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                   Hlohovec, 8.9.2021

     

Z  Á  P  I  S    
z Konferencie krajského stolnotenisového zväzu Trnava     

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie - Sládkovič
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva - Dobiš
3. Voľba komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej) 
– schválenie rokovacieho a volebného poriadku - Dobiš
4. Správa o činnosti KSTZ – Sládkovič
5. Správa Kontrolnej komisie o hospodárení KSTZ – Ing. Šiška 
6. Vyhodnotenie uplynulého a príprava nového ročníka MK - Dobiš
7. Odovzdanie ocenení
8. Voľby:  predsedu,  sekretára,  hospodára  a Kontrolnej  komisie,  voľby

delegátov na Konferenciu SSTZ
 10.  Diskusia
 11.  Uznesenie
 12.  Záver

1.  Otvorenie 

Konferenciu  krajského  stolnotenisového  zväzu  Trnava  otvoril  predseda  KSTZ a podľa
schváleného programu viedol  predseda  zväzu Sládkovič.   V úvode privítal  delegátov,
zástupcov oddielov – klubov a hostí: Ing. Antona Hamrana – predsedu SSTZ a Mgr. Ivicu
Hatalovú –  Gen. sekr. SSTZ. 

2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva 

Účastníci  konferencie  schválili  program  a  zvolili  predsedníctvo  Konferencie  v zložení:
Sládkovič, Ing. Hamran, Mgr. Hatalová, Turoň, Lazorčák a Dobiš. 

2. Voľba komisií (mandátovej, volebnej  a návrhovej) 

Prítomní zástupcovia oddielov zvolili 3-oj člennú 
mandátovú komisiu: Porozsnyák Róbert – predseda,  – členovia, Sládek Richard (MSTK 
TT),Galo Marián (Zavar),
volebnú komisiu v zložení Ing. Šiška – predseda, členovia Bartal Marián (Kúty) a Florián 
Ľudovít (Galanta)
a 3-oj člennú návrhovú komisiu: Černý Jozef – predseda, Lazorčák Ján, Turoň Jozef –
členovia. 
Aktívu  sa  zúčastnilo  celkom  26  pozvaných,  z  toho  24  zo  42  pozvaných  delegátov
s hlasom rozhodujúcim, čo je 57,1 %, čím bola konferencia uznášania schopná. 

3. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 



Účastníci  Konferencie  schválili  návrh  rokovacieho  a volebného  poriadku  konferencie,
ktorý bol všetkým delegátom doručený spolu s pozvánkou.

4. Správa o činnosti KSTZ 

Predseda  KSTZ  Sládkovič  informoval  delegátov  o činnosti  zväzu  a   práci   VV  od
konferencie KSTZ 2020.  Správa je súčasťou prílohy tohto zápisu.

4. Správa o hospodárení KSTZ za rok 2020 

Správu o hospodárení KSTZ za rok 2020 predniesol  predseda Kontrolnej komisie Ing.
Šiška a je súčasťou prílohy tohto zápisu.  

5. Vyhodnotenie uplynulého ročníka a príprava MK 2021/2022 

Predseda ŠTK – Dobiš  v  správe  krátko vyhodnotil uplynulý ročník, ktorý bol po prvých
troch kolách najskôr prerušený a neskôr, keď nebol predpoklad pre pandemické opatrenia
ani polovicu súťaží tak bol celý súťažný ročník 2020/2021 zrušený. Vyhodnotenie ako aj
informácie o novom súťažnom ročníku MK 2021/2022 je súčasťou prílohy tohto zápisu.

6. Odovzdanie ocenení

Predseda KSTZ spolu s predsedom SSTZ  odovzdali rozhodcom pamätnú medailu SSTZ
za dlhoročnú prácu rozhodcu stolného tenisu. Ocenenie dostali: Csaplár Ladislav, Černý
Jozef, Dobiš Vít, Kmeť Vladislav, Németh Teodor, Porozsnyák Róbert, Ing. Šiška Peter a
Vytykáč Karol. 

7.  Voľby  predsedu,  sekretára,  hospodára, Kontrolnej  komisie  a delegátov  na
Konferenciu SSTZ 

Voľby viedol predseda volebnej komisie Ing. Šiška. Konštatoval, že napriek výzve VV KSTZ
nebol zo strany oddielov - klubov predložený žiadny návrh kandidáta KSTZ. VV KSTZ preto
na svojom ostatnom zasadnutí  požiadal  doterajších  členov VV,  aby v práci  pokračovali
i nasledujúce 4 roky. Doterajší členovia VV a komisií s kandidatúrou súhlasili. Hospodára
bude dočasne zastupovať sekretár.   Pretože na jednotlivé funkcie kandidoval  iba jeden
kandidát boli voľby verejné:

- predseda KSTZ – Stanislav Sládkovič  za 23, proti 0, zdržal sa 1
- sekretár KSTZ – Vít Dobiš                    za 23, proti 0, zdržal sa 1
- hospodár KSTZ –  Vít Dobiš                 za 23, proti 0, zdržal sa 1
- predseda KK – Ing. Peter Šiška           za 23, proti 0, zdržal sa 1
- predseda KM – Jozef Černý                 za 23, proti 0, zdržal sa 1

- 4-och delegátov TT - kraja na celoslovenskú konferenciu SSTZ 2022: 
           Stanislav Sládkovič, Jozef Turoň, Ján Lazorčák, Vít Dobiš

           a náhradníkov v poradí: Róbert Porozsnyák, Jozef Černý a Ing. Peter Šiška



8. Diskusia 

Černý (predseda KM) – pýtal sa zástupcov SSTZ na finančnú podporu krajským zväzom
o ktorej  sa hovorilo na Konferencii  SSTZ. Požadoval  tiež zlepšenie informovanosti  na
stránke SSTZ a upozornil, že na usporiadanie celoslovenských akcií sú priestory v ŠKST
Bratislava – STC na Vajnorskej ul. nevhodné (malé) a všetky M-SR by podľa neho mali
byť v ŠH SSTZ na Černockej.

Ing. Hamran (predseda SSTZ) – zodpovedal predrečníkovi na všetky otázky. Do nového
rozpočtu  SSTZ bude zahrnutá  aj  finančná podpora  jednotlivým krajom,  keže to  budú
prostriedky  zo  štátu,  tak  budú  prísne  účelové.  Čo  sa  týka  miest  na  usporiadanie
celoslovenských akcií je to problém ťažko riešiteľný pre  spokojnosť všetkých (východ-
západ). Oboznámil delegátov o novom sponzorovi SSTZ, ktorým bude na 4 roky firma
JOOLA a nahradí tak fi. Butterfly, ktorá bola sponzorom SSTZ dlhé roky. Informoval tiež o
odkúpení  pozemkov  pod  ŠH  SSTZ  na  Černockého  ul.  Tiež  povedal,  že  po  prvom
úspešnom  vydaní  knižnej  publikácie  „Stolnotenisová  mapa  Slovenska“  (autorky
Brúderovej) sa pripravuje aj jej druhé vydanie, do ktorého môžu prispieť všetky oddiely-
kluby, ktoré neboli spomenuté v prvom vydaní.

Kmoško (Mor.sv.  Ján)  –  sa  pýtal   zástupcov SSTZ,  či  by sa  nedala  zlepšiť  práca  s
mládežou  v  jednotlivých  kluboch  angažovaním  platených  trénerov  SSTZ,  ktorí  by
podstatne skvalitnili tréningový proces mládeže.

RNDr.  Kollár  (Majcichov)  chcel  informáciu  od SSTZ,  či  sa  budú rušiť  niektoré  centrá
mládeže a ako bude v budúcnosti zabezpečovaná spolupráca so školami. Odpovedala
mu Mgr. Hatalová, SSTZ pripravuje nové usmernenie pre túto spoluprácu.

Ing. Šiška (predseda KK) – pýtal sa na systém „Stolný tenis do škôl“, ktorý podľa neho
nezohladňuje  potreby  mládeže  v  oblasti  poskytovania  stolnotenisových  potrieb  (stoly,
rakety). Podľa neho sú motivačné len pre začiatočníkov. Predseda SSTZ mu odpovedal,
že je to len v kompetencii vyhlasovateľa a tým je Ministerstvo školstva SR.   

Turoň (predseda ObSTZ TT)  –  kritizoval  nerovnosť  v  systéme  získavania  dotácií  pre
mládež.
Predseda  SSTZ  mu  zodpovedal,  že  absolútne  spravodlivé  rozdeľovanie  bude  vždy
problematické a je závislé na vyhlasovateľovi súťaže.

Sládek (MSTK Trnava) – pýtal sa na termínový kalendár majstrovských súťaží družstiev,
či sa bude hrať nepretržite každú sobotu, alebo budú aj týždňové prestávky. Sekretár mu
odpovedal, že budú, nie však pravidelne po každých 3-och kolách, pretože chceme, aby
sa prvá časť súťaží MK odohrala čo najskôr (kvôli prípadným Covidovým opatreniam). 

Bachratý  (Elastik  TT)  –  pýtal  sa  na  jednotný  „Covidový“  manuál  pri  majstrovských
stretnutiach.  Predseda  KSTZ  Sládkovič  prisľúbil,  že  takýto  materiál  bude  klubom  v
krátkom čase poslaný.



9. Uznesenie 

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

10. Záver

Predseda  zväzu  v závere  poďakoval  prítomným  hosťom  –  predsedovi  SSTZ  Ing.
Hamranovi, gen. sekretárke SSTZ Bc. Hatalovej, zástupcom oddielov za účasť i prístup
k prerokovávaným  bodom  a zaželaj  všetkým  veľa  zdravia  a športových  úspechov.
Vyslovil  želanie, aby nadchádzajúci súťažný ročník MK 2021/2022 dopadol  lepšie než
minulý.

 Stanislav S l á d k o v i č, v. r.                                   Vít   D  o b  i  š, v. r.  
 predseda VV KSTZ                                                      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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Správa o činnosti VV KSTZ Trnava od  konferencie v septembri 2020 

Výkonný výbor pracoval v zložení: predseda – Stanislav Sládkovič, sekretára hospodár –
Vít  Dobiš,  za  oblastné  stolnotenisové  zväzy  sa  zasadania  zúčastňovali  predsedovia
okresných stolnotenisových zväzov – Jozef Turoň, Ján Lazorčák a Róbert Porozsnyák.
Zasadaní sa zúčastňoval i predseda kontrolnej komisie Peter Šiška a predseda komisie
mládeže Jozef Černý.

VV KSTZ Trnava na svojich pravidelných prezenčných a neskôr onlinezasadaniach 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 súťaže
v októbri 2020 prerušil a v apríli 2021 bol nútený krajské súťaže zrušiť.

VV KSTZ Trnava sa naďalej snaží o vzdelávanie a oboznamovanie sa hráčov s pravidlami
stolného  tenisu  a preto  i  pred  sezónou  2021/22  zorganizoval  seminár  rozhodcov  na
predĺženie licencií a školenie rozhodcov na získanie licencií C a D a zvýšenie licencií na B
a A. Týchto školení sa zúčastnilo 24 a12 účastníkov.

A na záver mi dovoľte poďakovať a zablahoželať klubom, ktoré vynikajúce reprezentovali
trnavský kraj. V skrátenej turnajovej podobe extraligy družstiev mužov SK VYDRANY pod
vedením MUDr. Jozefa Kmeťa už šiesty krát získali titul majstra Slovenskej republiky!

Stanislav Sládkovič - predseda KSTZ Trnava

V Hlohovci 8. 9. 2021  
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                   Hlohovec, 8.9.2021

     Správa o hospodárení KSTZ Trnava za rok 2020

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 2020 bol zo štartovných vkladov družstiev 2.910 € a z dotácie zo

SSTZ bola 2.896,6 €. Celkový príjem bol ešte doplnený o príjem z prevodov, prestupov a

pokút a bol celkom 3.015 €, z toho pokuty za absenciu mládežníckeho družstva vo výške

1.900,0 € (sú vždy použité na rozvoj mládežníckeho krajského stolného tenisu). 

Celkové príjmy za rok 2020 boli vo výške: 8.821,60 €. 

Výdaje: Hlavným výdajom boli náklady na činnosť sekretára a hospodára spolu 1.821 €.

Dotácia na mládež činila celkom 1.906 €. Poplatok VÚB za vedenie účtu bol 89,82 €,

náklady na internet  a  krajskú internetovú stránku boli  vo výške 295,68 €, náklady na

telefón  372,2  €,  cestovné  na  zasadnutia  VV 602,1  €,  nákup  DKP 325,44  €.  ostatné

náklady spolu vo výške 1.102,87 €. 

Celkové výdaje  za rok 2020 boli vo výške 6.515,11 €  (vlani 6.506,20 €). K 31.12.2020

bolo na účte vo VÚB celkom 7.581,22 €, v hotovosti pokladne bolo 285,29 €. 

K dnešnému dňu (8.9.2021) je na účte 6.270,11 €, a v hotovosti pokladne je 213,72 €. 

Správu predkladá:  Ing. Šiška Peter  - predseda Kontrolnej komisie KSTZ
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                   Hlohovec, 8.9..2021

     
Vyhodnotenie  súťažného ročníka 2020-2021 a príprava MK 2021-2022

Vážení športoví priatelia,

bohužiaľ, čo sa týka súťažného ročníka 2020-2021 nie je čo hodnotiť nakoľko vzhľadom
na opatrenia súvisiace s Covid-19 boli súťaže MK po 3-och kolách prerušené a následne
bol celý súťažný ročník zrušený.

V nastávajúcom súťažňom ročníku KSTZ zabezpečovať súťaže družstiev v MK v kategórii
mužov 2.3. a 4. ligu, 1. ligu dorastencov a 1. a 2. ligu žiakov.Oproti predchádzajúcemu
ročníku (62 družstiev) sa prihlásilo do súťaží družstiev o 7 družstiev menej, kým u mužov
je len o jedno družstvo menej, u žiakov až o 6 menej. Z toho dôvodu nebudú mať žiaci 3.
ligu.  Boli  schválené dva prevody súťažného miesta:  Holíč  previedol  2.  ligu mužov na
Galantu a Galanta 3. ligu mužov na Holíč.  Všetci  hráči  Malženíc prešli  do susedných
Bučian aj so 4. ligou. ŠKP Trnava zmenil názov klubu na MSTK. 
Dorastenecká súťaž bude mať 4 družstvá a žiacke súťaže budú mať 1. a 2. ligu po osem
družstiev. 
Súťaže  družstiev  začínajú  mládežníci  už  túto  sobotu,  muži  začínajú  18.  septembra.
Družstvá Sládkovičova A a B už oba vzájomné druholigové stretnutia Podľa predpokladov
A-čko vyhralo 15:3 a 14:4. Prvá časť súťaží družstiev MK končí 4. decembra, odvetné
stretnutia  nemajú  zatiaľ  určené  termíny,  pretože  sú  závislé  na  schvállení  jarnej  časti
slovenského kalendára. 
Kraj  v  spolupráci  s  bratislavským  zäzom  plánuje  tiež  regionálne  BTM,  tentoraz  aj  s
medzinárodnou  účasťou,  problém  je  však  so  zabezpečením  usporiadateľov.  Kvôli
trvajúcim opatreniam pre Covid-19 sa zatiaľ nenašiel v našom kraji ani jeden usporiadatel.
Oba krajské VV (TT a BA) plánujú budúci týždeň stretnutie v Bratislave, kde sa dúfajme
nájde prijatelné riešenie.

Minulý týždeň sa v Hlohovci uskutočnilo školenie rozhodcov a tiež seminár na predĺženie
rozhodcovských licencií. Školenia sa zúčastnilo 12 rozhodcov a 24 rozhodcov si predĺžilo
licenciu. 

Hlohovec, 8.9.2021

Predkladá: Vít Dobiš – predseda ŠTK
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                   Hlohovec, 8.9.2021

 U Z N E S E N I E

  z Konferencie KSTZ  Trnava, konanej v Hlohovci dňa 8. septembra 2021

I. Konferencia KSTZ berie na vedomie:

1/ Správu o činnosti KSTZ od konferencie 2020

2/ Správu Kontrolnej komisie KSTZ za rok 2020

3/ Vyhodnotenie MK 2020-2021 a prípravu MK 2021-2022
 

II. Konferencia KSTZ schvaľuje:

1/        výsledky volieb na ďalšie 4-or ročné obdobie:

- predsedu Stanislava Sládkoviča, 
- sekretára Víta Dobiša, 
- hospodára Víta Dobiša – dočasne, kým sa nenájde nový hospodár
-  predsedu kontrolnej komisie – Ing. Petra Šišku
- predsedu komisie mládeže – Jozefa Černého

2/ 4-och delegátov TT - kraja na celoslovenskú Konferenciu SSTZ 2022:
           

Stanislava Sládkoviča, Jozefa Turoňa, Jána Lazorčáka, Víta Dobiša
           a náhradníkov v poradí: 
           Róberta Porozsnyáka, Jozefa Černého  a Ing. Petra Šišku .

 
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 
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