
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,  28. 10. 2020

                                       Z  Á  P  I  S   č.  8/2020

         zo  zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava        

Prítomní telefonicky: Sládkovič, Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, Černý, Šiška, Dobiš.
  
Program:  

1. Otvorenie
                2. Kontrola uznesení

3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2020/2021 
5. Konferencia - vyhodnotenie
6. Hospodárenie zväzu
7. Rôzne         
8. Uznesenie
9. Záver
                   

1. Otvorenie   

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

2. Kontrola uznesení

V predchádzajúcom septembrovom  zasadnutí VV  prijaté uznesenie č. 12 bolo splnené.

3. Informácie zo SSTZ

Ostatné zasadnutie VV SSTZ bolo 22. septembra 2020, zápis č.7 je zverejnený na stránke
SSTZ.  Vybrané zo zápisu:
- Bola vybraná nová ekonómka SSTZ R. Timanovú s nástupom od 16.9.2020. Dva dni pred
podpisom zmluvy víťazka výberového konania oznámila, že nenastúpi na SSTZ, pretože iná
organizácia  jej  ponúkla  vyšší  plat  a  lepšie  podmienky.  Z  tohto  dôvodu  bolo  následne
vypísané nové výberové konanie na funkciu ekonóma SSTZ.Je možná aj druhá alternatíva,
že doterajší ekonóm po dohode zostane vo funkcii.
- Komisia rozhodcov dostala za úlohu  vypracovať novú Smernicu o odmeňovaní rozhodcov.
SSTZ v rámci kvalitnejšieho servisu a pomoci pre krajské stolnotenisové zväzy dá vyrobiť
kovové odznaky pre jednotlivé krajské zväzy v počte 300 ks pre každý krajský zväz.
- SSTZ v rámci pomoci a kvalitnejšieho servisu schválil  zakúpenie 2-och notebookov pre
každý KSTZ.

4. MK 2020/2021 

Sekretár podrobne informoval  o priebehu súťažného ročníka MK 2020/2021. Majstrovské
súťaže družstiev sa začali 26. septembra 2020. Pre zhoršenú situáciu s COVID-19 boli však
všetky krajské súťaže po 3-och kolách dňa 13. októbra 2020 až do odvolania prerušené.  Aj
keď sa nepredpokladá skoré obnovenie súťaží ŠTK dúfa, že bude odohraná aspoň polovica
súťaží MK tak, aby bola vyhodnotená v zmysle platných Propozícií MK družstiev 2020/2021.



5. Konferencia - vyhodnotenie

Predseda zhodnotil priebeh krajskej Konferencie, ktorá sa uskutočnila 12. septembra 2020 v
Leopoldove. Pre zhoršujúcu situáciu s COVID-19 sa konferencie nezúčastnili pozvaní hostia
zo SSTZ. Napriek ospravedlnenej  neúčasti  hostí  mala konferencia dobrú úroveň vrátane
diskusie.  Konferencia  oi.  schválila  delegátov  kraja  na  celoslovenskú  konferenciu  2021.
Negatívom bola slabšia účasť a najmä to,  že okrem pár výnimiek väčšina neprítomných
zástupcov oddielov sa ani za neúčasť neospravedlnila a ani ju nezdôvodnila.

6. Hospodárenie zväzu

K dnešnému dňu je na účte vo VÚB celkom 6.013,15 €, v hotovosti pokladne je 47,78 €.  

7. Rôzne

Sládkovič  –   seminár  a  školenie  rozhodcov  sa  uskutočnilo  11.-12.9.2020  v  Leopoldove.
Seminára  na  predĺženie  licencie  sa  zúčastnilo  26  rozhodcov  a  školenia  27  žiadateľov.
Lektormi seminára a školenia bola dvojica Sládkovič-Dobiš.
 
Dobiš – bez pripomienok.

Turoň – bez pripomienok.

Lazorčák – bez pripomienok.

Porozsnyák – OSTZ Galanta prešiel na systém vyhodnocovania na stolnytenis.info rovnako
ako KSTZ i ostatné okresné zväzy.

Šiška – bez pripomienok.

Černý – chce pracovať v komisii mládeže SSTZ pre budúce volebné obdobie. 
Ak to situácia s COVID-19 dovolí treba ísť  pozrieť hraciu miestnosť ŠK Para TT Hlohovec
do Piešťan a dohodnúť s klubom usporiadanie MK jednotlvcov.

8. Uznesenie   – nebolo prijaté žiadne.
 
9. Záver
Predseda poďakoval členom VV za účasť a prístup k prerokovávaným bodom.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční v mesiaci decembri podľa možností osobne v
Leopoldove alebo telefonicky.

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

