KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

ZVÄZ - T R N AVA
Leopoldov, 29. 7. 2015

Z Á P I S č. 5/2015
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : Sládkovič, Mgr. Peko, MUDr. Kmeť, Stehlík, Černý, Porozsnyák, ing. Šulko,
Dobiš,
Neprítomní: Lazorčák - ospravedlnený

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. Príprava MK 2015/2016
5. Hospodárenie zväzu
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava (ďalej len VV) otvoril a podľa
vyššie uvedeného schváleného programu viedol predseda zväzu Sládkovič.
2. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené.
3. Informácie zo SSTZ
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční až 5. 9. 2015, priebežné informácie sú
zverejnené v aktualitách na internetovej stránke SSTZ.
4. Príprava MK 2015/2016
Termín záväzných prihlášok družstiev do nového súťažného ročníka bol do 15. júla 2015,
dokedy bol tiež termín na prevod súťažného miesta. V termíne sa z oprávnených družstiev
neprihlásilo družstvo Elastik TT-H.Orešany B (2. liga), Stavoimpex Holíč C (3. liga),
Mladosť Sereď (1. liga žiakov) a tiež postupujúca V. Mača B do 4. ligy. V termíne boli
schválené prevody: KST Hlohovec previedol miesto v 3. lige na ŠKP Trnava, Sokol Skalica
(3. liga) na ŠK Jáňan Moravský Sv. Ján, ŠK Šoporňa previedla miesto v 4. lige na STK
Pata, Moravský Sv. Ján previedol miesto v 4. lige na Kúty B a Propria Kúty (1. liga žiakov)
na ŠK Jáňan Moravský Sv. Ján.
2. liga mužov (12 družstiev): namiesto Elastiku TT-HO B bol do 2. ligy zaradený Rohožník.
3. liga mužov(12 družstiev): do súťaže boli dodatočne zaradené družstvá 4. ligy Vrbové
a Galanta D.
4. liga mužov(14 družstiev): dodatočne bolo zaradené družstvo V.Úľan C, ktoré skončilo
v 5. lige okresu Galanta na 3. mieste (prvé a druhé družstvo sa postupu vzdalo, V. Mača
B a Jelka).

1. liga dorastu: súťaž sa neuskutoční, pretože sa prihlásilo len jedno družstvo (Senica).
1. liga žiakov(8 družstiev): namiesto Serede, ktorá sa vzdala postupu, bude hrať družstvo
Jasl. Bohunice, ktoré skončilo na druhom mieste za Sereďou.
2. liga žiakov(6 družstiev): novým družstvom sú Bojničky (okr. Hlohovec).
Zoznam družstiev je zverejnený na krajskej internetovej stránke.
Rovnako ako doteraz plánujeme spolu s bratislavským zväzom R-BTM, novým predsedom
KM v bratislavskom kraji je Andrej Lipták (Bernolákovo), m 0903 449 901, mail:
andliptak@gmail.com. Návrh propozícií doplnených o termíny prvých R-BTM (v septembri)
pošle sekretár p. Liptákovi na pripomienkovanie a odsúhlasenie.
Športový kalendár MK je zatiaľ navrhnutý len na prvú časť, oproti doterajším sa začínajú
súťaže MK družstiev už 12. septembra, tak že vždy po 3-och kolách je voľno. ŠK bude
doplnený o termíny a miesta R-BTM, druhá časť je závislá na schválení odvetnej časti
slovenského ŠK.
Termín na prestupy - hosťovania je od 15. 6. do 30. 9. 2015. Priebežný stav v rámci MK
je zverejnený na krajskej internetovej stránke.
V auguste sa uskutoční Aktív vedúcich oddielov – klubov MK, termín: 26. 8. 2015 streda
o 16,30 hod., miesto: reštaurácia Nový pranier Leopoldov.
5. Hospodárenie zväzu
Podľa ostatného výpisu z VÚB č. 6/2015 z 30. 6. 2015 bolo na účte celkom 279,97 €
v pokladni KSTZ je 476,50 €, čo spôsobili platby v hotovosti za prevod (130) a štartovné
vklady (140).
Oddiely, ktoré neposlali spolu so záväznou prihláškou aj potvrdenie o zaplatení
štartovného vkladu: Senica, Pata, ŠKP Trnava, Viktória Trnava.
Počet oddielov, ktoré nemajú mládežnícke družstvo a zaplatili dotáciu na rozvoj
krajského mládežníckeho stolného tenisu je rovnaký ako vlani = 15.
6. Rôzne
Dobiš – informoval o doterajších prestupoch a hosťovaniach v rámci MK. Ďalej predložil
návrh rozdelenia dotácie pre mládež (pokuty oddielov, ktoré nemali družstvá mládeže)
v celkovej výške 1.500 €. Rozdelenie bolo po pripomienkach schválené.
Černý – informoval o svojom pohľade na organizáciu MEJ v Bratislave. Ďalej navrhol, aby
KSTZ poďakoval oddielom (Viktória Trnava, SK Vydrany a Euromilk Dun. Streda) za
výsledky a reprezentáciu v uplynulom súťažnom ročníku.
MUDr. Kmeť – potvrdil, že nebude ďalej zastupovať OSTZ Dun. Streda. Prijal ponuku na
funkciu hospodára KSTZ, ktorú doteraz vykonával sekretár zväzu.
Sládkovič - navrhol prijať uznesenie na možnosť zmeny značky plastovej loptičky po
odohratí prvej časti a pred začiatkom druhej časti súťaží družstiev MK. Návrh bol po
diskusii jednomyseľne prijatý.

7. Uznesenie
U-15/2015 VV schvaľuje zloženie družstiev jednotlivých súťaží MK 2015/2016.

U-16/2015 VV ukladá sekretárovi poslať oddielom – klubom pozvánky na Aktív vedúcich,
ktorý sa uskutoční v Leopoldove (reštaurácia Pranier) v stredu 26. augusta 2015 od 16,30.
Termín zaslania pozvánok: 15. 8. 2015

Zodp.: sekretár zväzu

U-17/2015 VV schvaľuje rozdelenie dotácie na mládež. Sekretár zašle oddielom
rozdelenie dotácie a príslušné oddiely pošlú sekretárovi číslo účtu (IBAN a BIC), na ktorý
im bude príslušná čiastka poslaná.
Termín: 10. 8. 2015
15. 8. 2015

Zodp.: sekretár zväzu
oddiely

U-18/2015 VV vyslovuje poďakovanie oddielom: SK Vydrany, Euromilk Dunajská Streda
a Viktória Trnava za úspešnú reprezentáciu v uplynulom súťažnom ročníku. Ďakovné listy
KSTZ Trnava budú odovzdané na Aktíve zástupcov oddielov.
Termín: 26. 8. 2015

Zodp.: sekretár zväzu

U-19/2015 VV povoľuje oddielom po nahlásení sekretárovi zmeniť značku plastovej
loptičky po odohratí prvej a pred začiatkom druhej časti súťaží družstiev 2015/2016.
Termín: podľa textu

Zodp.: oddiely MK

U-20/2015 VV schvaľuje do funkcie hospodára KSTZ MUDr. Kmeťa. Podrobné
podmienky na prevzatie agendy dohodne nový hospodár so sekretárom. Sekretár zároveň
vyzve OSTZ Dun. Streda na určenie svojho zástupcu do VV KSTZ.
Termín: do konania Aktívu

Zodp.: MUDr. Kmeť
OSTZ D.Streda

8. Záver
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční pred Aktívom zástupcov oddielov 26. augusta
2015 (streda) o 15,00 hod.

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

