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                   Leopoldov, 12. 9. 2020

     

Z  Á  P  I  S    

z Konferencie krajského stolnotenisového zväzu Trnava  2020  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 

1. Otvorenie - Sládkovič
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva - Dobiš
3. Voľba komisií (mandátovej-Černý, volebnej-Šiška a návrhovej-Dobiš
4. Správa o činnosti KSTZ
5. Správa Kontrolnej komisie o hospodárení KSTZ – ing. Šiška
6. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2019-2020 
      a príprava MK 2020/2021 – Dobiš
7. Odovzdanie diplomov a ocenení – Sládkovič, Černý, 
8. Voľba delegátov na Konferenciu SSTZ 2021 – Šiška
9. Diskusia

10. Uznesenie – Dobiš 
11.  Záver - Sládkovič

1.  Otvorenie 

Konferenciu krajského stolnotenisového zväzu Trnava otvoril predseda krajského zväzu
Sládkovič, v úvode privítal prítomných delegátov konferencie a ospravedlnil pre zhoršenú
situáciu s COVID-19 hostí zo SSTZ. Vedením Konferencie poveril sekretára.  

2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva

Účastníci  konferencie  schválili  program  a  zvolili  predsedníctvo  Konferencie  v zložení:
Sládkovič  a  Dobiš. 

3. Voľba komisií (mandátovej, volebnej  a návrhovej)

Prítomní zástupcovia oddielov zvolili 3-oj členné komisie: 

mandátovú: Černý Jozef – predseda, Galo Marián, Vavro Branislav – členovia,

volebnú:: Šiška Peter - predseda, členovia Florián Ľudovít, Bachratý Róbert – členovia 

a   návrhovú komisiu: Dobiš Vít – predseda,  Bartal Marián, Kollár Róbert st.  – členovia . 

Konferencie sa zúčastnilo celkom 23  zo 40 pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim,
čo je 57,5 %, čím bola Konferencia uznášania schopná. 



4. Správa o činnosti KSTZ 

Predseda informoval delegátov o činnosti zväzu a  práci  VV od minuloročnej konferencie
KSTZ 4.9.2019. Sppráva o činnosti je súčasťou prílohy tohto zápisu.

4. Správa o hospodárení KSTZ za rok 2019

Správu o hospodárení  KSTZ za rok 2019 predniesol  predseda Kontrolnej  komisie ing.
Šiška. Správa je súčasťou prílohy tohto zápisu.  

5. Vyhodnotenie MK 2019/2020 

Predseda ŠTK – Dobiš  v obsiahlej správe  vyhodnotil uplynulý súťažný ročník 2019/2020.
Správa bola odovzdaná v   písomnej forme všetkým účastníkom Konferencie. 

Sekretár  sa  preto  v  tomto  bode  venoval  nadchádzajúcemu  súťažnému  ročníku
2020/2021. 

MK 2020/2021 sa zúčastní celkom 61 družstiev po 12  v 2.-4. lige mužov, 4 v 1LD a po 8
v 1.a 2. lige žiakov a 5 v 3. lige žiakov. Vyžrebovanie ako aj krajský športový kalendár (I.
časť  do  31.12.2020)  je  zverejnený  na  krajskej  internetovej  stránke:
www.kstztrnava.estranky.sk a   www.stolnytenis.info, rovnako si družstvá môžu zo stránky
stiahnuť zápis zo stretnutia družstiev. MK sa začínajú 26. septembra, prvá časť končí 12.
decembra. Odvetná časť zatiaľ nemá určené termíny, je závislá na slovenskom ŠK pre
odvetnú časť. Spolu s Bratislavou budú (ak to situácia s COVID-19 umožní) aj v tomto
súťažnom ročníku pre mládež  regionálne BTM Open, po tri turnaje v každej kategórii.
Prvý bol už 6.9.2020 v ŠKST Bratislava(MŽ + Do), druhý 13.9.2020 v kategórii Nž + Sž.
(organizátor  Spoje  Bratislava)   bol  pre  zhoršenú  situáciu  s  COVID-19  odložený  na
neskorší termín.

Včera a dnes bol seminár na predĺženie licencií (26) a školenie na nové licencie(27). 

6. Odovzdanie diplomov a ocenení

Predseda  KSTZ  spolu  s  predsedom  Komisie  mládeže  Černým  odovzdali  zástupcom
prvých 3-och družstiev v jednotlivých súťažiach MK 2019/2020 diplomy za umiestnenie. 

Rovnako  bol  odovzdaný  športový  pohár  víťazovi  R-BTM  Open  2019/2020  v  ktegórii
dorastencov –  Filipovi  Krajčovičovi  (OŠK Zavar).  Pohár  prevzal  zástupca klubu Marián
Galo.

V  tomto  bode  bolo  odovzdané  významné  ocenenie  pri  príležitosti  90-ich  narodenín  –
Timotejovi Kokešovi – KST Hlohovec. Pre pobyt v nemocnici  ocenenie – Plaketu SSTZ a
darčekovú poukážku v hodnote 50 € prevzal predseda KST Hlohovec – Gašparík, ktorý ju
spolu so sekretárom KSTZ odovzdajú menovanému po návrate z nemocnice. 

7. Voľby delegátov na Konferenciu SSTZ 2021 

Voľby viedol predseda volebnej komisie Šiška a boli verejné:

navrhnutí boli 4-ia delegáti trnavského kraja na celoslovenskú Konferenciu SSTZ 2021: 

Stanislav Sládkovič, Jozef Turoň, Ján Lazorčák a Vít Dobiš a náhradníci v poradí: Róbert
Porozsnyák, Černý Jozef a Ing. Šiška Peter. 

Po prihlásení sa zástupcu ŠK Para TT Hlohovec – Tomáša Vargu, že chce zastupovať
trnavský  kraj  na  slovenskej  konferencii  sa  sekretár  zväzu  vzdal  účasti  na  konferencii
SSTZ 2021 v prospech Tomáša Vargu. Prítomní členovia následne schválili  delegátov
trnavského kraja na Konferencii 2021: Stanislav Sládkovič, Jozef Turoň, Ján Lazorčák a

http://www.kstztrnava.estranky.sk/
http://www.stolnyteni.info/


Tomáš Varga, náhradníkov v poradí: Vít Dobiš, Róbert Porozsnyák, Jozef Černý a Peter
Šiška.

Hlasovanie:  -  za  22,  proti  0,  zdržal  sa  1.  Menovaní  boli  zvolení  za  delegátov  na
Konferenciu SSTZ 2021.

8. Diskusia 

Černý – predseda Komisie mládeže kladne hodnotil  počet mládežníckych družstiev v MK
(prvýkrát bude aj súťaž dorasteneckých družýstiev), no na druhej strane kritizoval slabú
účasť nášho kraja na 1. R-BTM Open ml. Žiactva a  dorastu v Bratislave (6.9.2020) a tiež
aj nevyužívanie športovej haly SSTZ (Černockého ul. v Bratislave).

Kmoško – Moravský sv. Ján  oponoval predsedovi komisie, že za slabú účať na 1. R-BTM
môže predovšetkým situácia s COVID-19 s nie nezáujem klubov.

Dobiš  –  navrhol  prítomným schváliť  kandidáta  na predsedu komisie  rozhodcov SSTZ
Stanislava  Sládkoviča  vzhľadom na  jeho  doterajkšiu  prácu  pre   v  komisii  rozhodcov
SSTZ. Po jednohlasnom schválení navrhol  tento bod zaradiť do uznesena z konferencie.

Varga – (ŠK Para TT Hlohovec) mal kritickú pripomienku k zaraďovaniu zahraničných
hráčov na súpisku, ktorí sú zaraďovaní na príslušné miesto súpisky podľa rebríčka až po
odohratí aspoň jedného zápasu za klub. Predseda a tiež aj Bartal (Kúty) mu odpovedali,
prečo k tomu SSTZ pristúpilo. KSTZ však navrhne SSTZ, aby zahraniční hráči, ktorí sú
zaradení  v  rebríčku  podľa  výsledkov  v  minulom ročníku  dostali  výnimku  a  mohli  byť
zaradení na zodpovedajúce miesto na súpiske ihneď a nie až po odohratí aspoň jedného
zápasu.

Šiška  –  predseda  Kontrolnej  komisie,  ktorý  je  riaditeľom ZŠ  oboznámil  prítomných  s
najnovšími opatreniami, ktoré musia školy dodržiavať, čo môže mať dopad na rozbeh a aj
priebeh súťaží MK družstiev.  

Gaži – (Šoporňa), Vavro – (Sládkovičovo) mali otázku na predohrávanie, dohrávanie a na
odvetnú časť krajského ŠK. Sekretár odpovedal, že okrem predohrávania bude vzhľadom
situáciu s COVID-19 povolené aj dohrávanie. ŠTK vypracuje odvetnú časť krajského ŠK
urýchlene po zverejnení odvetnej časti slovenského ŠK .

Predseda KSTZ odpovedal na jednotlivé diskusné príspevky.

9. Uznesenie

Predseda návrhovej  komisie  – Dobiš predložil  návrh  uznesenia,  ktorý bol  prítomnými
jednomyseľne schválený a je súčasťou prílohy tohto zápisu.

10. Záver

Predseda zväzu v závere poďakoval prítomným zástupcom oddielov za účasť i prístup
k prerokovávaným bodom a zaželal im ako aj všetkým ich členom v kluboch veľa zdravia
a športových úspechov.



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, 12.9.2020

PREZENČNÁ LISTINA 

z Konferencie KSTZ v Leopoldove, dňa 12. septembra 20120

Por. Priezvisko a meno Oddiel – klub Podpis

1. PhDr. Kríž Zdenko - hosť Predseda SSTZ ospravedlnený

2. Mgr. Hatalová Ivica - hosť GS sekr. SSTZ ospravedlnená

3. Truksa Jaroslav - hosť reprez. tréner ospravedlnený

4. Sládkovič Stanislav – predseda OŠK Križovany prítomný

5. Mgr. Peko Śtefan – čestný člen VV Viktória Trnava ospravedlnený

6. Dobiš Vít – sekretár KST Hlohovec prítomný

7. Turoň Jozef – člen VV Bojničky ospravedlnený

8. Lazorčák Ján – člen VV Senica prítomný

9. Porozsnyák Róbert – člen VV Gasto Galanta ospravedlnený

10. Černý Jozef – predseda KM ŠKP Trnava prítomný

11. Ing. Šiška Peter – predseda KK Hlohovec prítomný

12. Rácz František Baka ospravedlnený

13. Markech Peter Bojničky ospravedlnený

14 Ondruška Jozef Dobrá Voda prítomný

15. Šandal Peter Dun. Streda neprítomný

16. Forro Radoslav Galanta prítomný

17. Gašparík Branislav KST Hlohovec prítomný

18. Ing. Varga Tomáš Hlohovec prítomný

19. Mádel Ladislav Holíč prítomný

20. Ing. Čápka Jozef Jasl. Bohunice neprítomný

21. Horváth Norbert Jelka prítomný

22. Bartal Marián Kúty prítomný

23. Mgr. Pikna Radomír Leopoldov ospravedlnený

24. Ing. Kollár Róbert st. Majcichov prítomný

25. Nemček Daniel Malženice prítomný

26. Dostál Marián Michal n/O ospravedlnený



27. Kmoško Ondrej Moravský Sv. Ján prítomný

28. Ing. Ševčovič Ľubomír Pata neprítomný

29. Kaščák Ján Piešťany neprítomný

30. Gazdič Stanislav Rohožník neprítomný

31. Lazorčák Aleš Senica prítomný

32. Kubányi Marián Skalica ospravedlnený

33. Vavro Branislav Sládkovičovo prítomný

 34. Holbík Daniel Šintava neprítomný

35. Gaži Mikuláš Šoporňa prítomný

36. Ing. Šulko Daniel Špačince neprítomný

37. Ing. Bachratý Róbert Elastik Trnava prítomný

38. Sládek Richard ŠKP Trnava prítomný

39. Pauer Tomáš Veľké Úľany prítomný

40. Kondáč Matej Vrbové neprítomný

41. MUDr. Kmeť Jozef Vydrany neprítomný

42. Galo Marián Zavar prítomný

43. Klčovanský Ľuboš Križovany prítomný

44. Kokeš Timotej - hosť KST Hlohovec ospravedlnený

Prítomných je 23 z toho 23 s hlasom rozhodujúcim, čo zo  40 pozvaných s 
hlasom rozhodujúcim je 57,5 % a tým je konferencia uznášaniaschopná.

Zapisovateľ: Černý Jozef



Správa o     činnosti KSTZ Trnava od konferencie 2019 - Sládkovič.

    Výkonný  výbor  pracoval  v zložení:  predseda  –  Stanislav  Sládkovič,  sekretár
a hospodár – Vít Dobiš, za oblastné stolnotenisové zväzy sa zasadania zúčastňovali
predsedovia okresných  stolnotenisových zväzov – Jozef Turoň, Ján Lazor

ák  a  Róbert  Porozsnyák.  Zasadaní  sa  zúčastňoval  i predseda  kontrolnej  komisie
Peter  Šiška  a predseda  komisie  mládeže  Jozef  Černý  .  Menej  často  sa  zo
zdravotných dôvodov VV zúčastňoval i čestný predseda KSTZ Trnava Štefan Peko. 

     VV KSTZ Trnava na svojich pravidelných zasadaniach riešil chod krajských súťaží
družstiev  dospelých  2,  3  a  4  ligy  ako  i krajské  súťaže  mládeže.  Zaoberal  sa
i informáciami z okresných zväzov i informáciami zo zasadaní VV SSTZ.

     VV KSTZ Trnava bol nútený zareagovať i na situáciu s vírusom COCID 19 a pre
nasledujúcu sezónu upravil propozície krajských súťaží, aby každé družstvo poznalo,
ako  sa  bude  postupovať  v prípade  nedohrania  všetkých  kôl  krajských  súťaží.
Zaoberali sa i informáciami z extraligy a 1.ligy mužov a žien. Osobitne sa VV KSTZ
Trnava venoval mládeži. V spolupráci s VV BSTZ organizujeme R-BTM BATT OPEN,
kde  si  môže  zmerať  svoje  sily  i mládež  so  slabšou  výkonnosťou.  Organizujeme
i Majstrovstvá  regiónov BATT –  i keď tohto  roku museli  byť  majstrovstvá  regiónu
BATT v súvislosti s koronavírusom COVID 19 zrušené. VV KSTZ Trnava sa snaží
o vzdelávanie a oboznamovanie sa hráčov s pravidlami stolného tenisu a preto pred
sezónou 2020/21 zorganizoval seminár rozhodcov na predĺženie licencií a školenie
rozhodcov na získanie licencií C a D, a zvýšenie si licencií na B a A. Týchto školení
sa zúčastnilo 25 a28 účastníkov. Pre veľký záujem VV uvažuje o ďalšom seminári
pre rozhodcov na predĺženie licencii.

       A na záver  mi dovoľte  poďakovať a zablahoželať klubom, ktoré vynikajúce
reprezentovali trnavský kraj. V extralige družstiev mužov SK VYDRANY pod vedením
MUDr.  Jozefa Kmeťa už piaty krát získali titul majstra Slovenskej republiky!  Zároveň
blahoželáme  klubu ŠK PARA TT Hlohovec k postupu do extraligy mužov!  Ďakujem
za pozornosť.

     Stanislav Sládkovič                                              v Leopoldove 12. 9. 2020

  predseda KSTZ Trnava

                



     Správa o hospodárení KSTZ Trnava za rok 2019

Hospodárenie  KSTZ,  ktorý  má  ako   samostatný  právny  subjekt  účet  vo  VÚB

(č.ú.:1246981755/0200) spočívalo vo vedení účtovnej evidencie v   účtovnej knihe a

 vedení samostatného účtu vo VÚB hospodárom KSTZ. Všetky peňažné operácie sú

vedené v peňažnom denníku, ktorý je minimálne 1x ročne kontrolovaný predsedom

Kontrolnej komisie.

Príimy: 

Príjem za rok 2019 bol  zo štartovných vkladov družstiev  4.480 € (vlani  rok 2018

4.000) a z dotácie  zo SSTZ bola 2.682,8 (vlani 3.258,70) €. Celkový príjem bol ešte

doplnený o príjem z prevodov, prestupov a pokút a bol celkom 792 €   (vlani 540 €).

V štartovných vkladoch sú zarátané aj  pokuty za absenciu mládežníckeho družstva

vo výške 1.600,0 € (sú vždy použité na rozvoj mládežníckeho krajského st. tenisu). 

Celkové príjmy za rok 2019 boli vo výške: 7.954,80 € (vlani 7.798,70).

Výdaje: 

Hlavným výdajom bola odmena sekretárovi a hospodárovi spolu 1.720,60 € rovnako

ako vlani,   Dotácia na mládež činila celkom  1.610,30 €. Poplatok VÚB za vedenie

účtu bol  105,30 (vlani 122,18) €, náklady na internet a krajskú internetovú stránku

boli vo výške  293,68 (vlani 295,77) €, náklady na telefón  348 €  (vlani 380,05 €),

cestovné na zasadnutia VV 546,82 € (vlani 843,40 €), nákup DKP  1.428,99 € (vlani

182,97 €).  ostatné náklady spolu vo výške 1.445,71 €. 

Celkové výdaje za rok 2019 boli vo výške 7.830,49 € (vlani 6.506,20 €).

Nárast výdavkov je v nákupe dataprojektoru, notebooku ako aj v kúpe programu na

spracovanie výsledkov dlhodobých krajských súťaží.

K 31.12.2019 bolo  na  účte  vo  VÚB celkom 4.799,39  (pred rokom 4.840,42 €),

v hotovosti pokladne bolo 22 € (pred rokom 31,26 €).

K dnešnému dňu (12.9.2020) je na účte 7.415,29 €, a v hotovosti pokladne je

434,78 €. 

Správu predkladá:  Ing. Peter Šiška – predseda Kontrolnej komisie KSTZ

                               



     

Vyhodnotenie  súťažného ročníka 2019-2020 - Dobiš

Vážení športoví priatelia,
výsledky súťažného ročníka 2019-2020 boli zverejnené, napriek tomu zopakujem to
najdôležitejšie: 

Umiestnenie družstiev v     dlhodobých súťažiach:

Extraliga žien: 5. Viktória Trnava,  8. TTC Majcichov

Extraliga mužov 1. miesto SK Vydrany, 10. Gasto Galanta

1.liga  mužov  sk.  Západ:   1.  ŠK  Para  TT  Hlohovec,  5.  Elastik  Trnava,  10.  MTJ
Piešťany, 

I. SL žien: nikto z tt-kraja

Extraliga dorastencov:  nikto z tt-kraja

Extraliga dorasteniek:  TTC Majcichov 4. miesto.

Krajské majstrovské súťaže družstiev skončili s nasledovnými výsledkami:

2.  liga  mužov(12 družstiev):  zvíťazil  STO Veľké  Úľany pred Sládkovičovom a Kútmi.
Veľké Úľany uspeli aj v baráži s víťazom  bratislavskej 2. ligy Malackami B a postúpili do
1. SL. Súťaž  opustila tentoraz rezerva Galanty.

3.  liga  mužov(12  družstiev):   víťazom  sa  stal  ŠK  Para  TT  Hlohovec  B  pred
Sládkovičovom B a Zavarom. Hlohovec B a Sládkovičovo B postúpili do 2. ligy. Z 2. ligy
zostúpil Leopoldov B. 

4. liga mužov(12 družstiev): zvíťazila  BC Senica pred Jelkou a Šintavou. Senica a Jelka
postúpili do 3. ligy, do okresných súťaží naopak zostúpila dvojica: Križovany a Sereď.
Obidve  družstvá  budú  hrať  v  súťaži  aj  nasledujúci  ročník  (Križovany  4.  previedli  od
Piešťany a Sereď  ako predposledná zostala v súťaži pre jedno voľné miesto).

1 liga žiakov (8 družstiev):  víťazom sa stala Galanta pred Kútmi a  Dun. Stredou. Do 2.
ligy zostúpila Skalica.

2. liga žiakov (8 družstiev): zvíťazil  Michal n/O pred Elastikom Trnava a Vydranmi. Do 3.
ligy zostúpili Bojničky.

3. liga žiakov (8 družstiev):  zvíťazila Skalica B, druhé skončili Jasl. Bohunice B a tretia
Galanta C.

Regionálne  BTM:

Celkovými víťazmi R-BTM BA/TT 2019/2020 (tri turnaje v každej kategórii) sa stali:

Najmladšie žiactvo: Ódor Adam – STK D.N.Ves, Krajčovičová Petronela – STC BA 

Mladšie žiactvo: Kirchmayer Jakub – STK Pezinok, Darovcová Nina – Karlova Ves



Staršie žiactvo: Bilka Pavol – ŠK Lozorno, Kováčová Lenka – STK Pezinok

Dorast: Krajčovič Filip – OŠK Zavar, Vargová Silvia – STK Pezinok

Majstrovstvá regiónu BA/TT jednotlivcov pre rok 2020 sa pre COVID-19 nekonali:

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov pre rok 2020(celkom 11 medailí, vlani 17 medailí):

Na Majstrovstvách dospelých v Bratislave získali hráči trnavského kraja 3 medaile:
Peter Šereda (Vydrany) striebro vo dvojhre, Tatjana Kukuľková  zlato vo štvorhre a
mixe.

M-SR  jednotlivcov mládeže sa vo všetkých kategóriách uskutočnili  v herni ŠKST
Bratislava v mesiaci júli:

Dorast – 2 bronzové medaily získali vo štvorhre Nicolas Kubala (Zavar) a Samuel Martinka
(Galanta).
Staršie žiactvo –  Nicolas Kubala získal dve medaile zlatú vo štvohre a striebornú vo
dvojhre.
Mladšie žiactvo –  priniesla vďaka Emme Molnárovej (Michal n/O) bronzovú medailu
vo dvojhre a tiež vo štvorhre.
M-SRJ najmladších žiakov priniesli  pre našich hráčov jednu striebornú medailu  v
mixe Lucia Gomolová (Moravský sv. Ján) a Roland Riedl (Galanta) bronzovú tiež v
mixe.
ŠTK uplynulú sezónu  pracovala v novom zložení:  predseda – Vít Dobiš, členovia:
Ján Lazorčák, Róbert Porozsnyák a Jozef Turoň.   
 Úroveň stolného tenisu v trnavskom kraji je veľmi dobrá vďaka oddielu mužov SK
Vydrany, ktoré obhájili titul Majstra Slovenska a získali ho už po 5-ty krát. Situácia u
žien naopak nie je vôbec ružová, vlani skončili ženy v Dun. Strede a tento rok končia
aj ženy Viktórie Trnava. Mládež sa „ako tak drží nad vodou“ zásluhou Gasto Galanta,
ŠKST Junior  Michal  n/O,  SST Euromilk  Dun.  Streda,  TTC Majcichov,  ŠK Jáňan
Moravský Sv. Ján, ŠK Blava Jasl. Bohunice a STK Bojničky, 
Regionálne „bodovačky“ sa započítavajú  do slovenských rebríčkov, čo sa prejavuje
na vyššej  účasti  hráčov,  no  v  porovnaní  s  bratislavským krajom je  účasť  hráčov
nášho kraja veľmi slabá. Podmienky na usporiadanie R-BTM (sú spojené vždy dve
kategórie) má len málo oddielov a  tak v tomto smere treba vysloviť poďakovanie
usporiadateľom v vo Veľkých Úľanoch, Bojničkách a Moravskom Sv. Jáne.

 V trnavskom kraji bolo v uplynulom súťažnom ročníku v krajských súťažiach celkom
54 družstiev z toho 36 družstiev mužov a 24 družstiev žiakov z 30-ich oddielov, z
toho  15  z trnavskej  oblasti(TT+PN+HC), 5 z okresu Senica-Skalica, 6 z okresu
Galanta a 4 z okresu Dunajská Streda. V dlhodobých majstrovských súťažiach bolo v
trnavskom  regióne zapojených celkom 159 družstiev, z nich v slovenských súťažiach
10 družstiev, v krajských súťažiach 54 družstiev, v okresných súťažiach: ObSTZ TT
50 družstiev, 5.-7. liga po 12 družstiev, 8. liga 14 družstiev, v SE – 8,  GA – 13
družstiev 5L  a Dun. Streda 24 družstiev 5. liga 13 a 6. liga 11 družstiev.. 

Nechcem upozorňovať na každoročne sa opakujúce nedostatky,  na ktoré oddiely
často ani nemajú možnosti ako ich odstrániť, pretože hracie  miestnosti nevlastnia a
sú radi, že ich obec alebo mesto nechá hrať v prenájme, ktorého čiastky sa bohužiaľ
z roka na rok zvyšujú.  K odstráneniu niektorých nedostatkov  však stačí len lepšia



organizácia, aby všetky práca nebola len na jedincovi. Otázka rozhodcov sa z roka
na  rok  zlepšuje  vyškolením nových  rozhodcov.  Osobne  ma však  stále  viac  mrzí
opakujúce sa nešportové správanie niektorých jednotlivcov na zápasoch a z toho
potom vyplývajúce narušené vzájomné vzťahy medzi niektorými oddielmi. Pokuty za
nenastúpenie  na  stretnutie  boli  len   dve:  Veľké  Úľany  B  a  Pata  u  mužov.  ŠTK
v uplynulom  súťažnom  ročníku  nemusela  riešiť  okrem  kontumácií  žiadny  väčší
problém. 

Výsledky  a  tabuľky   boli  už  v sobotu  večer  po  kole,   uverejňované  na  krajskej
webovej  stránke:  www.kstztrnava.estranky.sk  tiež na  www.stolnytenis.info  a aj  na
tradičnej  „špačinskej  stránke“  p.  Komorného,  ktorému  patrí  tiež  poďakovanie  za
všetko čo pre stolný tenis (nielen krajský) robí. Zverejňovanie výsledkov sa z roka na
rok zlepšuje  a môžem potvrdiť dobrú spoluprácu s oddielmi, preto záverom chcem
poďakovať za vzájomnú spoluprácu a želám Vám i Vašim družstvám za zelenými
alebo aj modrými stolmi. hodne pekných chvíľ. 

Teraz žiadam zástupcov družstiev, ktoré sa v dlhodobých súťažiach družstiev
v ročníku  2019-2020  umiestnili  na  prvých  3-och  miestach,  aby  si  prišli  prevziať
Diplomy za umiestnenie: 

2. liga mužov:  1. STO V. Úľany, 2. Slavoj Sládkovičovo ŠK , 3. Propria Kúty 

3. liga mužov:  1. ŠK Para TT Hlohovec, 2. Slavoj Sládkovičovo B,    3. OŠK Zavar 

4. liga mužov:  1. BC Senica,    2. STK Jelka.   3. SŠK Šintava

1. liga žiakov:  1. Gasto Galanta,            2. Propria Kúty             3. SST Euromilk D. Streda

2. liga žiakov   1. ŠKST Junior Michal n/O,  2. Elastik Trnava,      3. SK Vydrany

3. liga žiakov:  1. Sokol Skalica B,    2. ŠK Blava Jasl. Bohunice B,     3. Gasto
Galanta C

Leopoldov, 12. septembra 2020

Predkladá: Vít Dobiš – predseda ŠTK
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                   Leopoldov, 12. 9. 2020

 U Z N E S E N I E 

z Konferencie KSTZ  Trnava, konanej v Leopoldove dňa 

12. septembra 2020

I. Konferencia KSTZ berie na vedomie:

1/ Správu o činnosti KSTZ za obdobie medzi konferenciami 2019-2020

2/ Správu Kontrolnej komisie KSTZ za rok 2019.

3/ Vyhodnotenie súťažného ročníka MK 2019-2020

 

II. Konferencia KSTZ schvaľuje:

1/ 4-och delegátov tt-kraja na celoslovenskú Konferenciu SSTZ 2021: 

           Stanislava Sládkoviča, Jozefa Turoňa, Jána Lazorčáka, Tomáša Vargu 

           a náhradníkov: Víta Dobiša,, Róberta Porozsnyáka, Jozefa Černého a  Petra  

            Šišku.

2/        Stanislava Sládkoviča za kandidáta na predsedu Komisie rozhodcov SSTZ.

Stanislav S l á d k o v i č, v.r. Vít D o b i š, v. r.
predseda VV K S T Z              sekretár zväzu 

sekretár: Vít Dobiš  mobil: 0907 663 809
 adresa: Závalie 6, 920 01 Hlohovec e-mail: vit.dobis7@gmail.com  

mailto:vit.dobis7@gmail.com
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