
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,  27.11. 2019

                                       Z  Á  P  I  S   č.  8/2019 

         zo  zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava        

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

Program:  
1. Otvorenie

                2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ

           4. MK 2019/2020
           5. MKJ 2020 – muži a žiaci 

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.  V úvode zablahoželal  Jozefovi
Černému k dnešným okrúhlym narodeninám, k želaniu pevného zdravia sa pripojili aj ostatní
členovia VV KSTZ. 

2. Kontrola uznesení

Z predchádzajúceho októbrového zasadnutia VV  boli uznesenia splnené.

3. Informácie zo SSTZ

Ostatné zasadnutie VV SSTZ bolo 22.10.2019 a mimoriadne v Nitre 3.11.2019, zápis č. 10  a
11 je zverejnený na internetovej stránke SSTZ. V Bratislave je dnes zasadnutie VV SSTZ. 
Vybrané zo zápisov:
-  VV  zrušil  výberové  konanie  na  športovú  riaditeľku  SSTZ  a  dal  tak  za  pravdu  nášmu
predsedovi, ktorý na na Konferencii SSTZ 2019 označil výberové konanie za neplatné. VV
SSTZ pozíciu športovej riaditeľky zrušil.
-  bola rozdelená dotácia (239 €/hráč) pre hráčov do 23 rokov,  z nášho kraja ju dostanú:
Viktória Trnava (6), Leopoldov (12), Kúty (8), Bojničky (14), Dun. Streda (9), Michal n/O (5),
Majcichov (11), Moravský sv. Ján (15).
-  SSTZ  oslávi  v  budúcom  roku  95.  výročie  vzniku  organizovaného  stolného  tenisu  na
Slovensku a plánuje vydať pri tejto príležitosti publikáciu, ktorá zmapuje v ktorej obci, meste a
za akých okolností sa stolný tenis uchytil a ako prosperoval. Jednotlivé kluby môžu do tejto
publikácie  prispieť  ak  pošlú  hodnoverné  podklady  do  31.  decembra  2019  na  mail:
publikacia95@gmail.com 

mailto:publikacia95@gmail.com


4. MK 2019/2020 

Sekretár  podrobne  informoval  o  priebehu  súťažného  ročníka  MK 2019/2020.  Muži
odohrali 9 a žiaci 5 kôl. 

2. liga mužov: Dve kolá pred koncom prvej časti vedú tabuľku bez straty bodu Sládkovičovo a
Veľké Úľany (27), za nimi s  23.-mi bodmi sú Kúty. Na dolných priečkach tabuľky v pásme
zostupu na 11.-12. mieste sú Dobrá Voda (10) a Galanta B s 9.-mi bodmi. 

3. liga mužov: Po 9. kole je poradie:  1. Sládkovičovo B (27 bodov), 2. Hlohovec B (25) a o 3.
miesto sa delia Kúty B, Holíč a Zavar (21 bodov). V pásme zostupu sú až štyri družstvá so
ziskom 13 bodov: Majcichov, Špačince, ŠKP Trnava a Jasl. Bohunice B.

4. liga mužov: na čele je dvojica so ziskom 24 bodov Senica a Šintava, tretia je Jelka (23
bodov).  Na zostupových miestach je 11.  Sereď (12 bodov) Križovany na 12.mieste majú 11
bodov. Pata zaplatila pokutu 70 € za nenastúpenie na stretnutie vo Vrbovom.

1. liga žiakov:  Po 5-och kolách je poradie v tabuľke:  1.  Galanta (14 bodov),  2.  Kúty (13
bodov),  družstvá  na 3.-4.  mieste:  Dun. Streda  a Leopoldov  majú rovnako 11 bodov.  V
pásme zostupu sú  Jasl. Bohunice (7 bodov) a Skalica s 5.-imi bodmi.

2. liga žiakov: tabuľku vedie  s 15-mi bodmi Michal n/O, druhý Elastik Trnava má 14 bodov a,
za nimi sú tri  družstvá, ktoré získali 11 bodov (Dun. Streda B, Pata a Vydrany.  V pásme
zostupu sú Bojničky na 8. mieste majú 5 bodov, Majcichov B a Moravský sv. Ján B získali o 2
body viac.

3. liga žiakov: prvé Bojničky B získali  12 bodov,  majú však o zápas viac, Dun. Streda C
Skalica B a Galanta C získali rovnako 11 bodov, rezerva Jasl. Bohuníc na 5. mieste má 10
bodov no zápas k dobru.

V nedeľu 27. októbra sa uskutočnil vo Veľkých Úľanoch 2. R-BTM BA/TT Open v kategórii ml.
žiactva a dorastu. Zúčastnilo sa ho rekordných 143 hráčov, z toho z trnavského kraja bolo 40.
Výsledky boli  zverejnené a poslané klubom už večer  v  deň turnaja.  Hlavným rozhodcom
turnaja bol Sládkovič.

V nedeľu 17.  novembra sa uskutočnil  2.  R-BTM BA/TT Open v kategórii  najmladšieho a
staršieho v Bratislave na Spojoch. Zúčastnilo sa ho celkom 120 hráčov, z toho z trnavského
kraja bolo 33. Kompletné výsledky boli zverejnené na krajskej stránke a boli  tiež poslané
klubom.

V nedeľu  1.  decembra  sa  vo  Veľkých  Úľanoch  uskutoční  3.  R-BTM Open ml.  žiactva  a
dorastu.

5. MKJ 2020 – muži a žiaci

Majstrovstvá kraja jednotlivcov mužov a žiakov pre rok 2020 sa uskutočnia podľa športového
kalendára 1. februára 2020 (sobota) v Bojničkách. Sekretár predložil návrh Propozícií MKJ,
ktorý bol po diskusii doplnený a schválený. Sekretár zabezpečí diplomy, športové poháre a
medaile.

6. Hospodárenie zväzu

K  dnešnému  dňu  je  na  účte  vo  VÚB  celkom  3.956,18  €,  v  hotovosti  pokladne  bolo
k dnešnému  dňu  238  €.  Podľa  rozpisu  sekretára  SSTZ  bude  prerozdelená  dotácia  za



registráciu takto: ZSTZ Senica 40 €, OSTZ Galanta 110 € a ObSTZ Trnava 115 €. Sekretár
uvedené čiastky pošle na účet príslušných zväzov.

7. Rôzne

Dobiš – informoval o kolízii termínov krajského a oblastného turnaja, v ŠK je 20. decembra
plánovaný XXVII. ročník Memoriálu Kopániho v Hlohovci a na ten istý termín schválil ObSTZ
aj Memoriál Borovského v Ostrove. Sekretár požiadal organizátorov turnaja v Ostrove aby
zvážili zmenu ich turnaja.

Černý – poďakoval členom VV za gratuláciu.

Turoň – informoval o priebehu oblastných súťaží, 5.-8. ligy (52 družstiev). Po 9. kolách vedie
tabuľku 5. ligy  Buková a  Špačince B (25 bodov), tretí je KST Hlohovec (22 bodov).
Predseda ObSTZ kritizoval nedodržiavanie max. počtu hráčov na R-BTM k počtu stolov, čo
neúnosne predlžuje trvanie turnajov.

Porozsnyák – 5. ligu MO Galanta (15 družstiev),po 11-ich kolách vedie dvojica Veľká Mača a
Sládkovičovo C (28 bodov) pred  Šoporňou (27 bodov), ktorá má zápas k dobru.

Lazorčák – po 8-ich  kolách 5.  ligu  spomedzi  11  družstiev,  vedú Stráže (21  bodov)  pred
Borským sv. Jurom (20 bodov) a pred Kútmi C (19), ktoré majú zápas k dobru.

8. Uznesenie
 
U – 19/19 ŠTK  KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po 9-ich kolách mužov a 5-

      och kolách žiakov.

U – 20/19 VV  KSTZ ukladá sekretárovi zabezpečiť k MKJ mužov a žiakov, ktoré sa  
      uskutočnia 1.2.2020 v Bojničkách: propozície, športové poháre, medaile a diplomy.

Termín: 15.1.2020 Zodp.: sekretár

U – 21/19 VV  KSTZ ukladá sekretárovi vydať a zverejniť krajský rebríček žiakov k 1.1.2020.

Termín: podľa textu Zodp.: sekretár

9. Záver

Predseda Sládkovič poďakoval členom VV za účasť a pretože budúce zasadnutie VV bude až
v januári  2020 zaželal  všetkým členom pekné Vianočné sviatky a veľa zdravia a elánu v
budúcom roku.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční v stredu  29.1.2020 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

