
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,  9. 9. 2020

                                       Z  Á  P  I  S   č.  7/2020

         zo  zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava        

Prítomní: Sládkovič, Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, Černý, 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 júlovom  zasadnutí VV  prijaté uznesenia (č.9 - 11) boli splnené.

3. Informácie zo SSTZ

Ostatné zasadnutie VV SSTZ bolo 11.8.2020 (zápis č. 6), najbližšie bude 22. septembra.

4. MK 2020/2021 

Sekretár podrobne informoval o pripravenosti súťažného ročníka MK 2020/2021.  

Pretože v 4. lige mužov zostalo jedno voľné miesto, bola súťaž v súlade so SP doplnená o
Mladosť Sereď. ktorá v uplynulom súťažnom ročníku zostúpila do 5. ligy z predposledného
miesta.   
3. liga žiakov bude mať 5 družstiev.
Všetky súpisky sú zverejnené na stolnytenis.info, začiatok krajských súťaží je o dva týždne
26. septembra. Z doterajších informácii nevyplýva, že sa súťaž riadne nerozbehne. Situácia
sa  však  môže  na  školách  zmeniť,  už  dnes  pribúda  počet  zatvorených  škôl.  Zatiaľ  iba
Šoporňa nebude hrať úvodný zápas doma ale u súpera v Pate. 
Sekretár v náväznosti na slovenský ŠK vypracoval a po schválení zverejnil krajský športový
kalendár  do  31.12.2020.  Odvetná   časť  od  1.1.2021  bude  vypracovaná  po  zverejnení
slovenského ŠK na odvetnú časť.
Dňa 20. augusta 2020 sa uskutočnilo v Hlohovci spoločné zasadnutie užších VV KSTZ a
BZST, na ktorom boli prerokované pripravované spoločné akcie – R-BTM a MregJ (zápis č.
6/2020). 



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 Bratislave Aréne ŠKST sa uskutočnil  1.  R-BTM Open v kategórii  mladšieho žiactva  a
dorastu. Turnaja sa zúčastnilo celkom 82 pretekárov, z toho z nášho kraja len 14. V nedeľu
13.  septembra 2020 sa  uskutoční  1.  R-BTM Open v  kategórii  najmladšieho a  staršieho
žiactva v telocvični bratislavských Spojov (pokiaľ to situácia s COVID-19 umožní)..

5. Konferencia - príprava

Sekretár  predložil  návrh  programu  krajskej  Konferencie.  V  diskusii  bolo  podrobne
prehodnotené  zabezpečenie  jednotlivých  bodov  programu.  Konferencia  uskutoční  12.
septembra 2020 (sobota)  o 17,00 v Leopoldove (po školení rozhodcov).  Sú  pozvaní aj
hostia zo SSTZ (predseda, gen. sekretár a reprez. tréner).

6. Hospodárenie zväzu

K dnešnému dňu je na účte vo VÚB celkom 7.415,29 €, v hotovosti pokladne je 434,78 €.  

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, prihlásených je 24
rozhodcov. Na sobotňajšie školenie v sobotu od 9,00 do 16,30 sa prihlásilo 28 záujemcov. 

Dobiš – informoval o  vážnych zdravotných problémoch Timoteja Kokeša – KST Hlohovec,
ktoré mu má byť na konferencii udelené ocenenie SSTZ a KSTZ. 

Turoň – informoval o nových Stanovách ObSTZ. Súťaže 5.-8. ligy začínajú rovnako ako MK.
              Zajtra 10.9.2020 sa uskutoční v Leopoldove konferencia ObSTZ

Porozsnyák – Michal n/O (okres Dun. Streda) nakoniec bude hrať 6. ligu okresu Galanta.
Okresná súťaž bude 2-oj stupňová 5. a 6. liga bude mať spolu 18 družstiev.

8. Uznesenie
 
U – 12/20 VV  KSTZ schvaľuje rozdelenie dotácie na mládež za súťažný ročník 2019/2020.
Zároveň ukladá sekretárovi poslať príslušné čiastky oddielom.

Termín: 20.9.2020 Zodp.: sekretár

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

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční  28. októbra 2020 v stredu o 16,30 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

