
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,  29. 7. 2020

                                       Z  Á  P  I  S   č.  5/2020

         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 2020/2021 – príprava
5. Konferencia - 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 júnovom  zasadnutí VV  boli prijaté uznesenia (č.6 - 8), uznesenia boli
splnené.

3. Informácie zo SSTZ

Ostatné zasadnutie VV SSTZ bolo 24.6.2020 a najbližšie bude v druhej polovici augusta.

V Bratislave v ŠKST Aréne sa v priebehu júla konali M-SR jednotlivcov mládeže vo všetkých
kategóriách.  Najskôr  to  bol  dorast  (4.-5.7.),  kde  zástupcovia  nášho  kraja  získali  dve
bronzové medaile: Kubala Nicolas (OŠK Zavar) a Martinka Samuel (Gasto Galanta)
O týždeň neskôr na M-SRJ st. žiactva získal Kubala Nicolas  dve medaile: zlatú vo štvorhre
a striebornú vo dvojhre.
Na M-SRJ ml. žiactva (18.-19. júla) získala  Molnárová Emma (Michal n/O) bronzovú medailu
vo dvojhre a aj vo štvorhre.
Na M-SRJ nml.  žiactva  (25.-26.  júla)  získala striebornú medailu  v  mixe Gomolová Lucia
(Moravský sv. Ján) a bronzovú medailu, tiež v mixe aj Riedl Ronald (Gasto Galanta).

Usporiadatelia SPM sú povinní pre organizáciu použiť turnajový software SSTZ, ktorý je na
stránke https://trn.sstz.sk/ 

4. MK 2020/2021 

Sekretár podrobne informoval o pripravenosti súťažného ročníka MK 2020/2021.  
Záväzné  prihlášky  do  nového  súťažného  ročníka  MK  2020/2021  bolo  treba  podať  do
28.7.2020. Pretože zostalo jedno voľné miesto v 4. lige mužov, zistí sekretár, či bude možné



doplniť  súťaž  o  Mladosť  Sereď,  ktorá  v  uplynulom  súť.  ročníku  zostúpila  od  5.  ligy  z
predposledného miesta.   
Sekretár spracoval spoločný krajský rebríček mužov a žiakov, ktorý bol vydaný po obdržaní
slovenských rebríčkov 30.6.2020. Do 31.8.2020 je potrebné poslať sekretárovi na schválenie
súpisky. ŠTK do 15.8.2020 vypracuje návrh krajského športového kalendára v náväznosti na
slovenský ŠK do 31.12.2020.

2. liga mužov: Okrem Kútov, ktoré previedli od Drietome súťaž I. SL sú prihlásené  všetky
oprávnené družstvá,  novými  sú  ŠK Para  TT Hlohovec  B a  Slavoj  Sládkovičovo  B (obe
postúpili  z 3. ligy) a tiež Stavoimpex Holíč, ktorý previedol súťaž od Rohožníka a Majcichov
(previedol súťaž od Piešťan). Súťaž bola v zmysle SP doplnená o ŠKP Trnava.
3. liga mužov: prihlásené sú všetky oprávnené družstvá, novými sú BC Senica , STK Jelka
(postupujúci  zo 4. ligy),  Gasto Galanta B (zostup z 2.  ligy),  STC Rohožník – prevod od
Holíča a MSTK Vrbové – prevod od Zavaru. Namiesto ŠKP Trnava, ktorý bol preradený do
2. ligy bola 3. liga doplnené v zmysle SP o Šintavu.
4. liga mužov: prihlásených bolo pôvodne 11  družstiev, v zmysle SP bola súťaž  doplnená
o   Mladosť  Sereď.  Novými  účastníkmi  sú  MSTK  Leopoldov  B  –  zostup  z  3.  ligy,  KST
Hlohovec, Propria Kúty C, ŠK Šoporňa – postup z 5. líg, OŠK Zavar – prevod od Vrbového.  
1. liga dorastencov: prihlásené sú 4 družstvá, ktoré sa dohodnú na systéme súťaže.
1. liga žiakov: Okrem Kútov sú prihlásené všetky  oprávnené družstvá(8): novými sú Michal
n/O a Elastik Trnava.
2. liga žiakov: prihlásených je všetkých 8 oprávnených družstiev: novými sú Skalica B  a
Jasl. Bohunice B. Bojničky previedli súťaž od Skalice.
3. liga žiakov: prihlásili sa iba 5 družstiev, nováčikom je Zavar.
 
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 po dohode oboch zväzov zrušené. 
Športový pohár pre víťaza R-BTM v kategórii dorastencov – Filipa Krajčoviča – OŠK Zavar a
peňažné  poukážky  8  ks  á  30,-  €  na  nákup  stolnotenisového  materiálu  pre  najlepšie
umiestnených pretekárov trnavského kraja v R-BTM Open 2019/2020 budú odovzdané na
Konferencii KSTZ v septembri. 

5. Konferencia - príprava

Sekretár predložil návrh programu krajskej Konferencie a jeho zabezpečenie. Konferencia
uskutoční  12.  septembra 2020 (sobota)   o  17,00 v  Leopoldove  (po  školení  rozhodcov).
Predseda upozornil na pozvanie hostí zo SSTZ (predsedu a gen. sekretára).

6. Hospodárenie zväzu

K dnešnému dňu je na účte vo VÚB celkom 7.667,61 €, v hotovosti pokladne je 158,24 €. Z
tejto čiastky je cca 2.500 € viazaných výhradne na mládež. 

7. Rôzne

Sládkovič  –   seminár  a  školenie  rozhodcov  sa  uskutoční  11.-12.9.2020  v  Leopoldove.
Seminár na predĺženie licencií bude v piatok 11. septembra od 17,00 a školenie v sobotu od
9,00 do 16,30. Do dnešného dňa je prihlásených 11 na seminár a 4 na školenie.

Dobiš – informoval  o  udelení ocenenia SSTZ pre Timoteja Kokeša – KST Hlohovec pri
príležitosti  90-ich narodenín, ktoré mu bude odovzdané na Konferencii.  KSTZ. VV KSTZ
navrhol, aby aj KSTZ prispel jubilantovi a to poukážkou na nákup tovaru v hodnote 50 €.

Porozsnyák – žiadosť klubu Michal n/O (okres Dun. Streda) o zaradenie do okresných súťaží



okresu Galanta bola prijatá kladne, klub ju nakoniec odmietol s odôvodnením, že mu OSTZ
Galanta neumožnil možnosť postupu do krajských súťaží. 

Lazorčák  –   požiadal  sekretára,  aby  poslal  družstvám  3.  ligy  mužov  zdôvodnenie  ich
požiadavky  na  zmenu  začiatku  domácich  zápasov  zo  16,00  na  15,00.  Dôvodom  je
obsadenie herne od 19,00 karatistami.

Černý – informoval o M-SRJ mládeže, ktorých sa zúčastnil ako rozhodca. Kriticky zhodnotil
výkonnosť mládeže, ktorá s výnimkou niektorých jednotlivcov zďaleka nespĺňa ani pôriemer
okolitých krajín. Tiež sa kriticky vyjadril k nedostatočnému počtu rozhodcov (traja na 2 stoly)
a je rozhodne za to, aby M-SR v akejkoľvek kategórii boli prednostne s hale SSTZ.

8. Uznesenie
 
U – 9/20 ŠTK  KSTZ potvrdzuje zloženie jednotlivých súťaží MK 2020/2021. Žrebovanie  sa
uskutoční 13.8.2020 o 18,00 v herni KST Hlohovec. Požiadavky na vyžrebovanie môžu dať
kluby do 10. augusta, ak tak neurobili v prihláške.

Termín: podľa textu Zodp.: kluby + sekretár

U – 10/20  VV ukladá sekretárovi vypracovať a predložiť rozdelenie dotácie na mládež za
súťažný ročník 2019/2020.

Termín: 31.8.2020 Zodp.: sekretár

U – 11/20 VV ukladá sekretárovi zabezpečiť zaslanie pozvánky na Konferenciu. 2019/2020.

Termín: 31.8.2020 Zodp.: sekretár

9. Záver

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

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční 9. septembra 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

