KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ–TRNAVA
Hlohovec, 9. 6. 2021
Z Á P I S č. 1/2021
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava

Prítomní: Sládkovič, Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, Černý, Šiška, Dobiš.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Informácie zo SSTZ
MK 2021/2022 – príprava
Konferencia KSTZ - príprava
Hospodárenie zväzu
Rôzne
Uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava (ďalej len VV) v nových
priestoroch - reštaurácia Jašterka, Pribinova ul. 17 v Hlohovci viedol podľa vyššie
uvedeného schváleného programu sekretár zväzu.
2. Kontrola uznesení
Z predchádzajúcich zasadnutí VV boli všetky uznesenia splnené. Udelenie titulu „ČESTNÝ
ČLEN SSTZ“ IN MEMORIAM VV SSTZ presunul na budúci rok.
3. Informácie zo SSTZ
Zápisy zo zasadnutí VV SSTZ sú pravidelne zverejňované na stránke SSTZ. Ostatné
zasadnutie bolo 24.5.2021 (viď zápis č. 5/21), najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude
17.6.2021. VV SSTZ prerokoval otázky súvisiace s čerpaním príspevku do 23 rokov pre
kluby pracujúce s mládežou. Termín na predloženie troch štartov (1.októbra 2020 až 30.
augusta 2021) je do konca augusta 2021
Celoslovenská konferencia SSTZ sa uskutoční 18.6.2021 v Bratislave. VV KSTZ budú
zastupovať delegáti: Sládkovič, Lazorčák, Turoň a Varga.
SSTZ udelil za dlhodobú prácu rozhodcu stolného tenisu pamätnú medailu. Z nášho kraja
ocenenie získali: Ladislav Csaplár, Jozef Černý, Vít Dobiš, Vladislav Kmeť, Teodor Németh,
Róbert Porozsnyák, Peter Šiška a Karol Vytýkač. Ocenenie im bude odovzdané na krajskej
konferencii.
4. MK 2021/2022 - príprava
ŠTK predložil návrh nových Propozícií MK 2021/2022 a s nimi súvisiace záväzné prihlášky.
U 6/2021 VV ukladá sekretárovi zistiť záujem oddielov o Letný pohár mládeže.
Termín: ihneď - súrne

Zodp.: sekretár KSTZ

Predložený materiál bol schválený. Prihlášky družstiev MK treba poslať do 31.7.2021,
súpisky do 31.8.2021.
5. Konferencia KSTZ – príprava
Tohtoročná konferencia KSTZ bude volebná, na ďalšie 4-or ročné obdobie bude voliť
predsedu, sekretára, hospodára a predsedu kontrolnej komisie. Návrhy kandidátov s ich
písomným súhlasom môžu oddiely posielať na adresu sekretára najneskôr do 29.8.2021.
Predbežný termín konferencie je streda 8. septembra 2021 o 17,00 v reštaurácii JAŠTERKA
v Hlohovci (Pribinova 17).
6. Hospodárenie zväzu
K 1.6.2021 bolo na účte vo VÚB celkom 7.179,75 €, v hotovosti pokladne 285,28 €.
SSTZ zakúpil pre jednotlivé KSTZ notbooky s príslušenstvom, každý kraj dostal 2 ks. Jeden
má k dispozícii predseda a druhý hospodár.
7. Rôzne
Sládkovič – navrhol zorganizovať ešte pred začiatkom súťaže v septembri doškolenie a
školenie rozhodcov. Predseda odovzdal predsedom OSTZ odznaky KSTZ á 30 ks. Ostatné
budú odovzdané účastníkom krajskej konferencie.
Porozsnyák – oproti minulému zrušenému ročníku v galantských okresných súťažiach sa nič
nemení, STK Pata zostáva hrať 4. ligu mužov.
Černý – kvitoval úroveň zápasov vo finále play off družstiev o majstra SR. Taktiež bol
potešený správaním hráčov počas finále extraligy mužov i M-SR gorastu.
Lazorčák - oproti minulému zrušenému ročníku v senicko-skalickom regióne sa nič nemení,
Informoval o pohrebe Jána Skalu v Holíči, kde ako zástupca VV KSTZ položil veniec. Za
SSTZ sa pohrebu zúčastnili Ing. Hamran a Truksa.
Turoň – rovnako aj v trnavskej oblasti sa oproti minulému ročníku nič zásadného nemení.
Vzhľadom na zrušený ročník bude problematické naplniť podmienku štartu na min. 3-och
oficiálnych akciách hráčov do 23 rokov, ktoré sa musia uskutočniť do 31.8.2021. Východisko
vidí v predohrávkach žiackych súťaží, prípadne R-BTM, alebo v Letnom pohári žiackych
družstiev.
Šiška – informoval o kvalifikácii na Paraolympiádu, ktorá sa uskutočnila v slovinskom Lašku,
zo 4-och slovenských hráčov si miestenku vybojoval Trávniček v kategórii tt-4 . Už skôr si
miestenku v Tokyu vybojovali: Kánová tt-3, Riapoš a Ludrovský tt-2.
8. Uznesenie
U 4/2021 VV gratuluje SK Vydrany k opätovnému zisku titulu Majster SR družstiev
mužov(celkovo 6-mu).
U 5/2021 VV ukladá sekretárovi poslať oddielom Propozície MK 2021/2022, prihlášky a
predbežný zoznam družstiev MK.
Termín: 25.6.2021

Zodp.: sekretár KSTZ

U 6/2021 VV ukladá sekretárovi zistiť záujem oddielov o Letný pohár mládeže.
Termín: ihneď - súrne

Zodp.: sekretár KSTZ

9. Záver
Predseda poďakoval členom VV za účasť a prístup k prerokovávaným bodom.
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční 18.8.2021 (streda) o 17,00 v Hlohovci.

Zapísal: Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu

sekretár:
adresa:

Schválil: Stanislav S l á d k o v i č, v. r.
predseda VV KSTZ.

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

U 6/2021 VV ukladá sekretárovi zistiť záujem oddielov o Letný pohár mládeže.
Termín: ihneď - súrne

Zodp.: sekretár KSTZ

