
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,  13. 10. 2021

                                       Z  Á  P  I  S   č.  4/2021 

         zo  zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava        

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

Program:  
1.  Otvorenie

                2.  Kontrola uznesení
3.  Informácie zo SSTZ
4. Konferencia KSTZ - vyhodnotenie 
5. MK 2021/2022
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 28.9.2021(viď zápis č.  10/21).  Najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude ako
výjazdové  16.11.2021  v  Trenč.  Tepliciach.   O  najdôležitejšom  z  hľadiska  nášho  kraja
informoval predseda KR SSTZ Sládkovič:

VV  SSTZ  na  zasadnutí  schválil  dotáciu  krajským  stolnotenisovým  zväzom  na  základe
výpočtu poplatkov za registrácie. Taktiež VV SSTZ schválil, že každý kraj dostane dotáciu vo
výške 1.000 EUR na rok 2021. Uvedené prostriedky je potrebné vyčerpať a zúčtovať do
konca roka 2021. 

4. Kon  ferencia KSTZ – vyhodnotenie

Konferencia sa uskutočnila v   stredu 8. septembra 2021 o 17,00 v reštaurácii SABROSA,
pôvodne mala  byť  na  inom mieste  v  Hlohovci.  Na konferencii  boli  odovzdané ocenenia
SSTZ  8-im  rozhodcom  tt-kraja  a  všetkým  klubom  bola  odovzdaná  hodnotná  knižná
publikácia „ Stolnotenisová mapa Slovenska“ autorky M. Brúderovej.



Predseda Sládkovič zhodnotil kladne krajskú konferenciu, ktorá bola volebná a na ďalšie 4-
or ročné obdobie boli  zvolení do VV predseda – Stanislav Sládkovič,  sekretár Vít Dobiš,
predseda  kontrolnej  komisie  Ing.  Peter  Šiška,  predseda  komisie  mládeže  Jozef  Černý.
Konferencia tiež schválila Víta Dobiša ako naďalej zastupujúceho hospodára a pokladníka,
nakoľko nebol žiadny kandidát na túto funkciu. 

5. MK 2021/2022 

Pred  začiatkom  majstrovských  súťaží  družstiev  sa  uskutočnilo  školenie  rozhodcov,  1.
septembra  -  zúčastnilo  sa  ho  12  rozhodcov  a  3.  septembra  bol  seminár  na  predĺženie
rozhodcovských licencií za účasti 24 rozhodcov. Lektormi školenia a seminára boli Sládkovič
a Dobiš. 

Majstrovské súťaže družstiev začali dorastenci a žiaci 11. septembra, muži o týždeň neskôr.
Z  3.  ligy  družstiev  mužov  sa  pred  začiatkom  odhlásil   Elastik  Trnava  C  a  je  prvým
zostupujúcim z 3. ligy bez ohľadu, či sa súťažný ročník 2021/2022 dokončí alebo nie. Elastik
v súlade s propozíciami zaplatil pokutu vo výške 100 €.
Družstvá mužov odohrali 4 kolá, dorastenci a žiaci prvé 2 kolá.

2LM – 12 družstiev
Tabuľku po 4-och kolách vedie dvojica bez straty bodu ŠK Para Hlohovec C a Vydrany B
(12), za nimi je trojica s 10-mi bodmi: Sládkovičovo A, Elastik TT B a Galanta B. V pásme
zostupu je dvojica Baka a Majcichov so 4-mi bodmi,

3LM – 11 družstiev
Na čele je Holíč s plným počtom bodov (12), druhé Špačince majú 10 bodov a Kúty B  a
Rohožník získali 9 bodov. Vrbové ja na konci tabuľky s 3-mi bodmi, má však zápas k dobru.

4LM – 11 družstiev
Leopoldov B a Veľké Úľany C majú zhodne 10 bodov, Bučany a KST Hlohovec získali o bod
menej, Hlohovec má zápas k dobru. V pásme zostupu je až štvorica so ziskom 5-ich bodov:
Sereď (zápas k dobru), Zavar (zápas k dobru), Križovany a Pata (zápas k dobru).

1LD – 4 družstvá
Po dvoch kolách je prvá Dun. Streda so 6-mi bodmi.

1LŽ – 8 družstiev
Tabuľku vedie dvojica Galanta a Dun. Streda (6 bodov), na treťom mieste sú Vydrany (5
bodov).
 
2LŽ – 8 družstiev
Na čele je dvojica Skalica a Moravský sv. Ján (6 bodov), tretí Zavar má 5 bodov.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s Covid-19 nastal problém s organizáciou R-BTM. Po
prvom R-BTM najmladšieho a staršieho žiactva v Bratislave boli ďalšie R-BTM na neurčito
odložené.
 
6. Hospodárenie zväzu

K dnešnému dňu 13.10.2021 je na účte vo VÚB celkom  5.770,11 €, v hotovosti pokladne
115,18 €.  SSTZ bol zaplatený poplatok za školenie a seminár rozhodcov vo výške 144 € (12
+ 24 = 36 rozhodcov á 4 €/os).



7. Rôzne

Dobiš – informoval o zmene v poťahoch, od 1.10.2021. Okrem čierneho poťahu na jednej
strane  môže  byť  na  druhej  strane  okrem  červeného  poťahu  aj  poťah  zelený,  modrý,
fialový/ružový a fialový.

Porozsnyák – GA 5L – 10 družstiev, 6L – 7 družstiev
5.ligu  po  4-och odohraných  kolách  vedie  V.  Mača  (11  bodov)  pred Sládkovičovom C a
Šaľou, ktorí majú rovnako 10 bodov.

Lazorčák –  5L – 10 družstiev. Odohrané sú prvé dve kolá, v ktorých 4 družstvá majú zhodne
po 6 bodov: Skalica, Rohožník B, Kúty C a Senica B

Turoň – v MO je zapojených celkom 42 družstiev (5L 12, 6L 12, 7L 10, 8L 8). 5. ligu po 4-och
kolách vedie  trojica s  plným počtom 12 bodov:  ŠK Para  Hlohovec  E,  Bojničky a MSTK
Trnava B. Informoval o ďalších úmrtiach stolných tenistov v rámci ObSTZ: Bystrík Tupý (45
rokov)  - OSTK Trakovice a Timotej Hanzlík (78 rokov) – Družst. Sasinkovo
V rámci zhoršujúcej situácie s Covid-19 navrhol upresnenie protokolu pre súťaže riadené
KSTZ.

Černý – kriticky zhodnotil účasť mládežníkov tt-kraja na SPM a R-BTM.

8. Uznesenie   

U 10/2021  VV upozorňuje všetky oddiely-kluby  KSTZ Trnava v rámci COVID-19 protokolu, 
že za dodržiavanie režimu OTP je plne zodpovedný usporiadateľ majstrovského stretnutia.
 
Termín: priebežne Zodp.: podľa textu

U 11/2021  VV vyzýva oddiely-kluby trnavského kraja na predloženie podkladov pre druhé 
vydanie publikácie: „Stolnotenisová mapa Slovenska“, autorky M.Brúderovej.
 
Termín: priebežne do 30.6.2022 Zodp.: podľa textu

9. Záver

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

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční  1. decembra 2021 (streda) o 16,30  podľa
možnosti opäť v Leopoldove kvôli pravidelne zlej dopravnej situácii  pred Hlohovcom..

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

