
 

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                                                                                  
         

                   Leopoldov, 26.8.2015                     

       
 

Z  Á  P  I  S     
z Aktívu krajského stolnotenisového zväzu Trnava      

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie  
2. Voľba komisií (mandátovej a návrhovej)  
3. Správa o činnosti KSTZ 
4. Správa Kontrolnej komisie o hospodárení KSTZ 
5. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2014-2015 
6. Odovzdanie diplomov a ocenení 
7. Príprava MK 2015-2016  
8. Diskusia 
9. Uznesenie  

10. Záver  
 

1.  Otvorenie  
 
Aktív krajského stolnotenisového zväzu Trnava otvoril  a  podľa schváleného  programu 
viedol predseda  zväzu.  
 
2. Voľba komisií (mandátovej a návrhovej) 
 
Prítomní zástupcovia oddielov zvolili 3-oj člennú mandátovú komisiu: Porozsnyák Róbert 
– predseda, Stehlík Emil, Mgr. Peko Štefan, návrhovú komisiu: Černý Jozef – predseda, 
Lazorčák Ján, Ing. Bachratý Róbert. 
Aktívu sa zúčastnilo celkom 26 zo 40 pozvaných delegátov, čo je 65 %, čím bol Aktív 
uznášania schopný.  
 
3. Správa o činnosti KSTZ  
 
Predseda informoval delegátov o činnosti zväzu a  práci  VV počas minulého súťažného 
ročníka.  VV sa schádzal pravidelne v Leopoldove (celkom 9x) aj za účasti predsedov KK 
a KM ako aj účasti čestného člena VV – Mgr. Peka. Zhodnotil sezónu 2014/2015 z jeho 
pohľadu tak, že krajské súťaže prebehli bez väčších problémov. K pozitívam patrilo, že sa 
veľmi osvedčilo fotografovanie družstiev pred stretnutiami a žiadne družstvo s tým nemalo 
žiadne problémy i keď sa niektoré družstvá fotografovania pred sezónou obávali. K 
negatívam patrili ako pred každým koncom sezóny niektoré nečakané a prekvapivé 
výsledky stretnutí. Z toho potom vyplývalo vzájomné sa osočovanie družstiev na 
internetových diskusiách.  VV KSTZ Trnava v snahe zamedziť zbytočným podozreniam 
ohľadom stretnutí, pristúpil k zmene systému krajských súťaži. Pripomenul, že  
Konferencia SSTZ v Liptovskom Mikuláši prijala návrat k starému bodovaniu stretnutí, za 
víťazstvo 3 body, za remízu 2 body, za prehru 1 bod a za neodohranie viac ako polovice 
zápasov v stretnutí 0 bodov. Povedal tiež, aby sme nezabudli, že od tejto sezóny všetci 
hráme s plastovými loptičkami. Nakoniec  všetkým prítomným  zaželal, aby sa Nám s 



novými loptami darilo ešte viac ako s celuloidovými a všetkým poprial úspešnú sezónu 
2015/2016. 
 
4. Správa o hospodárení KSTZ za rok 2014 
 
V zastúpení predsedu Kontrolnej komisie predniesol správu o hospodárení KSTZ za rok 
2014 sekretár zväzu. Správa je súčasťou prílohy tohto zápisu.   
 
5. Vyhodnotenie MK 2014/2015  
 
Predseda ŠTK – Černý  v správe  vyhodnotil MK družstiev, R-BTM, MReg, jednotlivcov 
mládeže. Vyhodnotenie je súčasťou prílohy tohto zápisu. 
 
6. Odovzdanie diplomov a ocenení 
 
Predseda KSTZ spolu s predsedom ŠTK odovzdali zástupcom prvých 3-och družstiev 
v jednotlivých súťažiach MK 2014/2015 Diplomy za umiestnenie.  
Predseda v tomto bode odovzdal tiež ocenenie SSTZ  pri príležitosti 90. výročia 
organizovaného stolného tenisu na Slovensku: zlatý odznak Mgr. Štefanovi Pekovi, 
strieborný odznak: Jozefovi Černému, Róbertovi Porozsnyákovi a Mgr. Ivanovi Pekovi. 
 
7. Príprava MK 2015/2016  
 
Sekretár podrobne informoval o pripravenosti nového súťažného ročníka MK 2015/2016, 
všetky potrebné informácie sú zverejnené na krajskej internetovej stránke 
www.kstztrnava.estranky.sk (adresáre, vyžrebovanie, rebríčky, aktuálne oznamy). MK 
začínajú o týždeň skôr než vlani už 12. septembra a prvá časť končí  12. decembra 2015.  
 
Nadchádzajúci súťažný ročník 2015-2016 prináša niekoľko významných zmien: 
 
1/ Súťaže  mužov (2.-4. liga) sa budú hrať novým spôsobom: po prvej základnej časti 
budú družstvá rozdelené do dvoch častí: prvých 6 družstiev (dvojkolovo, doma -vonku) 
bude hrať o víťaza, družstvá na 7.-12. mieste (2. a 3. liga), resp. na 7.-14. mieste (4. liga) 
budú hrať (dvojkolovo, doma-vonku) o umiestnenie. Zo základnej časti sa družstvám 
neprenášajú získané body, ale len bonusové body podľa poradia (6., 5., 4., 3., 2., 1.,), 
resp. u 4. ligy družstvá, ktoré budú hrať o umiestnenie (8., 7., 6., 5., 4., 3., 2., 1.). Cieľom 
tohto opatrenia je výrazne obmedziť ovplyvňovanie výsledkov v odvetnej časti družstvami 
z vrchnej časti tabuľky, ktorým „už o nič nejde“. 
 
2/ Všetky súťaže sa budú hrať povinne s plastovými loptičkami, čo je veľká zmena, 
pretože sú iné než celuloidové. Novinkou (zatiaľ len v 2. lige) bude povinné používanie 
počítadiel. Povinnosť posielať spoločné foto spolu so zápisom platí aj pre družstvá žiakov. 
 
3/ Začiatok súťaží je skôr než doposiaľ, už 12. septembra.  
 
4/ Začiatky jednotlivých stretnutí u mužov sú jednotne o 16,00, ak má oddiel dve družstvá 
mužov tak začiatky sú o 13,00 a 16,00. Piešťany majú 3 družstvá mužov, začiatky 
stretnutí budú mať 10,00, 13,00 a 16,00. Galanta C, ktorá má A-družstvo v Extralige a B-
družstvo v I. SL bude mať začiatok domácich stretnutí o 13,00. Výnimky na iný deň 
prípadne iný začiatok ŠTK tento rok odmietla. Stretnutia 1. ligy žiakov sa budú hrať 
v nedeľu o 10,00, 2. ligy žiakov sa bude hrať v sobotu o 10,00. Oproti vlaňajšku nebude 
súťaž dorastencov. 
 

http://www.kstztrnava.estranky.sk/


Žrebovanie všetkých súťaží MK bolo verejné (v Hlohovci 7. augusta) a je uvedené na 
krajskej internetovej stránke (www.kstztrnava.estranky.sk), na www.pinec.info a tiež na 
špačinskej stránke Mira Komorného. 
 
Rovnako ako doteraz bude KSTZ spolu s bratislavským zväzom organizovať R-BTM, 
v každej kategórii sa uskutočnia 3 turnaje. Prvý bude v kategórii Mž a Do už 6. septembra 
v Bratislave na Spojoch, druhý (Nž + Sž) 20. septembra v Moravskom Sv. Jáne-Sekulách.  
 
Čo sa týka súpisiek, tieto v 3-jom vyhotovení a spolu so všetkými registračnými preukazmi 
bolo treba poslať sekretárovi do konca augusta. Oddielom, ktoré to stihli pred dnešným 
Aktívom boli potvrdené súpisky a registračné preukazy odovzdané dnes. Ostatní majú na 
to ešte 5 dní. Sekretár informoval tiež o prestupoch a hosťovaniach, ktoré boli doteraz 
schválené (od 15.6.2015) v rámci KSTZ a SSTZ. 
 
8. Diskusia  
 
Černý – predseda ŠTK vyzdvihol ojedinelý výsledok, ktorý sa podaril bratom Kmeťovcov, 
keď obaja so svojimi družstvami získali titul M-SR družstiev, Jozef vo Vydranoch u mužov 
a starší brat Vladislav u žien v Dunajskej Strede.   
 
Kubányi (Skalica) – spýtal sa, kedy sa najbližšie uskutoční školenie rozhodcov. Predseda 
zväzu mu odpovedal, že je to závislé na obnovení akreditácie pre SSTZ, predpoklad je 
október 2015. Predseda KR SSTZ Dr. Vaniak o školení bude včas informovať na stránke 
SSTZ. 
 
Ing. Čápka (Jasl. Bohunice) – kritizoval nový systém súťaží v 2.-4. lige. 
 
Ing. Bachratý (Elastik TT-HO) – podporil predchádzajúceho diskutujúceho, naviac 
nesúhlasí, že po prvej časti sa družstvám nebudú započítavať získané body, ale len body 
za poradie. 
 
Sládek (ŠKP Trnava) – nový systém súťaží im spôsobí problémy so zabezpečením 
telocvične v odvetnej časti, nakoľko žrebovanie odvetnej časti bude známe až koncom 
decembra. 
 
Ondruška (Dobrá Voda) – kriticky sa vyjadril k nárastu nákladov (drahšie loptičky, povinné 
počítadlá). 
 
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 zástupcom oddielov za účasť i prístup 
k prerokovávaným bodom a zaželaj im ako aj všetkým ich členom veľa zdravia 
a športových úspechov. 
 

 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    

http://www.kstztrnava.estranky.sk/
http://www.pinec.info/
mailto:vit.dobis7@gmail.com
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 U Z N E S E N I E 

z Aktívu zástupcov oddielov KSTZ  Trnava, konaného v Leopoldove dňa  

                                     26. augusta 2015 
 
 
 
 

I. Konferencia KSTZ berie na vedomie: 
 
 
1/  Správu o činnosti KSTZ  
 
2/ Správu Kontrolnej komisie KSTZ 
 
3/ Vyhodnotenie súťažného ročníka MK 2014-2015 
  
 
II.  Konferencia KSTZ schvaľuje: 
 
 
1/        zoznam družstiev a vyžrebovanie MK 2015/2016. 
 
2/ štart maximálne 2-och žien alebo dorasteniek, či žiačok (vrátane striedania) 

v jednom stretnutí mužov MK. 
 
 
III. Konferencia KSTZ nariaďuje: 
 
1/ sekretárovi zverejniť II. časť Športového kalendára MK do 10. dní po zverejnení II. 

časti ŠK SSTZ. 
 
 Termín: podľa textu     Zodp.: sekretár KSTZ  

 
 
 
 
 
  
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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      Správa o hospodárení KSTZ Trnava za rok 2014 
 

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. 

K 1. januáru 2014 bolo na účte 3,953,20 € a v hotovosti pokladne 84,62 €.  

Príimy: Hlavný príjem za rok 2014 bol príjem zo štartovných vkladov družstiev 1.871,0 €, 

dotácia  za ústrednú registráciu zo SSTZ bola 1.961,0 €, ktorá bola prerozdelená 

okresným STZ. Pokuty za absenciu mládežníckeho družstva boli 1.500,0 € (celá výška je 

vždy použitá na rozvoj mládežníckeho krajského st. tenisu), príjem za prevod súťažného 

miesta a prestupy bol vo výške 693,0 €. Celkové príjmy za rok 2014 boli vo výške: 

6.404,16 €. 

Výdaje: Hlavným výdajom bola odmena sekretárovi a hospodárovi 1.398,76 €, odvody 

daňovému úradu a soc. poisťovni  boli 1.218,18 €, nový PC (893 €) a mobil (298,7 €) 

a z toho vyplývajúce mesačné poplatky za paušál mobilu. Poplatok VÚB za vedenie účtu 

bol 121,68 €, náklady na internet a krajskú internetovú stránku boli vo výške 310,1 €, 

cestovné na zasadnutia VV 644,4 €, nákup DKP  207,3 €.  Celkové výdaje za rok 2014 

boli vo výške 7.227,62 €. 

 

K 31.12.2014 bolo na účte vo VÚB celkom 2.713,63 € a v hotovosti pokladne 79,87 €. 

 

K dnešnému dňu (26.8.2014) je na účte 2.991,39 €, čo je cca o 1.000 € menej než 

vlani a v hotovosti pokladne je 379,32 €. V tom je započítaná aj aukcia druholigových 

družstiev vo výške 408,0 € a tiež pokuty za mládežnícke družstvá 1500,0 €, ktoré budú 

opäť celé použité výhradne na mládež. 

 

Správu predkladá: v zastúpení Ing. Daniela Šulka  - predsedu Kontrolnej komisie KSTZ 

                              Vít Dobiš – sekretár KSTZ 
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Vyhodnotenie  súťažného ročníka 2014-2015 
 
Vážení športoví priatelia, 
 
výsledky súťažného ročníka 2014-2015 boli zverejnené, napriek tomu zopakujem to 
najdôležitejšie: 
 
Umiestnenie družstiev v dlhodobých súťažiach: 
 
Extraliga mužov: 1. miesto Vydrany, 2. Holíč, 8. Galanta,  
 
Extraliga žien: 1. Dunajská Streda, 3. Viktória Trnava 
 
1.liga mužov sk. západ: 5. Galanta B, 6. Holíč B, 7. Elastik Trnava-H. Orešany  
 
I. SL žien: (6 družstiev), 1. Moravský Sv. Ján, 5. Majcichov 
 
Extraliga dorastencov:  9. Holíč, 12. Vydrany 
 
Extraliga dorasteniek: 2. Viktória TT 
 
Krajské majstrovské súťaže družstiev skončili 5. apríla s nasledovnými výsledkami: 
 
2. liga mužov: vyhrali Vydrany B pred Gabčíkovom a Leopoldovom. Zo súťaže zostúpila 
Skalica. Vydrany B postúpili cez baráž s Dev. Novou Vsou do I. SL a tým odpadla baráž 
v kraji. 
 
3. liga mužov: víťazom a postupujúcim do 2. ligy sa stali Kúty, druhá Dobrá Voda postúpila 
taktiež do 2. ligy, tretí skončil Rohožník. Zo súťaže zostúpili  posledný Zavar.  
 
4. liga mužov (14): súťaž vyhrala Skalica B pred Bakou a ŠKP Trnava. Skalica B a Baka 
postúpili do 3. ligy. Do okresných súťaží zostúpil Majcichov B, Moravský Sv. Ján a Holíč D.  
 
1.liga dorastencov: (4) víťazom sa stal Majcichov pred Malženicami a Senicou. Majcichov 
v  „baráže“ s víťazom bratislavskej dorasteneckej ligy Karlovou Vsou tesne neuspel. 
 
1. liga žiakov (8): víťazom sa stal Leopoldov pred Majcichovom, tretia  skončila Viktória 
Trnava. Do 2. ligy zostúpili posledné dve družstvá: Jasl. Bohunice a Majcichov B. 
 
2. liga žiakov  (6): zvíťazila Sereď, pred Jasl. Bohunicami B a ŠK III. ZŠ Hlohovec. 
 
2 liga žiakov sk. B (Senica-Skalica):  víťazom a postupujúcim do 1. ligy žiakov je Skalica 
B. Skupinu B si riadil ZSTZ Senica. 
 
Regionálne  BTM: 
 
Celkovými víťazmi R-BTM BA/TT 2014/2015 (hodnotili sa najlepšie dva výsledky v danej 
kategórii a dva  vo vekovej kategórii o jednu vyššie) sa stali: 
 
Najmladší žiaci -34 - Kubala Nicolas (Viktória Trnava)    



Najml. žiačky - 24 - Bilkovičová Sára  (MSK Malacky)    
Mladší žiaci - 51 - Fusek Patrik (MSK Malacky)     
Mladšie žiačky - 30 - Gašparíková Lucia (TTC Majcichov)    
Starší žiaci - 43 - Ivančo Félix (MSK Malacky)     
Staršie žiačky - 19 - Švajdlenková Laura (MSK Malacky)    
Dorastenci - 43 - Krupanský Lukáš (Elastik TT-HO)    
Dorastenky - 14 - Švajndlenková Laura (MSK Malacky) 
    
Majstrovstvá regiónu BA/TT jednotlivcov pre rok 2015: 
 
najmladší žiaci  Kubala Nicolas – Viktória Trnava 
najmladšie žiačky Bilkovičová Sára – MSK Malacky  
mladší žiaci   Ivančo Félix – MSK Malacky  
mladšie žiačky  Gašparíková Lucia – TT Majcichov 
starší žiaci   Púčik Timotej – OŠK Zavar  
staršie žiačky           Švajdlenková Laura – MSK Malacky 
dorastenci   Jakubec Dávid – STK Pezinok  
dorastenky   Čermáková Paula – ŠKST Karlova Ves  
 
    
ŠTK uplynulú sezónu  pracovala v novom zložení:  predseda – Jozef Černý, členovia:  
Ján Lazorčák, Róbert Porozsnyák a Vít Dobiš.   
 
Z hľadiska hodnotenia klubov najmä zásluhou mužov sa na pozíciu krajskej jednotky 
dostali prekvapujúco, no zaslúžene Vydrany, ktoré získali titul M-SR na horúcej pôde 
Holíča. U žien to bola Dunajská Streda (Euromilk), ktorá získala majstrovský titul pred 
Topoľčanmi a treťou Viktóriou Trnava. U mládežníkov bola suverénnou jednotkou Viktória 
Trnava (Kukuľková, Peko, Peková). Úroveň mládežníckeho stolného tenisu sa vďaka 
oddielom a to predovšetkým Viktórii Trnava, ktorá bola najúspešnejším oddielom na 
celom Slovensku,  ďalej TTC Majcichov, Gasto Metalfin Galanta a ŠK Jáňan Moravský 
Sv. Ján výrazne zlepšila. Najmä zásluhou trojlístka z Viktórie Trnava (Kukuľková Tatiana, 
Peková Zuzana a Peko Štefan), ako aj galantského Dávida Wiltschku sa „mlaď“ výrazne 
presadzuje aj v celoslovenskom hodnotení. Väčšina oddielov v kraji sa mládeži vôbec 
nevenuje a začína sa to už prejavovať u dospelých. Regionálne „bodovačky“, sa už 
zarátavali do slovenských rebríčkov, čo sa prejavilo na vyššej účasti. Žiaľ, podmienky na 
usporiadanie R-BTM (najmä ak sú spojené dve kategórie) má len málokto. V tomto smere 
treba vysloviť poďakovanie usporiadateľom v Moravskom Sv. Jáne a najnovšie aj vo 
Veľkých Úľanoch.  
 

V trnavskom kraji bolo v minulom súťažnom ročníku celkom v krajských súťažiach  
32 oddielov – klubov, z toho  16  z trnavskej oblasti(TT+PN+HC), 6 z okresu Senica-
Skalica, 6 z okresu Galanta a 4 z okresu Dunajská Streda. V dlhodobých majstrovských 
súťažiach bolo v trnavskom  regióne zapojených celkom 177 družstiev (o 9 viac než 
vlani), z nich v slovenských súťažiach 13 družstiev, v krajských súťažiach 56 družstiev 
(TT – 26, SE – 10, GA – 14 a DS – 7), v okresných súťažiach bolo celkom 108 družstiev 
(TT – 49, 5.-7. liga po 12 družstiev, 8. liga 13 družstiev, SE – 25, z toho 5L 10 družstiev, 
6L 9 družstiev, žiaci 6 družstiev, GA – 12 družstiev 5L a DS – 22, 5L 12 a 6L 10 
družstiev.). 

 
Nedostatkov bolo síce viacero, no najzávažnejším no ťažko dokázateľným boli 

niektoré prekvapujúce výsledky najmä u mužov, zvlášť v 2. lige. Preto VV prijal opatrenie  
vo forme zmene systému súťaží mužov, ktorý by mal tento „neduh“ i keď nie celkom 
odstrániť, no aspoň podstatne znížiť. Rozdelenie súťaží po prvej časti na dve polovice. 
Chcem upozorniť na niektoré nedostatky, ktoré sa už tradične opakujú: nevyhovujúce 



hracie podmienky (svetlo, teplo, podlaha, zatemnenie), slabá práca s mládežou, 
k zlepšeniu ktorých v tejto oblasti však dlhodobo chýbajú klubom financie, ďalšie 
nedostatky sú však len v rukách oddielov a to najmä neúplné a chybné vyplňovanie 
zápisov. Otázka rozhodcov sa zlepšila vlaňajším vyškolením 90 nových rozhodcov 
licencie C v Leopoldove. Osobne ma však viac mrzí nešportové správanie niektorých 
jednotlivcov na zápasoch a z toho potom vyplývajúce narušené vzájomné vzťahy medzi 
niektorými oddielmi. Tiež treba zlepšiť povinnosti usporiadateľov turnajov a jednotlivých 
akcií zaradených do krajského športového kalendára, čo znamená včas vydať propozície 
a do 3-och dní po skončení akcie poslať sekretárovi kompletné výsledky.  Pokuty za 
nenastúpenie na stretnutie boli celkom len  tri: Skalica za nenastúpenie v Gabčíkove (2. 
liga), Holíč za nenastúpenie v Majcichove (4. liga) a Baka chýbala na turnaji dorastencov 
v Malženiciach. Prehreškov na pokuty bolo viac, no ŠTK a VV nechce ísť cestou  tvrdých 
sankcií, preto ani neboli žiadne pokuty za neskoro hlásené výsledky či neskoré zápisy.  

 
Výsledky a tabuľky  boli spravidla už večer po kole, najneskôr však na druhý deň  

uverejňované na krajskej webovej stránke: www.kstztrnava.estranky.sk tiež na 
WWW.pinec.info a rovnako aj na tradičnej „špačinskej stránke“. Výsledky jednotlivcov boli 
závislé na doručení zápisov, čo trvalo niekedy dlhšie,  pretože nie všetky družstvá 
posielali zápisy elektronickou poštou včas, teda v prvý pracovný deň po stretnutí. Taktiež 
boli pravidelne uverejňované výsledky s tabuľkami v krajských týždenníkoch (Trnava, 
Nitra a Senica), začo patrí príslušným redaktorom  poďakovanie. Až na niektoré výnimky 
bolo hlásenie výsledkov i  posielanie zápisov dobré. Veľmi dobre  sa osvedčilo posielanie 
zápisov elektronickou poštou, tu chcem však upozorniť, že originál zápisu (nie kópiu) je 
potrebné naskenovať a nie poslať foto urobené mobilom. 

Napriek spomínaným viacerým nedostatkom môžem povedať (a potvrdil mi to aj 
sekretár), že spolupráca s oddielmi bola na dobrej úrovni, čo však neznamená, že nie je 
ešte čo zlepšovať. To je pohľad z mojej strany  predsedu ŠTK, očakávam, že v diskusii 
poviete svoje pripomienky ako to vidíte Vy z druhej strany a najmä, čo by sa dalo v našej 
vzájomnej spolupráci zlepšiť.  Záverom Vám i v mene ŠTK všetkým úprimne ďakujem za 
spoluprácu  a želám Vám i Vašim hráčom veľa pekných chvíľ za zelenými stolmi. 
 

Teraz žiadam zástupcov družstiev, ktoré sa v dlhodobých súťažiach družstiev 
v ročníku 2014-2015 umiestnili na prvých 3-och miestach, aby si prišli prevziať Diplomy za 
umiestnenie:  

 
2. liga mužov:  1. SK Vydrany B,     2. ŠKST Gabčíkovo,           3. MSTK Leopoldov   
3. liga mužov:  1. Propria Kúty,        2. ŠK Dobrá Voda,              3. STC Rohožník 
4. liga mužov: 1. Sokol Skalica B,    2. TTC Baka,                      3. ŠKP Trnava 
1. liga dorastencov: 1. TTC Majcichov,    2. OSTK Malženice             3. BC Senica 
1. liga žiakov:  1. MSTK Leopoldov, 2. TTC Majcichov A,            3. Viktória Trnava  
2. liga žiakov            1. Mladosť Sereď,     2. ŠK Blava J.Bohunice B,  3. ŠK Hlohovec     
 
Leopoldov, 26. 8. 2015 
 
Predkladá: Jozef Černý – predseda ŠTK 
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