
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,  18. 8. 2021

                                       Z  Á  P  I  S   č.  3/2021 

         zo  zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava        

Prítomní: Sládkovič, Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, Šiška, Dobiš.
Neprítomný: Černý - ospravedlnený 

Program:  
1.  Otvorenie

                2.  Kontrola uznesení
3.  Informácie zo SSTZ
4. MK 2021/2022 – príprava
5. Konferencia KSTZ - príprava
6.  Hospodárenie zväzu
7.  Rôzne         
8.  Uznesenie

           9.  Záver

                   
1. Otvorenie   

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

2. Kontrola uznesení

Z predchádzajúcich zasadnutí VV boli všetky uznesenia splnené. 

3. Informácie zo SSTZ

Zápisy  zo  zasadnutí  VV  SSTZ  sú  pravidelne  zverejňované  na  stránke  SSTZ.  Ostatné
zasadnutie bolo 12.7.2021 (viď zápis č. 7/21). 24.7.2021 bolo zasadnutie VV SSTZ formou
videokonferencie a týkalo sa len schválenia nominácií RD. Najbližšie zasadnutie VV SSTZ
bude zajtra 19.8.2021. 
 
4. MK 2021/2022 - príprava 

ŠTK  predložil  konečný  zoznam  družstiev  MK  2021/2022.  Boli  schválené  dva  prevody
súťažného miesta: Holíč previedol 2. ligu mužov na Galantu a Galanta 3. ligu mužov na
Holíč.  Malženice (4.  liga) prešli  do susedných Bučian aj  so 4. ligou. ŠKP Trnava zmenil
názov klubu na MSTK. Sekretár 7.8.2021 poslal všetkým klubom návrh vyžrebovania MK
mužov. Začiatok je plánovaný na 18. septembra a prvá časť bude končiť 4. decembra. 
Dorastenecká súťaž bude mať 4 družstvá a žiacke súťaže budú mať 1. a 2. ligu po osem
družstiev.  Mládežnícke  súťaže  budú  vyžrebované  v  súlade  s  SPM  a  R-BTM  komisou
mládeže  po  návrate  predsedu KM Černého zo  zahraničnej  dovolenky.  Voči  termínom a
vyžrebovaniu družstiev mužov neboli od klubov žiadne námietky. Termín súpisiek družstiev
MK je do konca augusta.VV plánuje školenie a doškolenie rozhodcov ešte pred začiatkom



majstrovských stretnutí MK. Zatiaľ je predbežný termín predĺženia rozhodcovských licencií –
piatok 3. septembra (od 17,00) v Hlohovci, na školenie nových licencií musí sekretár nájsť
vhodnú miestnosť  v  Hlohovci  alebo v  Leopoldove v  jednom z  termínov 1.,  4.,  príp.  11.
septembra 2021.

5. Kon  ferencia 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.
Okrem doterajších členov VV, ktorí súhlasili s kandidatúrou  na ďalšie 4-or ročné obdobie sa
zatiaľ neprihlásil nikto, kto by chcel kandidovať na niektorú z volených funkcií KSTZ. Tento
problém je dlhodobý, čo je na hlbšie zamyslenie.
Konferencie sa uskutoční v  stredu 8. septembra 2021 o 17,00 v reštaurácii JAŠTERKA v
Hlohovci (Pribinova 17). Na konferencii budú odovzdané ocenenia SSTZ rozhodcom a bude
tiež  odovzdaná  všetkým  klubom  hodnotná  knižná  publikácie  „  Stolnotenisová  mapa
Slovenska“ autorky M. Brúderovej.

6. Hospodárenie zväzu

K dnešnému dňu 18.8.2021 bolo na účte vo VÚB celkom 6.270,11 €, v hotovosti pokladne
213,72 €.  

7. Rôzne

Dobiš – informoval o prestupoch a hosťovaniach schválených v rámci kraja.

Porozsnyák – 24.8.2021 sa uskutoční Konferencia OSTZ v Galante. Okresné súťaže budú
mať rovnako ako vlani 5. a 6. ligu mužov.

Lazorčák  –   uzávierka  prihlášok  družstiev  ZSTZ  Senica-Skalica  je  do  konca  augusta,
volebnú konferenciu plánujú na 15.9.2021.

Turoň – do súťaží ObSTZ Trnava sa prihlásilo celkom 41 družstiev, ktoré budú rozdelené do
5.-8. ligy. V súčasnosti pokračuje  LP dospelých za účasti 6-ich družstiev.

Šiška – informoval sa o pripravovanej akcie SSTZ: „Stolný tenis do škôl“. 

8. Uznesenie   

U 7/2021  VV ukladá sekretárovi poslať prihlášky na  Seminár - predĺženie rozhodcovských 
licencií A, B a C, ktorý sa uskutoční v piatok 3. septembra 2021 od 17,00 v Hlohovci.

Termín: ihneď Zodp.: sekretár

U 8/2021  VV schvaľuje vyžrebovanie súťaží MK 2021/2022 a termíny prvej časti MK. 
Zverejnenie vyžrebovania zabezpečí sekretár na stránke www.stolnytenis.info.sk.

Termín: 25.8.2021 Zodp.: sekretár



U 9/2021  VV ukladá sekretárovi poslať klubom včas pozvánku na krajskú Konferenciu.

Termín: 30.8.2021 Zodp.: sekretár

9. Záver

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

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční pred Konferenciou 8. septembra 2021 (streda)
o 16,00 v Hlohovci.

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

