KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ-TRNAVA
Leopoldov, 4. 9. 2019

Z Á P I S
z Konferencie krajského stolnotenisového zväzu Trnava 2019
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie - Sládkovič
Schválenie programu a pracovného predsedníctva - Dobiš
Voľba komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej) - Dobiš
Schválenie rokovacieho a volebného poriadku - Dobiš
Správa o činnosti KSTZ - Sládkovič
Správa Kontrolnej komisie o hospodárení KSTZ – ing. Šiška
Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018-2019
a príprava MK 2019/2020 – Dobiš
Odovzdanie diplomov a ocenení – Sládkovič, Mgr. Peko
Voľba-potvrdenie predsedu Kontrolnej komisie,
voľby delegátov na Konferenciu SSTZ 2020 - Lazorčák
Diskusia
Uznesenie – Ing. Šiška
Záver - Sládkovič

1. Otvorenie
Konferenciu krajského stolnotenisového zväzu Trnava otvoril predseda krajského zväzu
Sládkovič a podľa schváleného programu viedol konferenciu sekretár zväzu Dobiš.
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva
Účastníci konferencie schválili program a zvolili predsedníctvo Konferencie v zložení:
Sládkovič, Ing. Rehák, Turoň, Lazorčák, Ing. Šiška, Mgr. Peko a Dobiš.
3. Voľba komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
Prítomní zástupcovia oddielov zvolili 3-oj členné komisie:
mandátovú: Porozsnyák Róbert – predseda, Mádel, Dostál – členovia,
volebnú:: Lazorčák Ján - predseda, členovia Bartal, Ondruška
a návrhovú komisiu: ing. Šiška Peter – predseda, Ing. Bachratý, Holbík - členovia.
Konferencie sa zúčastnilo celkom 23 z 39 pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim,
čo je 59,0 %, čím bola Konferencia uznášania schopná.
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
Účastníci Konferencie schválili predložený návrh rokovacieho a volebného poriadku
konferencie.

4. Správa o činnosti KSTZ
Predseda informoval delegátov o činnosti zväzu a práci VV od minuloročnej konferencie
KSTZ 8.9.2018. VV sa schádzal pravidelne v Leopoldove (celkom 9x od ostatnej
konferencie) aj za účasti predsedov KK a KM ako aj účasti čestného člena VV – Mgr.
Peka. Zhodnotil prácu členov VV a komisií, poďakoval klubom SK Vydrany, Viktórii
Trnava a TTC Majcichov za úspechy dosiahnuté v sezóne 2018/2019.
4. Správa o hospodárení KSTZ za rok 2018
Správu o hospodárení KSTZ za rok 2018 predniesol predseda Kontrolnej komisie ing.
Šiška. Správa je súčasťou prílohy tohto zápisu.
5. Vyhodnotenie MK 2018/2019
Predseda ŠTK – Dobiš v obsiahlej správe vyhodnotil uplynulý súťažný ročník 2018/2020.
Správa bola odovzdaná v písomnej forme všetkým účastníkom Konferencie. Sekretár sa
preto v tomto bode venoval nadchádzajúcemu súťažnému ročníku 2019/2020.
MK 2019/2020 sa zúčastní celkom 50 družstiev po 12 v 2.-4. lige mužov a po 8 v 1.-3.
lige žiakov. Po niekoľkoročnom pôsobení v moravskom Hodoníne sa k nám vrátil
Stavoimpex Holíč, ktorý bude hrať 3. ligu mužov. Vyžrebovanie ako aj krajský športový
kalendár je zverejnený na krajskej internetovej stránke: www.kstztrnava.estranky.sk a tiež
na internetovej stránke www.stolnytenis.info, rovnako si družstvá môžu zo stránky
stiahnuť zápis zo stretnutia družstiev. Počet žiackych družstiev milo prekvapil, 3-oj
stupňová súťaž doteraz ešte nebola. MK sa začínajú 21. septembra, prvá časť končí 7.
decembra. Odvetná časť bude začínať 11. januára a končiť bude 4. apríla. MKJ budú 1.
februára 2020 v Bojničkách: muži a žiaci.
Spolu s Bratislavou budú aj v tomto súťažnom ročníku pre mládež regionálne BTM Open,
po tri turnaje v každej kategórii. Prvý bude už túto sobotu 7.9.2019 v Záhorskej Bystrici
(MŽ + Do), druhý organizujú Bojničky v nedeľu 29. septembra v kategórii Nž + Sž.
Budúci piatok a sobotu organizuje KSTZ školenie a seminár rozhodcov tu v tejto
miestnosti. Doteraz je prihlásených celkom 8 rozhodcov na predĺženie licencie, a na
celodenné sobotňajšie školenie 15 z toho na lic. D 3. lic. C 11 uchádzačov.
Sekretár tiež upozornil na povinnosť klubov nahlásiť štatutárov MV SR, do 30.6.2019 to
bolo bez poplatku, teraz sa už musí zaplatiť 16,50 €.
Oddiely môžu ešte do 15. septembra, kedy končí aj prestupový termín požiadať o
finančný príspevok na mládež do 23 rokov.
6. Odovzdanie diplomov a ocenení
Predseda KSTZ spolu s čestným predsedom Mgr. Pekom odovzdali zástupcom prvých 3och družstiev v jednotlivých súťažiach MK 2018/2019 diplomy za umiestnenie.
7. Voľby delegátov na Konferenciu SSTZ 2020 a potvrdenie predsedu Komisie
mládeže
Voľby viedol predseda volebnej komisie Lazorčák a boli verejné:
- navrhnutí boli 4-ia delegáti trnavského kraja na celoslovenskú Konferenciu SSTZ 2020:
Stanislav Sládkovič, Jozef Turoň, Ján Lazorčák a Vít Dobiš a dvaja náhradníci v poradí:
Róbert Porozsnyák, Černý Jozef a Ing. Šiška Peter.
Hlasovanie: - za 23, proti 0, zdržal sa 0. Menovaní boli zvolení za delegátov na
Konferenciu SSTZ 2020.

Rovnako bol schválený-potvrdený do konca volebného obdobia (2021) vo funkcii
predsedu Komisie mládeže Jozef Černý, za bolo 22, zdržal sa 1, proti 0 delegátov.
8. Diskusia
Bartal (Kúty) upozornil, že niektorí hráči uvedení na súpiskách nemajú platnú registráciu.
Odpovedal Ing. Rehák (zástupca nového výsledkového programu) vie o tom, do začiatku
súťaží MK to bude vyriešené.
Dostál (Michal n/O) – spýtal sa, či v prípade záujmu ich hráčov zúčastniť sa SPM v
príslušnej vekovej kategórii bude môcť byť zmenený termín žiackej ligy MK. Odpovedal
sekretár a predseda ŠTK – u žiakov okrem dohody na predohrávke je možná aj dohrávka
do najbližšieho kola.
Turoň (Bojničky) – navrhol rozšíriť striedanie hráčov v žiackych súťažiach tak, aby po
dosiahnutí víťazného bodu mohli byť vystriedaní aj ďalší hráči. Po diskusii bol tento návrh
doplnený do uznesenia.
Holbík (Šintava) – spýtal sa prečo niektoré družstvá majú uvedené až dve značky
loptičiek. Sekretár odpovedal, že sa jedná o kluby, ktoré majú viac družstiev v MK, jedno
družstvo môže mať uvedenú len jednu značku loptičiek. Tiež sa spýtal, na možnosť
neskoršieho začiatku stretnutí. Sekretár zdôvodnil, prečo nie je možný neskorší začiatok.
Gál (Sereď) – spýtal sa, či nie je možný iný deň stretnutí ako v sobotu. Sekretár mu
odpovedal, že je možné predohrať stretnutie v zmysle platných Propozícií MK.
Ing. Šiška (Hlohovec) navrhol umožniť maximálne striedanie hráčov aj v stretnutiach
mužov. Predseda KSTZ mu v odpovedi potvrdil, že tento návrh bol odmietnutý
konferenciou už pred 2-mi rokmi, má viac nevýhod ako výhod.
9. Uznesenie
Predseda návrhovej komisie – Ing. Šiška predložil návrh uznesenia, ktorý bol prítomnými
jednomyseľne schválený a je súčasťou prílohy tohto zápisu.
10. Záver
Predseda zväzu v závere poďakoval prítomným zástupcom oddielov za účasť i prístup
k prerokovávaným bodom a zaželaj im ako aj všetkým ich členom veľa zdravia
a športových úspechov.

Stanislav S l á d k o v i č, v. r.
predseda VV KSTZ
sekretár:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu
mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

Krajský stolnotenisový zväz - T R N A V A
Leopoldov, 4.9.2019

PREZENČNÁ LISTINA
z Konferencie KSTZ v Leopoldove, dňa 4. septembra 2019
Por.

Priezvisko a meno

Oddiel – klub

Podpis

1.

Sládkovič Stanislav – predseda

OŠK Križovany

prítomný

2.

Mgr. Peko Śtefan – čestný člen VV

Viktória Trnava

prítomný

3.

Dobiš Vít – sekretár

KST Hlohovec

prítomný

4.

Turoň Jozef – člen VV

Bojničky

prítomný

5.

Lazorčák Ján – člen VV

Senica

prítomný

6.

Porozsnyák Róbert – člen VV

Gasto Galanta

prítomný

7.

Černý Jozef – predseda KM

ŠKP Trnava

8.

Ing. Šiška Peter – predseda KK

Hlohovec

9.

Rácz František

Baka

10.

Markech Peter

Bojničky

11.

Ondruška Jozef

Dobrá Voda

12.

Šandal Peter

Dun. Streda

13.

Forro Radoslav

Galanta

prítomný

14

Ing. Rehák Martin

Hlohovec

prítomný

15.

Mádel Ladislav

Holíč

prítomný

16.

Ing. Čápka Jozef

Jasl. Bohunice

17.

Horváth Norbert

Jelka

prítomný

18.

Klčovanský Ľuboš

Križovany

prítomný

19.

Bartal Marián

Kúty

prítomný

20.

Mgr. Pikna Radomír

Leopoldov

21.

RNDr. Kollár Tibor

Majcichov

22.

Jančovič Štefan

Malženice

23.

Dostál Marián

Michal n/O

prítomný

24.

Kmoško Ondrej

Moravský Sv. Ján

prítomný

25.

Ing. Ševčovič Ľubomír

Pata

26.

Kaščák Ján

Piešťany

ospravedlnený
prítomný

prítomný

27.

Gazdič Stanislav

Rohožník

28.

Lazorčák Aleš

Senica

29.

Gál Martin

Sereď

prítomný

30.

Kubányi Marián

Skalica

ospravedlnený

31.

Németh Bohuslav

Sládkovičovo

prítomný

32.

Holbík Daniel

Šintava

prítomný

33.

Ing. Šulko Daniel

Špačince

34.

Ing. Bachratý Róbert

Elastik Trnava

35.

Sládek Richard

ŠKP Trnava

36.

Pauer Tomáš

Veľké Úľany

37.

Zlatník Zdeno

Vrbové

38.

MUDr. Kmeť Jozef

Vydrany

39.

Galo Marián

Zavar

prítomný

prítomný

prítomný

Prítomných je 23 z toho 23 s hlasom rozhodujúcim, čo z 39 pozvaných je 59,0 % a tým je
konferencia uznášaniaschopná.
Zapisovateľ: Porozsnyák Róbert

KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ - TRNAVA
Leopoldov, 4.9.2019

Správa o hospodárení KSTZ Trnava za rok 2018
Hospodárenie KSTZ, ktorý má ako

samostatný právny subjekt účet vo VÚB

(č.ú.:1246981755/0200) spočívalo vo vedení účtovnej evidencie v účtovnej knihe a
vedení samostatného účtu vo VÚB hospodárom KSTZ. Všetky peňažné operácie sú
vedené v peňažnom denníku, ktorý je minimálne 1x ročne kontrolovaný predsedom
Kontrolnej komisie.
Príimy:
Príjem za rok 2018 bol zo štartovných vkladov družstiev 4.000 € a z dotácie zo
SSTZ bola 3.258,70 €. Celkový príjem bol ešte doplnený o príjem z prevodov,
prestupov a pokút a bol celkom 540 €. Vo štartovných vkladoch (4.000 €) sú
zarátané aj pokuty za absenciu mládežníckeho družstva vo výške 1.600,0 € (sú vždy
použité na rozvoj mládežníckeho krajského st. tenisu).
Celkové príjmy za rok 2018 boli vo výške: 7.798,70 €.
Výdaje:
Hlavným výdajom bola odmena sekretárovi a hospodárovi spolu 1.720,60 €,
Dotácia na mládež činila celkom 1.610,30 €. Poplatok VÚB za vedenie účtu bol
122,18 €, náklady na internet a krajskú internetovú stránku boli vo výške 295,77 €,
náklady na telefón 380,05 €, cestovné na zasadnutia VV 843,40 €, nákup DKP
182,97 €. Náklady na MKJ boli 353,20 €, ostatné náklady spolu vo výške 197,55 €
Celkové výdaje za rok 2018 boli vo výške 6.506,20 €.
K 31.12.2018 bolo na účte vo VÚB celkom 4.840,42 €, v hotovosti pokladne bolo
31,26 €.
K dnešnému dňu (4.9.2019) je na účte 4.719,82 - 500 € = 4.219,82 €
a v hotovosti pokladne je 373,62 €.
Správu predkladá: Ing. Šiška Peter – predseda Kontrolnej komisie

KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ-TRNAVA
Leopoldov, 4. 9. 2019

UZNESENIE
z Konferencie KSTZ Trnava, konanej v Leopoldove dňa 4. septembra 2019

I.

Konferencia KSTZ berie na vedomie:

1/

Správu o činnosti KSTZ za obdobie medzi konferenciami 2018-2019

2/

Správu Kontrolnej komisie KSTZ za rok 2018.

3/

Vyhodnotenie súťažného ročníka MK 2018-2019

II.

Konferencia KSTZ schvaľuje:

1/

4-och delegátov tt-kraja na celoslovenskú Konferenciu SSTZ 2020:
Stanislava Sládkoviča, Jozefa Turoňa, Jána Lazorčáka, Víta Dobiša
a náhradníkov: Róberta Porozsnyáka, Jozefa Černého a Ing. Petra Šišku.

2/

do najbližšej volebnej Konferencie predsedu Komisie mládeže – Jozefa Černého
(ŠKP Trnava)

III.

Konferencia KSTZ ukladá:

1/

doplniť Propozície MK družstiev 2019/2020 v bode 19. V súťažiach žiakov po
dosiahnutí 6-eho bodu môžu byť vystriedaní ešte ďalší 2-ja hráči, celkom traja v
zápasoch dvojhier.
Termín: ihneď

Stanislav S l á d k o v i č, v.r.
predseda VV K S T Z

Zodp.: ŠTK KSTZ

Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu

