KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ–TRNAVA
Leopoldov, 24. 7. 2019
Z Á P I S č. 5/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava

Prítomní : Sládkovič, Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, Černý, Dobiš.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. Konferencia 2019
5. MK 2019/2020
6. Hospodárenie zväzu
7. Rôzne
8. Uznesenie
9. 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 č. 12/2019 – na usporiadanie
krajských kempov najmladšieho a mladšieho žiactva sa do 15.7.2019 neprihlásil žiadny
oddiel.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutie VV SSTZ bolo 18.7.2019, zápis č. 7/2019 zatiaľ nie je zverejnený na
internetovej stránke SSTZ. 19. júna 2019 sa v Bratislave uskutočnila Konferencia SSTZ, za
trnavský kraj sa jej zúčastnili zvolení delegáti: Stanislav Sládkovič, Jozef Turoň, Ján Lazorčák
a Vít Dobiš a tiež zástupcovia extraligových družstiev Mgr. Štefan Peko, MUDr. Jozef Kmeť a
RNDr. Kollár Tibor.
Sekretár nášho zväzu Vít Dobiš bol za celoživotný prínos pre stolný tenis menovaný za
Čestného člena SSTZ, Mgr. Štefan Peko a MUDr. Jozef Kmeť dostali Čestné uznanie za
podiel na výsledkoch svojich družstiev – tituly majstrov SR žien a mužov v ročníku 2018/2019.
Všetkým menovaným gratulujeme !
Konferencia ďalej odsúhlasila odkúpenie pozemkov pod stolnotenisovou halou SSTZ
(Černockého 6 v Bratislave), naopak neschválila novú štruktúru sekretariátu SSTZ a tým ani
nové Stanovy SSTZ.
4. Konferencia 2019
Krajská konferencia sa uskutoční v stredu 4. septembra 2019 o 18,00 v Leopoldove, sekretár
predložil návrh programu a zabezpečenie jednotlivých bodov konferencie.

5. MK 2019/2020
Sekretár podrobne informoval o pripravenosti nového súťažného ročníka MK
2019/2020, definitívny zoznam družstiev MK je zverejnený na krajskej webovej stránke a
taktiež predložil návrh krajského športového kalendára 2019/2020 1. časť, pretože 2. časť
bude doplnená až po schválení 2. časti slovenského ŠK. Družstvá mužov budú mať začiatok
súťaží 21. septembra, prvá časť im bude končiť 14. decembra, termíny žiackych družstiev
predloží komisia mládeže po stretnutí s komisiou mládeže bratislavského kraja, tak aby boli
zosúladené s termínmi SPM a R-BTM .
V termíne do 15.7.2019 boli schválené prevody súťažného miesta: prevod 3. ligy mužov z SK
Vydrany na Stavoimpex Holíč, prevod 3. ligy mužov z MSTK Leopoldov na Elastik Trnava,
prevod 4. ligy mužov z Elastik Trnava na TTC Majcichov, prevod 4. ligy z STC Rohožník B na
OŠK Križovany.
Do žiackych súťaží sa prihlásilo až 24 družstiev, preto po konzultáciách bude súťaž 3-oj
stupňová: 1.-3. liga po 8 družstiev. Víťazi 2. a 3. ligy budú postupovať priamo do vyššej
súťaže a druhé družstvá do „baráže“ s predposledným družstvom vyššej súťaže.
Na usporiadanie R-BTM 2019-2020 sa prihlásili Bojničky 1. R-BTM Nž a Sž (21.9.2019) a po
1.10.2019 môžu usporiadať dva R-BTM Veľké Úľany (na kategóriách im nezáleží).
6. Hospodárenie zväzu
K 1.7.2019 bolo na účte vo VÚB 2.006,62 €, dnešnému dňu po zaplatení štartových vkladov
je na účte vo VÚB celkom 5.889,24 €. V hotovosti pokladne bolo k dnešnému dňu 491,27 €.
7. Rôzne
Dobiš – upozornil na nové tlačivá SSTZ: prihlášky k registrácii a prestupové lístky, ktoré
obsahujú potrebné náležitosti k ochrane osobných údajov. Po konzultácii so sekretárom
SSTZ je možné do vyčerpania zásob používať aj doterajšie tlačivá.
Turoň – navrhol vypracovať k 1.1.2020 krajský rebríček starších žiakov s koeficientami 1,0 0,8
0,6 pre 1.-3. ligu žiakov. ObSTZ podobne ako KSTZ má nový program na spracovanie
výsledkov, oblastné súťaže budú mať cca 50 družstiev, ktoré budú zaradené v 5.-8. lige.
Porozsnyák – predseda očakáva mierny nárast družstiev 5. ligy galantského okresu.
Černý – stretnutie užších výborov KSTZ a BZST sa uskutoční v Bratislave v priebehu
augusta, za náš kraj sa stretnutia zúčastní Černý, Sládkovič a Dobiš. Predseda KOM navrhol
napísať list na predsedu VÚC Trnava – žiadosť o poskytnutie dotácie pre mládežnícky stolný
tenis kraja.
Sládkovič – navrhol z kapacitných dôvodov urobiť predĺženie rozhodcovských licencií v
piatok 13.9.2019 od 17,00. Školenie na získanie novej rozhodcovskej licencie navrhol
ponechať v pôvodnom termíne sobota 14. septembra 2019 od 9,00.
8. Uznesenie
U-13/2019 – VV KSTZ schvaľuje rozdelenie dotácie na mládež za súťažný ročník
2018/2019. Sekretár pošle oddielom príslušné čiastky na účet.
Termín: 31.8.2019

Zodp.: sekretár

U-14/2019 – VV KSTZ ukladá KM vypracovať návrh žiadosti na VÚC na dotáciu
mládežníckeho stolného tenisu
Termín: 1.8.2019

Zodp.: Černý

U-15/2019 – VV KSTZ ukladá KM vypracovať Športový kalendár na 1. časť MK 2018/2019 a
poslať ho všetkým oddielom spolu s vyžrebovaním súťaží družstiev (1. časť).
Termín: 31.8.2019

Zodp.: ŠTK, sekretár

9. Záver
Predseda Sládkovič poďakoval členom VV za účasť a prístup k prerokovaným bodom.
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ Trnava sa uskutoční v stredu 4. septembra 2019 o 16,30
v Leopoldove.

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

