
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,  2. 12. 2021

                                       Z  Á  P  I  S   č.  5/2021 

         zo  zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava        

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

Program:  
1.  Otvorenie

                2.  Kontrola uznesení
3.  Informácie zo SSTZ
4. MK 2021/2022
5. Hospodárenie zväzu
6.  Rôzne  
7.  Uznesenie       
8.  Záver

                   
1. Otvorenie   

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

2. Kontrola uznesení

Z predchádzajúcich zasadnutí VV boli všetky uznesenia splnené, prípadne trvajú. 

3. Informácie zo SSTZ

Ostatné zasadnutie bolo výjazdové 16.-17.11.2021 v Trenč. Tepliciach(viď zápis č. 11/21).
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude 15.12.2021.  O najdôležitejšom z hľadiska nášho kraja
informoval predseda KR SSTZ Sládkovič.

VV  SSTZ  ešte  na  septembrovom  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. Po námietkach na zasadnutí VV SSTZ v Trenč.
Tepliciach bola dotácia  zvýšená na 1.500 €.  Dotácia  krajským zväzom došla na účet  1.
decembra. 

4. MK 2021/2022 

Vzhľadom na  zhoršujúcu sa situáciu s Covid-19 ŠTK KSTZ dňom 21.11.2021
prerušila do odvolania všetky súťaže MK 2021/2022. Po obnovení budú súťaže
mužov pokračovať 10. kolom a mládež odloženými stretnutiami. 



Družstvá do prerušenia  20.11.2021:  muži odohrali 9 kôl, dorastenci a žiaci neúplné 4 kolá. 

2LM 
Tabuľku po 9-ich kolách vedú  Vydrany B (26 bodov),   ŠK Para Hlohovec C má o bod
menej, tretie je Sládkovičovo A s 24-mi bodmi. V pásme zostupu na 12. mieste je Majcichov
s  10-mi  bodmi,  predposledná  Dobrá  Voda  získala  13  bodov.  Medzi  jednotlivcami,  ktorí
odohrali 40 a viac % zápasov je poradie na prvých 3-och miestach: 1. Kubala Nicolas –
Elastik TT B 28 víť. a žiadna prehra, 2- Rábara Marcel – Jasl. Bohunice 34/1, 3. Martinka
Samuel – Galanta 20/2.

3LM 
Na čele je Holíč s počtom bodov (23 + zápas k dobru), Rohožník má 22  a tretí ŠK Para
Hlohovec D 21 bodov. Veľké Úľany B na 4. mieste majú 20 bodov a zápas k dobru. Vrbové
ja na konci tabuľky so 7-mi bodmi, má však  dva zápasy k dobru. Predposledná Jelka získala
9 bodov a má zápas k dobru. V 9. kole bolo pre Covid-19 odložené stretnutie Kúty B –
Vrbové.
Medzi  jednotlivcami,  ktorí  odohrali  40 a viac % je poradie na prvých 3-och miestach: 1.
Bednár Ján – Rohožník 20 víť. a žiadna prehra,  Palkovič Simeon – Kúty B 20/0, 3. Melek
Milan – Holíč 20/1.

4LM 
Prvé sú Veľké Úľany C s 21-imi bodmi a majú zápas k dobru, druhý Leopoldov B má tiež 21
bodov,  Galanta C a Bučany majú zhodne 20 bodov.  V pásme zostupu sú  Križovany(9
bodov), predposledná Sereď má bodov 11 a zápas k dobru. V 9. kole bolo pre Covid-19
odložené stretnutie Kúty C - Sereď
Medzi jednotlivcami je poradie na prvých 3-och miestach: 1. Ševčovič Ľubomír – Pata 16 víť.
a žiadna prehra, 2. Pauer Tomáš – V.Úľany  B 31/1, 3. Šupa Jakub – Leopoldov B 20/2.

1LD 
Do odohratia prvej časti (6 kôl) zostáva odohrať jediné stretnutie: Dun. Streda – Skalica.
Tabuľku vedie Michal n/O (16 bodov), druhá Dun. Streda má 13 bodov a zápas k dobru.
Tretí je Moravský sv. Ján (10 bodov) a štvrtá Skalica má bodov 5 + zápas k dobru.
Poradie jednotlivcov: 1. Tomasek Oliver – Michal n/O 12/0, 2. Novotný Adrián – D.Streda
14/1 a 3. Kahát Adrián – Michal n/O 12/3.

1LŽ 
Po odohratí neúplných 6 kôl vedie  Dun. Streda (18 bodov zo 6-ich zápasov), druhá Galanta
má 15 bodov z 5-ich zápasov. Na treťom mieste sú Vydrany (9 bodov zo 4-och zápasov).
Najlepší jednotlivci:  1. Novotný Adrián – D.Streda 17/0, 2. Novotný Ľudovít – D.Streda a
Riedl Ronald obaja 15/0.

2LŽ 
Na čele je dvojica Skalica a Moravský sv. Ján (12 bodov, Skalica má zápas k dobru), tretí
Zavar má 11 bodov.
Najlepší jednotlivci: 1. Antal Samuel – Zavar 15/0, 2. Klempa Christopher – Moravský sv.
Ján 10/0, 3. Mach Olaf – Skalica 13/1.
 
6. Hospodárenie zväzu

K dnešnému dňu 2.12.2021 je na účte vo VÚB celkom 7.794,97 €, v hotovosti  pokladne
539,30 €.  1.12.2021 došla dotácia zo SSTZ vo výške 2.710 €, ktorá musí byť do 31.12.2021
riadne  zúčtovaná,  pretože  sú  to  financie  zo  štátneho  rozpočtu.  Dotácia  bude  rozdelená



družstvám mládeže (dorast a žiaci) spolu 2.000 € (okresným a oblastným zväzom podľa
registračných poplatkov k 30.8.2021).

7. Rôzne

Sládkovič  –  informoval  o  vynikajúcom  organizačnom  zvládnutí  najvýznamnejšieho
stolnotenisvého podujatia na Slovensku v tomto roku WTT YOUTH CONTENDER SENEC
2021(1.11.-7.11.2021),  ktorý sa podarilo  zorganizovať  i  napriek nepriaznivej  pandemickej
situácii v súvislosti s COVID - 19. Vďaka patrí celému organizačnému výboru turnaja na čele
s Ing.  Antonom Hamranom, ktorý pracoval na turnaji 24 hodín denne. Už v poradí 26. ročník
Svetového pohára mládeže mal aj vynikajúcu športovú úroveň, keďže sa ho zúčastnilo 252
hráčov  a  hráčiek  z  37  krajín  celého  sveta.  Náš  kraj  na  turnaji  vzorne  reprezentovali
rozhodcovia Jozef ČERNÝ, Róbert KOLLÁR, Teodor NÉMETH a Stanislav SLÁDKOVIČ.

Dobiš – informoval  o rozdelení  dotácie  2.710 €:  každé družstvo  dorastencov a žiakov v
súťažnom ročníku 2021/2022 dostane dotáciu vo výške 100 €

Porozsnyák – GA 5L – 10 družstiev
5.ligu po 9-ich odohraných kolách (celá prvá časť) vedie V. Mača (26 bodov) pred Šaľou (25)
a Sládkovičovom C (23 bodov).

Lazorčák –  5L – 10 družstiev. Odohraných je 7 kôl, tabuľku vedie Skalica (20 bodov) druhá
Senica B ma 17 bodov a zápas k dobru, tretí je Rohožník B taktiež so 17-imi bodmi.

Turoň – 5. ligu mužov v trnavskej oblasti po 9-ich kolách vedie rezerva MSTK Trnava 25
bodov pred rezervou Špačiniec (24 bodov) a ŠK Para Hlohovec E (23 bodov). Bojničky na 4.
mieste majú 22 bodov a zápas k dobru. 
V rámci zhoršujúcej situácie s Covid-19 boli všetky  okresné súťaže rovnako ako krajské v
47. týždni prerušené.

Černý – po všetkých stránkach kladne hodnotil  mládežnícky svetový  turnaj   WTT Youth
Conteder v Senci(1.-7. novembra), na ktorom sa zúčastnil ako stolový rozhodca.

8. Uznesenie   

U 12/2021  ŠTK schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev k 20.11.2021.

 
U 13/2021   VV  schvaľuje  rozdelenie  dotácie  2.710  €  mládežníckym  družstvám  á  100
€/družstvo  a  okresným  a  oblastným  zväzom  podľa  vybraných  registračných  poplatkov.
Dotáciu pošle hospodár KSTZ po nahlásení účtu, na ktorý bude dotácia poslaná. Oddiely a
okresné-oblastné zväzy po obdržaní dotácie pošlú sekretárovi doklady o zúčtovaní dotácie
tak, aby ju mohol KSTZ do 31.12.2021 vyúčtovať SSTZ.

Termín: ihneď – súrne Zodp.: podľa textu
 



9. Záver

Predseda poďakoval členom VV za telefonickú účasť a prístup k prerokovávaným bodom.
Vzhľadom k tomu, že najbližšie zasadnutie VV KSTZ pravdepodobne tento roku už nebude,
tak  zaželal  všetkým  členom VV,  ďalej  všetkým priaznivcom stolného  tenisu a  ich
rodinám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia do nového roku 2022.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční až keď to situácia s Covid-19 umožní, 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

