
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 – T R N A V A 
               Leopoldov,  4. 9. 2019

                                       Z  Á  P  I  S   č.  6/2019 

         zo  zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava        

Prítomní :  Sládkovič, Mgr. Peko, Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, Ing. Šiška, Dobiš.
Neprítomný: Černý - ospravedlnený

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.

3. Informácie zo SSTZ

Ostatné zasadnutie VV SSTZ ako mimoriadne bolo 12.8.2019,  zápis č. 8/2019  je zverejnený
na  internetovej  stránke  SSTZ.  Mimoriadne zasadnutie  nepriamo inicioval  kontrolór  SSTZ,
ktorý  členom VV SSTZ predložil  stanovisko a  odporúčania  k  3  podnetom,  ktoré  dostal  z
Celoslovenskej  Konferencie  SSTZ.  VV  požiadal  kontrolóra  o  doplnenie  stanoviska  a
príslušných  paragrafov  ZP.  Najbližšie  zasadnutie  VV  SSTZ  bude  13.-14.9.2019  ako
výjazdové v Humennom.
Do  15.9.2019  môžu  oddiely  požiadať  o  finančný  príspevok  na  mládež  do  23  rokov.  Do
15.9.2019 je prestupový termín.
SSTZ upozornil na povinnosť poslať MV-SR oznámenie o štatutároch neziskových organizácií
(zväzy, oddiely-kluby). Do 30.6.2019 bolo oznámenie bez poplatku, teraz je to s poplatkom
16,50 €.

4. Konferencia 2019 

Krajská konferencia sa uskutoční dnes v stredu 4. septembra 2019 o 18,00 v Leopoldove.
Zabezpečenie jednotlivých bodov konferencie:
Otvorenie a privítanie delegátov – Sládkovič, ktorý odovzdá vedenie konferencie sekretárovi.
V  ďalšom  bode   navrhne  predsedajúci  odsúhlasenie  programu,  ďalej   navrhne  zloženie
predsedníctva, odsúhlasenie rokovacieho a volebného poriadku konferencie ako aj zvolenie
mandátovej volebnej a návrhovej komisie. Potom požiada predsedu mandátovej komisie o



potvrdenie uznášaniaschopnosti konferencie. V ďalšom bode prednesie predseda správu o
činnosti  KSTZ za obdobie  medzi  konferenciami  2018-2019,  následne prednesie správu o
hospodárení KSTZ za rok 2018 Ing. Šiška – predseda KK. Vyhodnotenie   súťažného ročníka
2018/2019 predloží za ŠTK  sekretár a v závere tohto bodu odovzdajú diplomy prvým 3-om
družstvám v MK predseda KSTZ a čestný predseda. Sekretár predloží návrh delegátov, ktorí
budú zastupovať KSTZ na Konferencii SSTZ 2020 a tiež dá odsúhlasiť predsedu Komisie
mládeže  Černého  do  najbližších  volieb.  V  úvode  diskusie  sekretár  bude  informovať  o
pripravenosti  nastávajúceho  súťažného  ročníka.  Po  diskusii  predloží  Ing.  Šiška  návrh
uznesenia. Záver – predseda. 

5. MK 2019/2020 

Sekretár  podrobne  informoval  o  pripravenosti  nového  súťažného  ročníka  MK
2019/2020, vyžrebovanie, športový kalendár MK je zverejnený na krajskej webovej stránke.
Muži majú začiatok súťaží 21. septembra, prvá časť im bude končiť 7. decembra, odvetná
časť  začína  11.  januára  a  končí  4.  apríla.  Po  spoločnom  zasadnutí  užších  výborov
bratislavského a trnavského kraja v Bratislave 13.8.2019 boli určené termíny a miesta 6-ich
R-BTM a 2-och MregJ a schválené Propozície R-BTM OPEN 2019/2020. Vyžrebovanie a
výsledky  okrem  krajskej   webovej  stránky  www.kstztrnava.estranky.sk budú  aj  na
www.stolnytenis.info 
ŠTK dodatočne zaradila do krajského rebríčka mužov k 1.7.2019 Ladislava Reháka ml. na
miesto 88-a.

6. Hospodárenie zväzu

K  dnešnému dňu po zaplatení štartových vkladov je na účte vo VÚB celkom 4.219,82 €. V
hotovosti pokladne bolo k dnešnému dňu 373,62 €. 

7. Rôzne

Dobiš – informoval o prestupoch a hosťovaniach k 4.9.2019 ako aj o prihláškach na seminár a
školenie rozhodcov 13.-14.9.2019. 

8. Uznesenie
 
- nebolo prijaté žiadne.

9. Záver

Predseda Sládkovič poďakoval členom VV za účasť.

Najbližšie  zasadnutie  VV  KSTZ   Trnava  sa  uskutoční  v stredu   23.10.2019  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: Vít Dobiš  mobil: 0907 663 809
 adresa: Závalie 6, 920 01 Hlohovec e-mail: vit.dobis7@gmail.com

http://www.kstztarnava.estranky.sk/
mailto:vit.dobis7@gmail.com
http://www.stolnytenis.info/

