KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ–TRNAVA
Leopoldov, 30. 1. 2020
Z Á P I S č. 1/2020
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. 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 sekretár zväzu. V úvode zaželal prítomným členom
VV veľa zdravia a šťastia v novom roku.
2. Kontrola uznesení
Z predchádzajúceho októbrového zasadnutia VV boli uznesenia splnené.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutie VV SSTZ bolo 18.12.2019, zápis č. 13 bol po 22-ich dňoch zverejnený na
internetovej stránke SSTZ. 15. januára sa v Bratislave uskutočnila slávnostná večera SSTZ
pri príležitosti osláv 95. výročia stolného tenisu na Slovensku a vyhlásení ankety SSTZ za rok
2019. Akcie sa zúčastnil aj predseda KSTZ p. Sládkovič.
4. MK 2019/2020
Sekretár podrobne informoval o priebehu I. časti súťažného ročníka MK 2019/2020.
2. liga mužov: tabuľku bez straty bodu vedú Veľké Úľany (33), druhé Sládkovičovo má 31 a
tretie Kúty 29 bodov. Na dolných priečkach tabuľky v pásme zostupu na 11.-12. mieste sú
Dobrá Voda (13) a Galanta B s 12.-mi bodmi.
Po 3-och odvetných a celkom po 14-ich kolách je poradie:
vedú Veľké Úľany (42), druhé Sládkovičovo má 40 a tretie Kúty 38 bodov. V pásme zostupu
na 11.-12. mieste sú Dobrá Voda (16) a Galanta B s 15.-mi bodmi.
3. liga mužov: Po I. časti je poradie: 1. Sládkovičovo B (33 bodov), 2. Hlohovec B (31) a 3.
miesto patrí Holíču (26 bodov). V pásme zostupu sú až štyri družstvá: so ziskom 17 bodov

Majcichov, Jasl. Bohunice B, ŠKP Trnava a posledné Špačince získali za prvú časť len 15
bodov.
Po 3-och odvetných a celkom po 14-ich kolách je poradie:
vedie Sládkovičovo má 40 bodov, druhý Hlohovec B má tiež 40 bodov ale horšie vzájomné
skóre a tretí Holíč má 32 bodov. V pásme zostupu na 11.-12. mieste sú J. Bohunice B (21) a
Špačince (20 bodov).
4. liga mužov: na čele je Senica so ziskom 30 bodov druhá Šintava a tretia je Jelka majú 23
bodov. Na zostupových miestach je 11. Pata (14 bodov), Križovany na 12. mieste majú 13
bodov.
Po 3-och odvetných a celkom po 14-ich kolách je poradie:
vedie Senica (39), druhá Jelka (37 bodov) a tretia Šintava má 35 bodov. V pásme zostupu na
11.-12. mieste sú Pata (17 bodov) a Križovany (16 bodov).
V stretnutí 14. kola Vrbové – Šintava (15:3) uviedli hostia pripomienku v zápise, že teplota v
telocvični bola 13-14 stupňov, namiesto potrebných minimálne 15 stupňov. Napriek tomu, že
hostia oficiálny protest nepodali, Vrbové pošle svoje vyjadrenie ŠTK do 5.2.2020.
V stretnutí 14. kola Majcichov B – Malženice (7:11) nedovolil hlavný rozhodca striedanie
hráča hostí s odôvodnením, že nebude zápis prepisovať. ŠTK preto upozorňuje hlavných
rozhodcov na dodržiavanie čl. 19. platných propozícií MK 2019/2020: Striedať hráča je možné
po prvej sérii dvojhier kedykoľvek pred zápasom.
1. liga žiakov: Po I. časti 7-ich kolách je poradie v tabuľke: 1. Galanta (20 bodov), 2. Kúty (19
bodov) a tretie sú PN-Moravany so 16.-mi bodmi. V pásme zostupu sú Jasl. Bohunice (9
bodov) a Skalica so 7-imi bodmi.
Po 9-ich kolách je poradie na prvých troch miestach nezmenené: 1. Galanta (26 bodov), 2.
Kúty (25 bodov) a tretie sú PN-Moravany so 19.-mi bodmi, rovnaký počet bodov získala aj
štvrtá Dun. Streda. V pásme zostupu sú Jasl. Bohunice (11 bodov) a Skalica s 9.-imi bodmi.
2. liga žiakov: tabuľku vedie bez straty bodu Michal n/O (21), druhý Elastik Trnava má 18
bodov a tretia Dun. Streda B získala 15 bodov rovnako ako Pata. V pásme zostupu sú
Bojničky a Majcichov s 9-mi bodmi.
Po 9-ich kolách je poradie na prvých troch miestach nezmenené: 1. Michal n/O (27 bodov), 2.
Elastik TT (24 bodov) a tretie je Pata s 20.-mi bodmi, rovnaký počet bodov získala aj štvrtá
Dun. Streda B. V pásme zostupu (7.-8. miesto) sú Majcichov (11 bodov) a Bojničky (11.
bodov).
3. liga žiakov: prvé Jasl. Bohunice B získali 18 bodov, Skalica B a Dun. Streda C získali
rovnako 16 bodov. Z 3. ligy žiakov nezostupuje žiadne družstvo.
Po 9-ich kolách pri nerovnakom počte odohraných stretnutí je poradie na prvých troch
miestach: 1. Skalica B (22 bodov), 2. Jasl. Bohunice B (21 bodov a zápas k dobru) a tretí je
Leopoldov B (21 bodov ale o zápas viac).
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 v deň turnaja na krajskej stránke a boli
tiež poslané klubom.

V nedeľu 26. januára sa v Bratislave uskutočnil 3. R-BTM Open najmladšieho a staršieho
žiactva. Zúčastnilo sa ho celkom 107 hráčov, z toho z trnavského kraja bolo 30. Kompletné
výsledky boli zverejnené na krajskej stránke a boli tiež poslané klubom.
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. Propozície MKJ boli včas zverejnené,
sekretár zabezpečil diplomy, športové poháre a medaile. Podľa informácie hlavného
rozhodcu sa MKJ zúčastní 73 mužov a 43 žiakov.
6. Hospodárenie zväzu
K dnešnému dňu je na účte vo VÚB celkom 4.248,01 €, v hotovosti pokladne bolo
k dnešnému dňu 295,63 €.
7. Rôzne
Dobiš – informoval o XXVII. ročníku Memoriálu Kopániho v Hlohovci (21. decembra), ktorý sa
hral v 2-och kategóriách: 5.-8. liga a hlavná extraliga – 4. liga. Držiteľom Putovného pohára v
hlavnej kategórii sa stal Bálint Biró z Gasto Galanta, ktorý vo vyrovnanom finále zvíťazil 3/2
nad Vejmelkom (Elastik Trnava). Kategóriu 5.-8. ligy vyhral Emil Stehlík (Krakovany).
Sekretár informoval o januárových prestupoch, boli len na úrovni SSTZ, z nich sa dva týkajú
trnavského kraja: KAIYANG Lu (Čína) bude hrať vo Vydranoch a srb ANTIČ Marko v ŠKP
Trnava.
Sekretár upozorňuje na dodržiavanie SP čl. 4.1.3.1.3
c) pripomienky vedúceho družstva uvedené v zápise o stretnutí sa považujú za riadne podaný
protest pokiaľ výbor TJ, resp. oddielu - klubu zašle do 5 dní oficiálne vyjadrenie, že trvá na
prerokovaní protestu a v tejto lehote zaplatí predpísaný peňažný vklad 10,- €. Doklad o
zaplatení zašle sekretárovi.
Turoň – informoval o priebehu oblastných súťaží, 5.-8. ligy (52 družstiev). Po 14. kole vedú
tabuľku 5. ligy Špačince B (38 bodov), druhý KST Hlohovec má (28) a tretie Hoste a Buková
majú 32 bodov. Predseda ObSTZ tiež informoval o výsledkoch turnaja v Ostrove – Memoriál
Emila Borovského.
Porozsnyák – 5. ligu MO Galanta (15 družstiev),po I. časti vedie Śoporňa s plným počtom
bodov (42) pred Veľkou Mačou (40) a Sládkovičovom C (36). Po odohraní prvej časti bola
súťaž rozdelená: prvých 10 družstiev dohrá 5. ligu a druhých 5 družstiev bude hrať 6. ligu.
Lazorčák – po 12. kole 5. ligu (11 družstiev) vedú Kúty C (34 bodov), na druhom mieste je
Borský sv. Jur (29) a tretí Moravský sv. Jána (28 bodov).
Černý – predseda KM informoval o žiadosti o dotáciu pre mládež KSTZ na VÚC Trnava, ktorú
osobne podal – odpoveď zatiaľ neprišla.
Sládkovič – informoval o priebehu osláv 95. výročia stolného tenisu na Slovensku, ktoré sa
uskutočnilo 15. januára v Bratislave. V závere decembra bola podpísaná dohoda o odkúpení
pozemkov pod STH na Černockého 6 v Bratislave do vlastníctva SSTZ..
8. Uznesenie

U – 1/20 ŠTK KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po I. časti 2019/2020 a tiež
po 14. kole u mužov a 9. kole u žiakov dlhodobej súťaže 2019/2020.

9. Záver
Predseda Sládkovič poďakoval členom VV za účasť a prístup k prerokovávaným bodom.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční v stredu 4. marca 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:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

