
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
               Hlohovec,  8. 4. 2020

                                       Z  Á  P  I  S   č.  3/2020 – 

         zo  zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava        

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

Program:  
1. Otvorenie

                2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ

           4. MK 2019/2020
           5. MRegJ 2020

6. Hospodárenie zväzu
7. Rôzne         
8. Uznesenie
9. Záver

                   
1. Otvorenie   

Zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava (ďalej len VV)  viedol telefonicky
(konferenčne)  podľa  vyššie  uvedeného  schváleného  programu   v  zastúpení  predsedu
sekretár zväzu. 

2. Kontrola uznesení

V predchádzajúcom marcovom  zasadnutí VV  boli obe prijaté uznesenia (č.2 a 3) splnené.

3. Informácie zo SSTZ

Ostatné zasadnutie VV SSTZ (riadne) bolo 11. marca 2020, zápis č. 2 bol zverejnený  na
internetovej stránke SSTZ. 23.3.2020 bolo mimoriadne zasadnutie VV SSTZ, ktoré rozhodlo
o prerušení všetkých súťaží SSTZ (týka sa aj krajských a oblastných) do konca apríla 2020.

4. MK 2019/2020 

Sekretár podrobne informoval o priebehu súťažného ročníka MK 2019/2020, v ktorej bolo do
prestávky súvisiacej s celoštátnymi opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-
19 u mužov odohraných celkom 18 a u žiakov 12 kôl. 
V zmysle nariadenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s koronavírusom zo dňa
9.3.2020  ŠTK KSTZ  Trnava  dňom 10.3.2020 prerušila  Majstrovstvá  trnavského  kraja
družstiev s  predpokladom  do  14  dní.  Krajské  súťaže  družstiev  mužov  a  žiakov  budú
pokračovať po obnovení súťaží podľa vyžrebovaných termínov. V dohrávaných termínoch sa
budú hrať neodohrané stretnutia v poradí ako mali nasledovať. O obnovení krajských súťaží
bude ŠTK KSTZ včas informovať. 16.3.2020  bolo prerušenie krajských súťaží predĺžené
najmenej do 12.4.2020(Veľká noc). 



2. liga mužov:  na čele sú Veľké Úľany (54),  druhé Sládkovičovo má 52 a tretie Kúty 48
bodov. V pásme zostupu na 11.-12. mieste sú Dobrá Voda (22) a Galanta B s 21 bodmi. 

3. liga mužov: tabuľku vedie Hlohovec B 52 bodov pred Sládkovičovom B (50 bodov), tretí je
Zavar  so  43-mi  bodmi.  V  pásme  zostupu   posledný  je  už  Leopoldov  B  (27  bodov),
predposledný Majcichov získal o bod viac.  

4. liga mužov: vedie Senica (50), druhá Jelka (46 bodov) a tretia  Šintava má 45 bodov. V
pásme zostupu na 11.-12. mieste sú Sereď (24 bodov) a Križovany (20 bodov). 

1. liga žiakov: Po 12-ich kolách je poradie na prvých troch miestach: 1. Galanta (34 bodov),
2. Kúty (31 bodov) a tretia je  Dun. Streda (27 bodov). V pásme zostupu sú  Jasl. Bohunice
(16 bodov) a Skalica s 12-mi bodmi.

2. liga žiakov: Po 12-ich kolách je poradie na prvých troch miestach nezmenené: 1. Michal
n/O (36 bodov), 2. Elastik TT (32 bodov) a tretie Vydrany získali 26 bodov. V pásme zostupu
(7.-8. miesto) sú  Majcichov (16 bodov) a Bojničky (14 bodov).

3. liga žiakov: Po 12-ich kolách pri nerovnakom počte odohraných stretnutí je poradie na
prvých troch miestach: 1. Skalica B (30 bodov), 2. Jasl. Bohunice B (28 bodov a zápas k
dobru) a tretia Galanta C získala 26 bodov.

O dokončení  súťažného ročníka  (4  kolá  u  mužov a  2  kolá  u  žiakov)  bude rozhodujúca
situácia s pandémiou koronavírusu COVID – 19 a hlavne rozhodnutie SSTZ, nakoľko krajské
súťaže naväzujú na na slovenské súťaže.

5. MRegJ mládeže 

Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava pre rok 2020, ktoré sa mali uskutočniť 29.3.2020 v
Záhorskej Bystrici (ml. žiactvo a dorast) a 5.4.2020 v Bojničkách (najml. a staršie žiactvo)
boli  odložené na neskorší termín.  KSTZ zabezpečil  športové poháre pre víťazov R-BTM
Open a peňažné poukážky 8 ks á 30,- € na nákup stolnotenisového materiálu pre najlepšie
umiestnených pretekárov trnavského kraja v R-BTM Open 2019/2020.

6. Hospodárenie zväzu

K  dnešnému dňu je na účte vo VÚB celkom 3.162,63 € v hotovosti pokladne je k dnešnému
dňu 240,13 €. 

7. Rôzne

Sládkovič –  ITTF rozhodla zrušiť do 30.6.2020 všetky plánované akcie.

Dobiš – informoval o zámere SSTZ predĺžiť súťažný ročník 2019/2020 do 31.7.2020 dokedy
by sa mohli dohrať celoslovenské súťaže družstiev.

Turoň – informoval o priebehu oblastných súťaží, po 18. kole vedú tabuľku 5. ligy   Špačince
B (50 bodov), druhý KST Hlohovec  (44) a tretia Buková má 40 bodov. 

Porozsnyák – 5. ligu MO po 5. kole nadstavby vedie Śoporňa s počtom bodov (48) pred
Veľkou Mačou (42) a Sládkovičovom C (37). 



Lazorčák – po 19. kole 5. ligu (11 družstiev) vedú Kúty C (49 bodov), na druhom mieste sú
Stráže (43 bodov) a tretí je Borský sv. Jur (42 bodov). 

8. Uznesenie
 
U – 4/20 ŠTK  KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po 18. kole u mužov a 12.
kole u žiakov dlhodobej súťaže 2019/2020.

U –  5/20   ŠTK  KSTZ predlžuje  prerušenie  MK družstiev  2019/2020  od  12.4.2020  na
neurčito.

9. Záver

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

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční podľa potreby akonáhle to  situácia umožní.

 
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

