
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,  23.10. 2019

                                       Z  Á  P  I  S   č.  7/2019 

         zo  zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava        

Prítomní :  Sládkovič, Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, Černý, Ing. Šiška, Dobiš.

Program:  
1. Otvorenie

                2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. Vyhodnotenie Konferencie 
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  predseda
a podľa vyššie uvedeného schváleného programu viedol ďalej sekretár zväzu.  

2. Kontrola uznesení

Z  predchádzajúceho  septembrového  zasadnutia  VV  nevyplynulo  žiadne  uznesenie,
uznesenie prijaté  Konferenciou KSTZ (4.9.2019),  ktoré sa týkalo doplnenia Propozícií  MK
2019/2020 v bode 19. o rozšírení počtu striedajúcich hráčov po dosiahnutí 6-eho bodu bolo
splnené.

3. Informácie zo SSTZ

Ostatné zasadnutie VV SSTZ bolo len včera, zápis bude zverejnený neskôr. Prechádzajúce
výjazdové zasadnutie bolo v Humennom 12-13.9.2019,   zápis č. 9/2019  je zverejnený na
internetovej stránke SSTZ. 
Novým  trénerom  reprezentačného  družstva  žien  sa  stal  jediný  prihlásený  tréner  –  Tibor
Bednár (Nižná n/O) so zmluvou do konca roku 2020. U mládeže na štyri trénerské miesta
bolo prihlásených 6 trénerov, vybraní na 2-oj ročné obdobie boli: kadeti – Jahoda, kadetky –
Solár, juniori – Grigel, juniorky – Grigelová.

4. Konferencia 2019 - vyhodnotenie

Predseda KSTZ vyhodnotil  krajskú  konferenciu ako bezproblémovú Jediný  problém bol  v
neospravedlnenej neúčasti niektorých oddielov.

5. MK 2019/2020 

Sekretár podrobne informoval o priebehu prvých kôl nového súťažného ročníka MK
2019/2020. Muži odohrali 5 a žiaci 3 kolá. 



2. liga mužov: Po 5-ich kolách vedú tabuľku bez straty bodu Sládkovičovo a Veľké Úľany (15),
za nimi s  13-mi bodmi sú Kúty a Baka. Na dolných priečkach tabuľky na 11.-12. mieste sú
Rohožník a Galanta B zhodne s 5-mi bodmi. Sekretár predložil rámcový návrh propozícií o
postup do I. SL, nastúpiť v nej môžu všetci hráči zo súpisky bez obmedzenia.

3. liga mužov:  V 5. kole sa stretli  Sládkovičovo B a Hlohovec B, družstvá,  ktoré dovtedy
nestratili ani bod, zvíťazilo domáce Sládkovičovo B pomere 12:6. Bez straty bodu je tiež Holíč
na druhom mieste o skóre. 
V pásme zostupu sú  na 11. mieste Veľké Úľany B (6 bodov) a na 12. mieste Špačince so
ziskom 5 bodov.

V  1.  kole  necestovali  Veľké  Úľany  B  do  Holíča,  ŠTK  priznala  kontumačnú  výhru  18:0
domácemu Holíču a Veľkým Úľanom udelila pokutu 70,- €, so splatnosťou do 31.10.2019.
Pokuta bola uhradená už 26.9.2019.

4. liga mužov: na čele je nováčik zo Šintavy (14 bodov) a Jelka s rovnakým počtom bodov,
len s horším skóre. Tretia je Senica (13 bodov). Na zostupových miestach je 11. Pata a 12.
Križovany s rovnakým počtom bodov 6.
V 4. kole necestovala Pata do Vrbového (údajne pre nedostatok hráčov, hoci ich má  súpiske
21). ŠTK priznala kontumačnú výhru 18:0 domácemu Vrbovému a Pate udelila pokutu 70,- €,
so splatnosťou do 31.10.2019.

1. liga žiakov: Po 3-och kolách je poradie v tabuľke: 1. Galanta (9 bodov). 2. Kúty (8 bodov),
družstvá na 3.-5 mieste: Dun. Streda, Mor. sv. Ján a Leopoldov  majú rovnako 7 bodov. V
pásme zostupu sú Jasl. Bohunice a Skalica s 3-mi bodmi.

2. liga žiakov: tabuľku vedie dvojica s 9-mi bodmi Elastik Trnava a Michal n/O, za nimi sú tri
družstvá,  ktoré  získali  7  bodov  (Dun.  Streda  B,  Pata  a  Vydrany.  Posledné  tri  družstvá
Majcichov, Bojničky a Mor. sv. Ján B majú zhodne po 3 body.

3.  liga  žiakov:  prvých  5  družstiev  (Bojničky  B,  Skalica  B,  Dun.  Streda  C,  Galanta  C  a
Leopoldov B) získali rovnako 7 bodov, posledná je Galanta B so ziskom 3-och bodov.

Kompletný  výsledkový  servis  MK 2019/2020  je  na  www.stolnytenis.info a  zároveň  aj  na
krajskej krajskej  webovej stránky www.kstztrnava.estranky.sk pod Súťažami.  Sekretár poslal
všetkým  družstvám  podrobný  návod  na  registráciu  na  www.stolnytenis.info ako  aj  na
zadávanie výsledkov a zápisov do nového výsledkového servisu stolnytenis.info. 

Nie  všetci  oprávnení  užívatelia  na  pinec.info  zatiaľ  zvládajú   požiadavky  nového
výsledkového servisu. 
Časté chyby: nekvalitné ťažko čitateľné foto zápisov, neúplné zápisy, chýbajúca úspešnosť
jednotlivcov, neskoré zadanie na stránku  www.stolnytenis.info, nevloženie zápisu a foto do
Galérie zápisu.

V sobotu 7. septembra sa v Záh. Bystrici uskutočnil 1. R-BTM Open v kategórii ml. žiactva a
dorastu za účasti  86 pretekárov,  z toho necelých 20 % (17) z nášho kraja.  Výsledky boli
zverejnené a poslané oddielom.
V nedeľu 29. septembra organizovali Bojničky 1. R-BTM Open v kategórii najml. a staršieho
žiactva. Kompletné výsledky boli už v nedeľu večer zverejnené na krajskej stránke a poslané
oddielom. Turnaja sa zúčastnilo celkom 100 pretekárov, z toho z nášho kraja 29.

V nedeľu 27. októbra organizujú Veľké Úľany 2. R-BTM BA/TT Open v kategórii ml. žiactva a
dorastu. Zatiaľ je prihlásených 58 hráčov.

6. Hospodárenie zväzu

http://www.stolnytenis.info/
http://www.stolnytenis.info/
http://www.stolnytenis.info/
http://www.kstztarnava.estranky.sk/


K  dnešnému dňu je na účte vo VÚB celkom 5.015,56 €, 11.10.2019 bola poukázaná dotácia
1.350,- € (zrejme za registráciu). V hotovosti pokladne bolo k dnešnému dňu 373,62 €. 

7. Rôzne

Dobiš – informoval o prestupoch a hosťovaniach (termín končil 15.9.2019) ako aj o  seminári
a    školení  rozhodcov  13.-14.9.2019  v  Leopoldove,  ktorého  sa  zúčastnilo  celkom  30
rozhodcov. 
Sekretár ďalej informoval o žiadosti KST Viktória Trnava na dotáciu knižnej publikácie k 20.
výročiu vzniku oddielu. 

Černý – kritizoval neskoré zverejnenie zápisu zo zasadnutia VV SSTZ v Humennom.

Turoň – informoval o priebehu oblastných súťaží, najmä 5. ligy. Favoritom v nej je Buková.
Oblastných súťaží sa zúčastňuje celkom 52 družstiev (5LM – 12, 6LM – 12, 7LM – 14 a 8LM
– 14). 

Porozsnyák – v majstrovstvách okresu Galanta v 5. lige je 15 družstiev, ktoré odohrali doteraz
6 kôl. Tabuľku vedie Sládkovičovo B (17 bodov) pred Patou B (16), tretia je Šoporňa A (15 a
zápas k dobru). Aj štvrté Trstice ešte nestratili bod (12 zo 4-och zápasov).

Lazorčák – v 5. lige hrá 11 družstiev, vedie Borský sv. Jur (10 bodov) pred Kútmi C (10),
Strážami (9) a Moravským sv. Jánom (9 bodov a zápas k dobru).

8. Uznesenie
 
U – 16/19 ŠTK  KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po 5-ich kolách mužov a 3-
och kolách žiakov.

U – 17/19 VV KSTZ schvaľuje dotáciu 100 € klubu Viktória Trnava na knižnú publikáciu pri
príležitosti 20. výročia vzniku klubu. Uvedenú čiastku pošle hospodár na účet klubu.

Termín: 31.10.2019  Zodp.: hospodár KSTZ

U – 18/19 ŠTK  KSTZ schvaľuje rámcové propozície o postup do I. SL. Štartovať môžu všetci
hráči zo súpisky bez obmedzenia. Sekretár pošle propozície BZST k vyjadreniu.

9. Záver

Predseda Sládkovič poďakoval členom VV za účasť.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční v stredu  27.11.2019 o 17,00 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

mailto:vit.dobis7@gmail.com

