
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. 5. 2020

                                       Z  Á  P  I  S   č.  4/2020

         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 – rozhodnutie o dohrávke alebo ukončení
           5. MK 2020/2021 - príprava

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

                   
1. Otvorenie   

Zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava (ďalej len VV)  viedol  podľa vyššie
uvedeného schváleného programu  sekretár zväzu. 

2. Kontrola uznesení

V predchádzajúcom marcovom  zasadnutí VV  boli obe prijaté uznesenia (č.4 a 5), uznesenie
č. 5 o prerušení majstrovských súťaží ešte trvá.

3. Informácie zo SSTZ

Ostatné zasadnutie VV SSTZ bolo 23. apríla 2020 formou video-konferencie.
Majstrovstvá  Slovenska  družstiev  mladšieho  žiactva  a  Majstrovstvá  Slovenska  družstiev
staršieho žiactva sú zrušené. Najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude 2.6.2020, rozhodne aj
definitívne o extralige a I.SL.

4. MK 2019/2020 

Sekretár podrobne informoval o možnosti dokončenia súťažného ročníka MK 2019/2020 po
uvoľnení opatrení v súvislosti s epidémiou koronavírusu COVID-19. Sekretár poslal všetkým
klubom mail, aby sa do 27.5.2020 vyjadrili, či budú mať v júni k dispozícii hracie miestnosti a
či budú môcť pri splnení hygienických opatrení dohrať súťaž družstiev.
S pomedzi 31-ich oddielov-klubov sa 7 vyjadrilo, že budú mať v júni 2020 k dispozície hracie
miestnosti  a  budú  môcť  dodržať  prísne  hygienické  opatrenia  a  24  klubov  sa  vyjadrilo
odmietavo k dokončeniu súťaží.
VV po vecnej diskusii rozhodol ukončiť súťažný ročník MK družstiev 2019/2020, pre postupy
a zostupy sú rozhodujúce tabuľky mužov po kompletnom 18. kole a u žiakov po 12. kole. 



Otázka „baráží“ zostáva otvorená, rozhodujúce bude kto zostúpi z 1. SL a či víťaz našej 2.
ligy (Veľké Úľany) postúpia do 1.SL.

2. liga mužov: víťaz  Veľké Úľany postupuje do „baráže“ s víťazom bratislavskej 2. ligy MSK
Malacky B. Termíny „baráže“ dohodnú oba zväzy do 10.6.2020. Zo súťaže zostupuje Gasto
Galanta B, predposledná Dobrá Voda bude hrať „baráž“ o udržanie.

3. liga mužov: víťaz Hlohovec B postupuje do 2. ligy, Sládkovičovo B bude hrať „baráž“ o
postup s Dobrou Vodou.
Zo súťaže zostupuje posledný Leopoldov B, predposledný Majcichov bude hrať „baráž“ o
udržanie s Jelkou.

4.  liga  mužov:  víťazná  Senica  postupuje  do 3.  ligy,  druhá Jelka  bude hrať  o  postup s
Majcichovom. Do okresných súťaží zostupujú posledné Križovany a predposledná Sereď. 

Ak nebude „baráž“ potrebná, tak Dobrá Voda a Majcichov zostávajú v 2-ej, resp. v 3-ej lige a
Sládkovičovo B a aj Jelka postúpia do vyššej súťaže.

1.  liga  žiakov:  Víťazom je  Gasto  Galanta,  M-SR družstiev boli  však SSTZ zrušené.  Zo
súťaže zostupuje posledná Skalica.

2. liga žiakov: Víťaz Michal n/O a druhý Elastik TT postupuje do 2. ligy. Zo súťaže zostupujú
posledné Bojničky.

3. liga žiakov: Víťaz Skalica B  a druhé Jasl. Bohunice B postupujú do 2. ligy, zo súťaže
nezostupuje žiadne družstvo.
 
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) sú
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.

5. MK 2020/2021 - príprava

Sekretár  poslal  všetkým  členom  VV  návrh  propozícií  MK  2020/2021.  Propozície  boli
doplnené o riešenie pri mimoriadnych okolnostiach, ktoré neumožnia súťaž riadne dohrať.
Propozície boli po diskusii a doplnení schválené. Záväzné prihlášky do nového súťažného
ročníka MK 2020/2021 bude treba podať do 31.7.2020. Sekretár spracuje spoločný krajský
rebríček mužov a žiakov, ktorý bude vydaný po obdržaní slovenských rebríčkov.

6. Hospodárenie zväzu

K dnešnému dňu je na účte vo VÚB celkom 3.023,49 €, v hotovosti pokladne je 59,84 €. 

7. Rôzne

Sládkovič  –   navrhol  uskutočniť  školenie  a  seminár  rozhodcov  pred  začiatkom  nového
súťažného ročníka. Sekretár zistí záujemcov. Školenie by sa konalo v Leopoldove.

Dobiš  –  vyzval  zástupcov  OSTZ,  aby  písomne  nahlásili  víťazov  5.  ligy,  ktorí  sa  chcú
zúčastniť kvalifikácie o postup do 4. ligy MK.

Turoň  –  ObSTZ  ukončil  súťaž  družstiev,  platné  sú  tabuľky  pri  prerušení  súťaží.  MO
jednotlivcov boli zrušené.



Porozsnyák – víťaz 5. ligy okresu Galanta – Šoporňa má záujem zúčastniť sa kvalifikácie o
postup do 4. ligy MK. Okresnú súťaž 5. a 6. ligy dohrávať nebudú.

Lazorčák –  kvalifikácia víťazov 5. líg sa uskutoční v Kútoch. O 5. lige ukončení/dohraní
definitívne rozhodnú na základe informácie klubov o možnosti dokončenia súťaže v priebehu
budúceho týždňa.

Černý –  navrhol po tohoročnej skúsenosti  robiť  MK jednotlivcov zvlášť mužov a žiakov.
Návrh bol schválený.

8. Uznesenie
 
U – 6/20  VV na návrh ŠTK  KSTZ schvaľuje  ukončenie MK družstiev 2019/2020.  Pre
postupy a zostupy platia tabuľky kompletného posledného kola pred prerušením súťaže.

U – 7/20 VV na návrh ŠTK  KSTZ schvaľuje Propozície MK družstiev 2020/2021. Sekretár
zabezpečí ich distribúciu klubom.

Termín: 1.7.2020 Zodp.: sekretár

U – 8/20 ŠTK  KSTZ žiada okresné STZ písomne nahlásiť víťazné družstvá 5. ligy mužov,
ktorí sa zúčastnia kvalifikácie o postup do 4. ligy MK. Kvalifikácia sa uskutoční v Kútoch
najneskôr do 15.7.2020.

Termín: 10.6.2020 Zodp.: preds. OSTZ

9. Záver

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

Najbližšie  zasadnutie  VV  KSTZ  sa  uskutoční  29.  júla  2020  v  stredu  o  17,00  hod. 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

