíková a Simona Ivančáková. Blahoželáme!
Predbežný termín školenia rozhodcov je sobota 14. septembra 2019 od 9,00 v Leopoldove.
8. Uznesenie
U-9/2019 – VV KSTZ schvaľuje Propozície, prihlášku a súpisku pre MK 2019/2020. Termín
prihlášok je 15. júl 2019, dokedy je možné aj previesť súťažné miesto v MK. Rovnako bol
schválený krajský rebríček mužov k 1.7.2019. Uvedený materiál zašle sekretár oddielom.
Termín: 15. jún 2019

Zodp.: sekretár KSTZ

U-10/2019 – VV schvaľuje zakúpenie nového programu, tak aby bol používaný v novom
súťažnom ročníku MK 2019/2020. Preplatenie faktúry BZST zabezpečí hospodár zväzu.
Termín ihneď

Zodp.: hospodár KSTZ

U-11/2019 – VV schvaľuje predbežný termín konania Konferencie KSTZ – stredu 4.
septembra 2019 o 18,00 hod. V Leopoldove.
Termín: podľa textu
U-12/2019 – KM KSTZ vyzýva oddiely-kluby, aby sa prihlásili do 15.7.2019 (uzávierka
prihlášok družstiev MK 2019/2020) na usporiadanie krajských kempov najmladšieho a
mladšieho žiactva.
Termín: podľa textu

9. Záver
Predseda Sládkovič poďakoval členom VV za účasť a prístup k prerokovaným bodom.
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ
v Leopoldove.

Trnava sa uskutoční v stredu 24.7.2019 o 17,00

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

