KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

ZVÄZ - T R N AVA
Leopoldov, 6. 5. 2015

Z Á P I S č. 3/2015
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : Sládkovič, Lazorčák, Černý, MUDr. Kmeť, Dobiš, Mgr. Peko,
Porozsnyák,
Neprítomní: Stehlík, ing. Šulko - ospravedlnení
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK družstiev
5. MRegJ
6. Hospodárenie zväzu
7. Stanovisko k vyjadreniam p. Skalu
8. Rôzne
9. Uznesenie
10. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava (ďalej len VV) otvoril a podľa
vyššie uvedeného schváleného programu viedol predseda zväzu Sládkovič. Na návrh p.
Černého bolo schválené doplnenie programu o samostatný bod:
stanovisko VV
k opakovaným písomným osočovaniam členov VV KSTZ od p. Skalu.
2. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené. Generálny sekretár SSTZ Ing. Hamran dňa 2. 4.
2015 odpovedal na list KSTZ týkajúci sa umožnenia účasti krajských predsedov na
zasadnutiach VV SSTZ. VV SSTZ na svojom ostatnom zasadnutí konštatoval, že účasť nie
je nutná, nakoľko všetky informácie sú zverejňované formou zápisu z rokovania VV SSTZ,
každý kraj má zastúpenie v členovi dozornej rady na rokovaniach VV SSTZ (2 x ročne).
Všetky ostatné potrebné informácie poskytnú členovia VV SSTZ a pracovníci sekretariátu
SSTZ na požiadanie v dostatočnom rozsahu.
Členovia VV KSTZ s daným vysvetlením nie sú spokojní a žiadajú VV SSTZ aby už na
svojom najbližšom zasadnutí 11. mája svoje stanovisko prehodnotil. Nie je dobré ak
trnavský kraj nemá možnosť priamej účasti na zasadnutiach VV SSTZ. V prípade, že VV
SSTZ svoje stanovisko nezmení predložíme svoj návrh na celoslovenskej konferencii.
3. Informácie zo SSTZ
Zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo 31.3.2015, informácie sú zverejnené v zápise č. 2/2015
na internetovej stránke SSTZ.
Celoslovenská hodnotiaca konferencia sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši 7.6.2015. Každý
kraj bude zastupovať 8 delegátov, ktorých treba písomne nahlásiť SSTZ najneskôr do

25.5.2015. Náš kraj budú zastupovať konferencii SSTZ: Sládkovič, Mgr. Peko I., Lazorčák,
MUDr. Kmeť, Kmeť Vl., Stehlík, Kollár R., Dobiš. Náhradník – Jančovič Št.
VV prerokoval návrhy na ocenenie zlatým a strieborným odznakom pri príležitosti 90. výročia
organizovaného stolného tenisu na Slovensku. Návrh ZSTZ Senica-Skalica na ocenenie p.
Skalu (Stavoimpex Holíč) nebol odporučený na schválenie. Ostatné návrhy VV odporučil
SSTZ na udelenie ocenenia.
Ďalšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční 11.5.2015 v Bratislave.
4. MK družstiev – R-BTM 2014/2015
2. liga mužov: podľa očakávania víťazom a postupujúcim do kvalifikácie o postup do I. SL
sa stali Vydrany B (74 bodov), pred Gabčíkovom (70) a Leopoldovom (66). Zo súťaže
vypadla posledná Skalica (34 bodov). Predposledné Piešťany (42 bodov) sa zachránili
vďaka OSK Vydrany B, ktoré porazili v Bratislave Devínsku N. Ves 11:3 a hoci odvetu doma
prehrali 6:8 postúpili do I. SL vďaka lepšiemu skóre (17:11).
3. liga mužov: víťazom sa stali Kúty (78 bodov) a spolu s druhou Dobrou Vodou (75 bodov)
postúpili do 2. ligy. Naopak zo súťaže vypadol posledný Zavar (33 bodov). Vďaka Vydranom
B predposledný Majcichov v súťaži zostáva.
4. liga mužov: víťazom sa podľa očakávania stala Skalica B (97 bodov), druhá Baka získala
90 bodov. Obe družstvá postupujú do 3. ligy. Zo súťaže zostupujú: posledný Majcichov (27
bodov), predposledný Moravský Sv. Ján (30 bodov) a tiež Holíč D z 12. miesta, ktorý získal
51 bodov. V predposlednom 25. kole nenastúpil Holíč D na stretnutie v Galante, za čo mu
ŠTK udelila pokutu 50 €, ktorá je splatná do 10. mája 2015.
1. dorastencov: víťazom je Majcichov so ziskom 48 bodov zo 4-och turnajov, druhé skončili
Malženice (33 bodov), tretia Senica 27 bodov a posledná na 4. mieste so ziskom 6 bodov
skončila Baka. Víťaz Majcichov postúpil do pred kvalifikácie s Karlovou Vsou, prvé stretnutie
v Bratislave (2. mája) skončilo víťazstvom domácich v pomere 6:4, odveta sa hrá
v Majcichove 8. mája 2015 o 10,00 hod.
1 liga žiakov: víťazom sa stal Leopoldov (54 bodov), druhý Majcichov A (48 bodov), tretia
Viktória Trnava získala 38 bodov.
Zo súťaže zostupujú posledné na 8. mieste Jasl. Bohunice (19 bodov) a tiež predposledný
Majcichov B (25 bodov).
2. liga žiakov (5 družstiev): víťazom je Mladosť Sereď – 29 bodov, Jasl. Bohunice B na 2.
mieste získali 23 bodov, tretí ŠK Hlohovec 17 bodov, Gabčíkovo na 4. mieste získalo
rovnaký počet bodov, Galanta B na poslednom 5. mieste získala 14 bodov. Sereď postupuje
do 1. ligy.
5. Majstrovstvá regiónu BA/TT jednotlivcov najmladšieho a staršieho žiactva.
Majstrovstvá sa uskutočnia v nedeľu 24. 5. 2015 v Moravskom Sv. Jáne (ZŠ Sekule).
Krajský zväz uhradí štartovné vklady za pretekárov trnavského kraja. Pred začiatkom
majstrovstiev budú odovzdané poháre víťazom R-BTM v kategórii NŽ a SŽ, ktoré zabezpečil
KSTZ Trnava. Propozície MRegJ NŽ a SŽ zašle všetkým oddielom sekretár zväzu do 10.
mája 2015.
6. Hospodárenie zväzu
Podľa ostatného výpisu z VÚB č. 4/2015 z 30. 4. 2015 bolo na účte celkom 1.250,57 €
a v hotovosti pokladne 10,90 €. 5. mája bola z účtu vybratá hotovosť 250 €.

7. Stanovisko k vyjadreniam p. Skalu
Vzhľadom k opakovaným písomným osočovaniam a osobným urážkam zo strany p. Skalu
(Stavoimpex Holíč) na členov VV KSTZ, ktoré napriek upozorneniam neprestávajú je VV
KSTZ nútený upozorniť p. Skalu, že sa najbližšie obráti na VV SSTZ so žiadosťou o
prípadné pozastavenie členstva menovaného v SSTZ, nakoľko správanie p. Skalu nie je
dlhodobo v súlade so Stanovami SSTZ.
8. Rôzne
Dobiš – informoval o kvalifikačných stretnutiach víťazov 2. ligy bratislavského a trnavského
kraja, prvé stretnutie sa uskutočnilo po zdĺhavých rokovaniach nakoniec v Bratislave
22.4.2015 (streda) a odveta vo Vydranoch 30. apríla 2015 (štvrtok). Po víťazstvách 11:3
v Bratislave a prehre doma 6:8 postúpili do I. SL 2015/2016 OSK Vydrany B, preto odpadajú
“baráže“ o miesto v 2. a 3. lige MK a tiež, že družstvo Elastik TT-HO C, ktoré skončilo v 4.
lige na 11. mieste v súťaži zostáva. Sekretár ďalej konštatoval veľký nárast zmien v hracích
termínoch, preto pre budúci ročník navrhuje žiadosť o zmenu spoplatniť, pričom dohodnutý
poplatok by oddiely zaplatili až na konci súťaže. Sekretár tiež navrhuje, aby posledné 3 kolá
mali nemenné termíny podľa vyžrebovania.
Sekretár potvrdil, že do termínu 15. 4. 2015 sa neprihlásil žiadny oddiel na zorganizovanie
Letného pohára družstiev MK.
Termíny pre záväzné prihlášky družstiev do ročníka 2015-2016:
SSTZ – extraliga I. SL
30. 6. 2015
KSTZ – 2.-4. liga + mládež 15. 7. 2015
ObSTZ – 5.-8. liga
31. 7. 2015
MUDr. Kmeť – víťazom 5. ligy a postupujúcim do 4. ligy je OSK Vydrany C. Informoval
tiež o priebehu play-of v Holíči, kde Vydrany získali titul majstra SR.
Lazorčák – informoval o priebehu a výsledkoch 5. a 6. ligy (SE/SI), 5. ligu vyhral
Rohožník B (65 bodov), druhé Kúty B (64 bodov)a tretí Borský Sv. Jur získal 55 bodov.
Súťaž žiakov vyhrala Skalica B pred Moravským Sv. Jánom. ZSTZ SE/SI usporiadal
v Moravskom Sv. Jáne (ZŠ Sekule) MOJ žiakov (45 pretekárov) vyhral Ralbovský
Roman – Propria Kúty.
Porozsnyák – víťazom 5. ligy a postupujúcim do 4. ligy je rezerva STK Veľká Mača.
Černý – informoval o ukončení súťaží 5.-8. ligy trnavskej oblasti. Víťazom a
postupujúcim do 4. ligy sú Jaslovské Bohunice.
1. mája sa uskutočnili v Malženiciach MOJ, víťazom sa stal Tibenský Vladimír (ŠK
Blava Jasl. Bohunice pred Jančovičom Štefanom (domáce Malženice) a na 3. mieste
sa umiestnili Jasenka Marek (Hlohovec) a Macko Ondrej (Malženice). Súťaž útechy
vyhral Chnapko Pavol (Kočín-Lančár).
Zagratuloval Vydranom za titul i postup rezervy do I. SL, D. Strede za titul u žien
a Viktórie Trnava za bronz u žien a tiež Kukuľkovej za titul u dorasteniek.
Vzhľadom k opakovaným problémom s diskusným fórom na internetovej stránke OSTK
Špačince požaduje buď zmeniť stránku na súkromnú (p. Komorného), potom tam môžu byť
akékoľvek príspevky, alebo ponechať stránku ako oficiálnu stránku OSTK Špačince, no

v tom prípade bude za prípadné nemiestne a častokrát urážajúce príspevky niesť
zodpovednosť oddiel OSTK Špačince.
Mgr. Peko – informoval o potrebe umožniť mladým talentovaným hráčom, ktorých oddiely
nemajú družstvo dospelých, aby im bolo umožnené výnimočné hosťovanie za družstvo
dospelých v krajských, prípadne okresných súťažiach. Takéto výnimočné hosťovanie majú
schválené viaceré kraje. VV po diskusii s návrhom súhlasil s podmienkou, že výnimočné
hosťovanie bude možné len pre jedno družstvo dospelých.
9. Uznesenie
U-10/2015 ŠTK schvaľuje výsledky a konečné tabuľky MK 2014/2015.
U-11/2015 VV schvaľuje delegátov trnavského kraja na konferenciu SSTZ 7. júna 2015
v Liptovskom Mikuláši: Sládkovič, Mgr. Peko I., Lazorčák, MUDr. Kmeť, Kmeť Vl., Stehlík,
Kollár R., Dobiš. Náhradník – Jančovič Št.
U-12/2015 VV schválil návrhy na ocenenie SSTZ zlatým a strieborným odznakom pri
príležitosti 90. výročia organizovaného stolného tenisu na Slovensku:
Zlatý odznak – Mgr. Peko Štefan za dlhoročnú hráčsku no najmä funkcionársku prácu
v KSTZ i SSTZ, Dobiš Vít – za 55 ročnú aktívnu prácu v stolnom tenise (hráčsku, trénerskú
rozhodcovskú a najmä funkcionársku).
Strieborný odznak
- Kokeš Timotej (KST Hlohovec) pri príležitosti 85. narodenín za jeho dlhodobú aktívnu
hráčsku činnosť (viacnásobnú majster Slovenska veteránov),
- Mgr. Peko Ivan (Viktória Trnava) za dlhodobú hráčsku, trénerskú a najmä publikačnú
činnosť,
- Černý Jozef (ŠKP Trnava) za hráčsku, no najmä rozhodcovskú a funkcionársku prácu,
- Lazorčák Ján (BC Senica) za dlhoročnú hráčsku no najmä funkcionársku prácu,
- Provazník Ján (BC Senica) pri príležitosti 82 narodenín za jeho hráčsku a funkcionársku
prácu – zakladateľ senického oddielu.
- Porozsnyák Róbert (Gasto Galanta) za rozhodcovskú a funkcionársku prácu,
- Klement Matej (Gasto Galanta) pri príležitosti 70. narodenín, za dlhoročnú hráčsku
a funkcionársku prácu v Galante,
- MUDr. Kmeť Jozef (OSK Vydrany) za dlhoročnú hráčsku a funkcionársku prácu,
- Kmeť Vladislav (Dun. Streda) za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a dosiahnuté úspechy
s družstvom žien.
U-11/2015 VV schvaľuje výnimočné hosťovanie pre mládež, ak jeho oddiel nemá družstvo
dospelých. Výnimočné hosťovanie bude platné len pre jedno družstvo dospelých.
10. Záver.
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční ako výjazdové počas slovenskej konferencie
v Lipt. Mikuláši 7. júna 2015.
Stanislav S l á d k o v i č, v. r.
predseda VV KSTZ
sekretár:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu
mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

