
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. 3. 2020

                                       Z  Á  P  I  S   č.  2/2020 – 

         zo  zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava        

Prítomní :  Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, Černý, Ing. Šiška, Dobiš.
Neprítomní: Sládkovič, Porozsnyák, Turoň – všetci ospravedlnení

Program:  
1. Otvorenie

                2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ

           4. MK 2019/2020
           5. MKJ 2020 – vyhodnotenie 

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 v zastúpení predsedu sekretár zväzu. 

2. Kontrola uznesení

V predchádzajúcom januárovom zasadnutí VV  nebolo prijaté žiadne uznesenie.

3. Informácie zo SSTZ

Ostatné  zasadnutie  VV  SSTZ  bolo  27.  januára  2020,  zápis  č.  1  bol  zverejnený  na
internetovej stránke SSTZ. Najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude .. marca 2020 v Bratislave.
28.  februára až 1.  marca sa uskutočnili  v Bratislave M-SR jednotlivcov,  mužov a žien a
hráčov do 21 rokov. Akcie sa zúčastnili ako rozhodcovia z trnavského kraja aj pp. Sládkovič,
Černý, Kollár R., Domin a Németh.

4. MK 2019/2020 

Sekretár podrobne informoval o priebehu súťažného ročníka MK 2019/2020, v ktorej bolo u
mužov odohraných celkom 17 a u žiakov 11 kôl. 

2.  liga mužov:  vedú stále Veľké Úľany (51),  druhé Sládkovičovo má 49 a tretie Kúty 45
bodov. V pásme zostupu na 11.-12. mieste sú Dobrá Voda (21) a Galanta B s 20.-mi bodmi. 

3. liga mužov: tabuľku vedie Hlohovec B 49 bodov pred Sládkovičovom B (47 bodov), tretí je
Zavar so 40-mi bodmi. V pásme zostupu bojuje až 5 družstiev medzi ktorým i je len jedného
bodu: posledný je už Leopoldov B (26 bodov), družstvá na 8.-11. mieste v poradí: Špačince,
V.Úľany B, Majcichov a Jasl. Bohunice B majú rovnako 27 bodov.  



Špačince písomne požiadali VV o nominovanie hlavného rozhodcu na stretnutie 18. kola:
Jasl. Bohunice B – Špačince.
4. liga mužov: vedie Senica (47), druhá Jelka (45 bodov) a tretia  Šintava má 44 bodov. V
pásme zostupu na 11.-12. mieste sú Sereď (23 bodov) a Križovany (19 bodov). Pata na 10.
mieste má 24 bodov.

1. liga žiakov: Po 11-ich kolách je poradie na prvých troch miestach nezmenené: 1. Galanta
(31 bodov),  2.  Kúty (29 bodov)  a tretie sú PN-Moravany s 24.-mi bodmi,  rovnaký počet
bodov získala aj  štvrtá  Dun. Streda.  V pásme zostupu sú  Jasl.  Bohunice (15 bodov)  a
Skalica s 11.- bodmi.

2. liga žiakov: Po 11-ich kolách je poradie na prvých troch miestach nezmenené: 1. Michal
n/O (33 bodov), 2. Elastik TT (29 bodov) a tretie je Pata  s 25.-mi bodmi. V pásme zostupu
(7.-8. miesto) sú  Majcichov (15 bodov) a Bojničky (13 bodov).

3. liga žiakov: Po 11-ich kolách pri nerovnakom počte odohraných stretnutí je poradie na
prvých troch miestach: 1. Skalica B (27 bodov), 2. Jasl. Bohunice B (25 bodov a zápas k
dobru) a tretia Galanta C získala 24 bodov.

5. MKJ 2020 mužov a žiakov - vyhodnotenie

Majstrovstvá kraja jednotlivcov mužov a žiakov pre rok 2020 sa uskutočnili 1. februára 2020
(sobota) v Bojničkách. MKJ sa zúčastnilo 61 mužov a 30 žiakov.  Hralo sa na 9-ich stoloch a
na žiadosť pretekárov sa okrem dvojhier hrala aj štvorhra. U mužov sa Majstrom trnavského
kraja stal už štvrtýkrát v rade a 5x celkovo Pavol Vejmelka – Elastik Trnava, Majstrom kraja
u žiakov sa stal Šipoš – Euromilk Dun. Streda. Okrem dvojhier sa naviac hrali aj štvorhry.
Kompletné  výsledky  boli  zverejnené  na  krajskej  internetovej  stránke  a  boli  tiež  poslané
všetkým oddielom MK. Vzhľadom na záujem ŠTK  navrhuje pre budúci rok usporiadať MKJ
mužov a žien a na inom mieste MKJ žiakov. Za organizáciu MKJ vyslovuje VV KSTZ STK
Bojničky  poďakovanie  a  verí,  že  Bojničky  budú  usporiadateľom MKJ  aj  v  nasledujúcich
rokoch.

6. Hospodárenie zväzu

K  dnešnému  dňu  je  na  účte  vo  VÚB  celkom  4.082,63  €  v  hotovosti  pokladne  bolo
k dnešnému dňu 95,53 €. 

7. Rôzne

Dobiš – informoval, že do 10.3.2020 si môžu rozhodcovia objednať rozhodcovské polokošele
(tričká) mailom na adrese:  stanislavsladkovic@gmail.com cena je 12,-€/ks, bledomodré sú
pre rozhodcov pri stole a tmavomodré pre hlavných rozhodcov.
Sekretár rovnako informoval o zaistení športových pohárov pre víťazov R-BTM (8 ks) a 32
pohárov pre MregJ mládeže.

Turoň – (informoval telefonicky) o priebehu oblastných súťaží, po 17. kole vedú tabuľku 5.
ligy   Špačince B (47 bodov), druhý KST Hlohovec má (41) a tretia Buková má 38 bodov. 

Porozsnyák (informoval telefonicky) – 5. ligu MO Galanta (10 družstiev),po 6. kole nadstavby
vedie Śoporňa s počtom bodov (45) pred Veľkou Mačou (36) a Sládkovičovom C (36). 

mailto:stanislavsladkovix@gmail.com


Lazorčák – po 17. kole 5. ligu (11 družstiev) vedú Kúty C (46 bodov), na druhom mieste je
Borský sv.  Jur  (41)  a  tretie  Stráže (40 bodov).  V prvú  marcovú nedeľu sa uskutočnili  v
Kútoch MOJ žiakov za účasti 44 pretekárov: 17 registrovaných a 27 neregistrovaných.

Černý – predseda KM informoval o M-SR mužov a žien v Bratislave z pohľadu rozhodcu.

8. Uznesenie
 
U – 2/20 ŠTK  KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po 17. kole u mužov a 11.
kole u žiakov dlhodobej súťaže 2019/2020.

U – 3/20  ŠTK  KSTZ nominuje na stretnutie 18. kola 3. ligy mužov: Jasl. Bohunice B –
Špačince hlavného rozhodcu p. Dobiša. Náklady na rozhodcu hradia Śpačince.

Termín: 7.3.2020 o 13,00 Zodp.: Dobiš

9. Záver

Sekretár poďakoval členom VV za účasť a prístup k prerokovávaným bodom.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční v stredu  8. apríla 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

