KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

ZVÄZ - T R N AVA
Leopoldov, 11. 11. 2015

Z Á P I S č. 8/2015
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : Sládkovič, Lazorčák, MUDr. Kmeť, Stehlík, Černý, ing. Šulko, Dobiš,
Porozsnyák.
Neprítomný: Mátel.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. 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. Uznesenie o možnosti zmeny značky plastovej
loptičky po prvej časti súťaží zostáva v platnosti.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo 20. 10. 2015, informácie sú zverejnené
v zápise č. 7 na internetovej stránke SSTZ.
4. MK 2015/2016
Súťaže družstiev MK majú za sebou už 7. kôl.
2. liga mužov: po 7-ich kolách je na čele s plným počtom 18 bodov Leopoldov, druhé
Gabčíkovo má bodov 17 a tretie Piešťany 16 bodov. Na druhom konci tabuľky je Galanta
C (7 bodov), Dobrá Voda na predposlednom mieste má 9 bodov. Pred 6-im kolom sa
odhlásila zo súťaže pre nedostatok hráčov Veľká Mača, ktorá je tak prvým zostupujúcim
družstvom do 3. ligy MK 2016/2017. Okrem toho musí Veľká Mača do 30.11.2015 zaplatiť
pokutu 100 €.
3. liga mužov: tabuľku s 20-imi bodmi vedie Baka, Skalica má o bod menej, tretí je Elastik
TT-HO B so ziskom 17 bodov. Na opačnom konci so 7-mi bodmi je Moravský Sv. Ján,
predposledná Galanta D získala 9 bodov.

4. liga mužov: na čele je Zavar s počtom 21 bodov, druhá Senica má o dva body menej,
Jasl. Bohunice a Pata majú 16 bodov, majú však stretnutie k dobru. Na opačnom konci
tabuľky sú Veľké Úľany C (7 bodov), predposledná ŠKP Trnava B má 9 bodov.
1 liga žiakov: Pri nerovnakom počte odohratých stretnutí je po 4-och kolách na čele Skalica
A so 14-mi bodmi, druhý Leopoldov má o 2 body menej a tretia Viktória Trnava získala 9
bodov, má však dve stretnutia k dobru. V zostupovom pásme je na poslednom 8. mieste
Skalica B (5 bodov z 5-ich stretnutí), Jasl. Bohunice na predposlednom 7. mieste získali 6
bodov, odohrali však o dve stretnutia menej.
Predseda KM predložil návrh vyžrebovania žiackych odvetných stretnutí. Navrhnuté
termíny: 10.1., 17.1., 24.1., 21.2., 13.3., 20.3., 27.3. 2016.
2. liga žiakov (5 družstiev): po 3-och kolách vedú bez straty bodu Jasl. Bohunice B (9), druhá
Sereď má 8 a tretie Gabčíkovo 7 bodov. Na poslednom 5. mieste je rezerva Galanty (3), má
však najmladšie družstvo (v kádri má dokonca i 4-or ročných).
R-BTM
V poradí tretí R-BTM (druhý v kategórii mladšieho žiactva a dorastu) bude v nedeľu 15.
novembra vo Veľkých Úľanoch. Usporiadateľom listom pozval všetkých členov VV
a predsedov komisií na tento bodovací turnaj.
29. novembra (nedeľa) bude ďalší R-BTM – druhý v kategórii najmladšieho a staršieho
žiactva v Bratislave.
6. Hospodárenie zväzu
Podľa ostatného výpisu z VÚB č. 10/2015 z 31. 10. 2015 bolo na účte celkom 3.103,21 €
v pokladni KSTZ je 13,04 €. Dnes som preto vybral v bankomate 200 €, aby sa mohlo
vyplatiť cestovné na dnešné zasadnutie, čiže na účte je len 2.903,21 a v hotovosti 213,04
€. V priebehu októbra prišla na účet KSTZ dotácia SSTZ z ústrednej registrácie v celkovej
výške 1.593 €. Z tejto sumy dostanú OSTZ príslušnú časť podľa podkladov SSTZ takto:
ObSTZ Trnava 332 €, ZSTZ Senica 120 €, a OSTZ Dunajská Streda 168 €. Príslušné OSTZ
nahlásia sekretárovi čísla účtov (IBAN a Swift), na ktoré budú príslušné čiastky poslané.
7. Rôzne
Dobiš – informoval o doterajších skúsenostiach s využívaním možnosti oddielov priameho
ukladania výsledkov a zápisov na webovú stránku pinec.info. Sekretár oznámil každému
družstvu prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa dostanú na webovú stránku a môžu uložiť
predbežný výsledok a celý zápis na webovú stránku ešte v deň stretnutia. Sekretár po
„obdržaní“ zápisu tento skontroluje a autorizuje na webovej stránke pinec.info. Týmto sa
urýchlila informovanosť o súťažiach MK na webovej stránke.
17. novembra 2015 (štátny sviatok) sa uskutoční školenie rozhodcov lic. C, na ktoré sa
prihlásilo celkom 30 záujemcov, toho si 3-ja licenciu obnovujú. Školiteľom bude prof. Alexy.
Prezentácia je od 8,30, začiatok o 9,00 hod.
Sládkovič – predseda navrhol, aby sa pre nedostatok finančných prostriedkov od 1.1.2016
neuzavrela dohoda o činnosti pre sekretára a hospodára KSTZ.
Predseda navrhol vyzvať oddiely – kluby na organizáciu MK dospelých v termíne 9.1.2016,
podmienkou je minimálny počet 6 stolov, dostatočné zatemnenie hracej miestnosti
a zabezpečenie bufetu.
Černý – informoval o možnosti zakúpenia knižnej publikácie „90 rokov československého
stolného tenisu“ na sekretariáte SSTZ. Cena knihy je 12 €.

Lazorčák – oznámil smutnú správu, že vo veku 81 rokov zomrel p. Ján Provazník –
zakladateľ stolného tenisu v Senici, ktorý bol v tomto roku ocenený strieborným odznakom
SSTZ pri príležitosti osláv 90. výročia organizovaného stolného tenisu na Slovensku.
Predseda tiež informoval o okresných súťažiach SE-SI. 5L má odohraných 5 kôl, 6L 4
a žiaci 2 kolá. V jednotlivých súťažiach je 10, 8 a 5 družstiev. Predniesol tiež požiadavku
senického OSTZ na úhradu cestovného družstiev 2. ligy(Kúty), ktoré cestovali do Veľkej
Mače, ktorá sa zo súťaže pre nedostatok hráčov odhlásila. VV po diskusii poveril sekretára
prerokovať otázku náhrady cestovného s klubom STK Veľká Mača.
Porozsnyák – informoval o priebehu 5. ligy (12 družstiev) OSTZ Galanta, ktorá má za
sebou 6. kôl, vedie Veľká Mača B.
8. Uznesenie
U-26/15 VV schvaľuje výsledky a tabuľky MK po 7-ich kolách a tiež termíny odvetnej časti
žiackych súťaží: 10.1., 17.1., 24.1., 21.2., 13.3., 20.3., 27.3. 2016.
U-27/15 VV súhlasí s rozhodnutím ŠTK o zostupe družstva STK Veľká Mača do 3. ligy
a povinnosti Veľkej Mače do 30.11.2016 zaplatiť pokutu 100 € za odhlásenie družstva zo
súťaže.
Termín: podľa textu

Zodp.: STK Veľká Mača

U-28/15 VV KSTZ dňom 1.1.2016 ruší dohodu o činnosti sekretára a dohodu hospodára
KSTZ.
Termín: podľa textu

Zodp.: sekretár zväzu

U-29/15 VV vyzýva oddiel – kluby na zorganizovanie MK jednotlivcov dospelých dňa
9.1.2016. Podmienkou je min. 6 stolov, zatemnenie hracej miestnosti a zabezpečenie
bufetu. KSTZ zabezpečí športové poháre a diplomy.
Termín: pre prihlášky 12.12.2015

Zodp.: oddiely – kluby MK

9. Záver
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu a vyzval členov VV
aby sa zúčastnili na R-BTM vo Veľkých Úľanoch (nedeľa 15. novembra).
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční 14. decembra 2015 (pondelok) o 17,00 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

