KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

ZVÄZ - T R N AVA
Leopoldov, 3. 8. 2016

Z Á P I S č. 5/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : (podľa priloženej prezenčnej listiny).

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MRegJ 2015/2016
5. Príprava MK 2016/2017
6. Hospodárenie zväzu
7. Rôzne
8. Uznesenie
9. 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, okrem zaplatenia pokuty D. Liptákom, ktorý
listom zo dňa 22.6.2016 požiadal o splátkový kalendár, pokutu 20 € chce splatiť
v mesačných splátkach á 3 €/mes. VV po krátkej diskusii požiadavku na splátkový
kalendár jednomyseľne odmietol.
VV KSTZ zmenil z technických príčin termín konania Aktívu zástupcov oddielov na stredu
31. augusta o 16,30 hod. O 16,00 bude krátke zasadnutie VV KSTZ.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo 24.6.2016, informácie sú zverejnené
v zápise č. 5 na internetovej stránke SSTZ. Dňa 25. 6. 2016 sa uskutočnila mimoriadna
Konferencia SSTZ, ktorá sa zaoberala novým zákonom o športe a jeho dopade na stolný
tenis. Všetci členovia VV sa konferencie zúčastnili. Konferencia odsúhlasila nové stanovy
ako aj zmeny v registračnom a najmä prestupovom poriadku. Tieto zmeny sú zverejnené
aj na internetovej stránke KSTZ a boli o nich informované všetky oddiely v MK. Sekretár
poslal SSTZ list so žiadosťou o výklad výnimočného hosťovania, odpoveď zatiaľ neprišla.
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude 9.8.2016.
4. MRegJ – mládeže
Majstrovstvá regiónu BA-TT jednotlivcov – najmladšieho a staršieho žiactva sa uskutočnili
v sobotu 11. júna v Bratislave – STH SSTZ v Krasňanoch za účasti 91 pretekárov, z toho
bolo 23 z TT-kraja. Pred začiatkom majstrovstiev zástupca VV BZST p. Lipták športové
poháre víťazom R-BTM v kategórii najmladšieho a staršieho žiactva.

Celkové výsledky MRegJ:
Najmladší žiaci (37-6)
1.
Kubala Nicolas – Viktória Trnava
2.
Nemček Patrik – Kúty
3.– 4. Vlašič Leo – Karlova ves
Kuruc Matúš – Karlova Ves
Najmladšie žiačky (15-7)
1.
Bilkovičová Sára – Malacky
2.
Wiltschková Dominika – Galanta
3.– 4. Darovcová Nina – Karlova Ves
Krajčovičová Petronela – Majcichov
Starší žiaci (28-5)
1.
Jalovecký Marek – Pezinok
2.
Fusek Patrik – Malacky
3.– 4. Sucha Tomáš – Karlova Ves
Mikluščák Benjamín – Karlova Ves
Staršie žiačky (11-5)
1.
Švajdlenková Laura – Stupava
2.
Gašparíková Lucia – Majcichov
3.– 4. Liptáková Nikoleta – Bernolákovo
Drobová Veronika – Dev. Nová Ves
M-SR – jednotlivci:
staršie žiactvo: STO Valaliky (7.-8.5.2016)
Zuzka Peková získala jednu zlatú vo štvorhre so Šinkarovou (Michalovce) a jednu
bronzovú v mixe s Cyprichom (Čadca). Vo dvojhre skončila na 5.-8. mieste.
dorast: MŠK 1.PPC Fortuna Kežmarok (14.-15.5.2016)
Vynikajúci úspech dosiahla Tatiana Kukuľková – Viktória Trnava, ktorá získali 3 zlaté
medaily za dvojhru, štvorhru i mix !
mladšie žiactvo: MSK Čadca (4.-5.6.2016)
Trnavský kraj zastupovali len dvaja pretekári, Kubala Nicolas (Viktória Trnava)
a Wiltschková Dominika (Gasto Metalfin Galanta), ktorí získali bronzovú medailu za
zmiešanú štvorhru.
najmladšie žiactvo: STO Valaliky (18.-19.6.2016)
Kubala a Wiltschková získali celkom 6 medailí, vo dvojhre Kubala bronz, Wiltschková
striebro, Kubala s Goldírom (Čadca) zlato vo štvorhre, Wiltschková bronz vo štvorhra
s Bilkovičovou (Malacky) a Kubala s Wiltschkovou striebro v mixe.
5. Príprava MK družstiev 2016-2017
V termíne do 15.7.2016 sa prihlásili všetky družstvá s právom štartu v MK. Boli tiež
schválené prevody súťažných miest:
2.liga, prevod zo Špačiniec na TTC Majcichov a z Gasto Metalfin Galanta na ŠK III. ZŠ
Hlohovec.
3. liga, prevod z Veľkej Mače na STK Pata a prevod z TTC Majcichov na OSTK Malženice.

4. liga, prevod z STK Pata na ŠK III. ZŠ Hlohovec a z ŠK III. ZŠ Hlohovec na Gasto
Metalfin Galanta.
Sekretár predložil návrh krajského športového kalendára, ktorý bol po diskusii doplnený.
Súťaže družstiev budú začínať 10. septembra 2016 a končiť 8. apríla 2017.
Podľa prihlášok záujem o usporiadanie R-BTM a MRegJ prejavili iba tri oddiely: Pata má
záujem usporiadať 4.9.2016 1. R-BTM MŽ a dorastu, Moravský Sv. Ján má záujem
usporiadať 1. R-BTM NŹ a SŽ a tiež MRegJ MŽ a dorastu, Veľké Úľany usporiadajú dva
R-BTM (jeden v jesennej a jeden v jarnej časti). Na spoločnom zasadnutí užších VV
bratislavského a trnavského kraja boli schválené termíny R-BTM v prvej časti: 15.9.2016
NŽ +SŽ (Pata alebo Moravský Sv. Ján), usporiadatelia budú včas doplnení.
V závere tohto bodu sa uskutočnilo vyžrebovanie jednotlivých súťaží družstiev.
6. Hospodárenie zväzu
Podľa ostatného výpisu z VÚB je k 30.7.2016 na účte celkom 4.710,08 €. V tom sú
zahrnuté aj pokuty za chýbajúce družstvá mládeže (2.000 €) a kaucie druholigových
družstiev (600 €) V hotovosti pokladne je k dnešnému dňu 114,71 €. Sekretár predložil
návrh na rozdelenie dotácie pre mládež za súťažný ročník 2015/2016, ktorý bol po diskusii
doplnený a schválený. Príslušné čiastky budú oddielom poslané na účet v priebehu
augusta.
7. Rôzne
Sládkovič – 19. júla sa uskutočnilo v Leopoldove spoločné zasadnutie užších VV KSTZ
Bratislavy a Trnavy, aby prerokovali spoločné akcie oboch krajských zväzov: R-BTM,
MRegJ. Zápis zo spoločného zasadnutia je zverejnený na krajskej internetovej stránke.
Černý – TTSK (Trnavský samosprávny kraj) udelil Stolnotenisovému klubu Vydrany
a STK Euromilk Dunajská Streda ocenenie za športovú reprezentáciu a rozvoj stolného
tenisu. Predseda TTSK udelil tiež pamätnú medailu TTSK MUDr. Jozefovi Kmeťovi –
predsedovi SK Vydrany, Vladislavovi Kmeťovi – predsedovi STK Euromilk Dunajská
Streda a taktiež Viere Majerčíkovej - Marčekovej (STK Euromilk Dunajská Streda),
trojnásobnej majsterke Slovenska žien a Aladárovi Kardošovi – SK Vydrany za športovú
reprezentáciu a rozvoj stolného tenisu.
Porozsnyák – oznámil smutnú správu: 27. júla vo veku 52 rokov zomrel dlhoročný hráč
Šintavy – Juraj S a i d l. Česť jeho pamiatke !
8. Uznesenie
U-15/16 VV schvaľuje zloženie družstiev MK 2016/2017 a ŠK KSTZ na 1. časť, do
31.12.2016. Vyžrebovanie MK družstiev s maximálne možným akceptovaním požiadaviek
oddielov (pri rozdielnom počte družstiev – 4. liga to nebude celkom možné) bude
zverejnené na stránke pinec.info.
Termín: 10.8.2016

Zodp.: sekretár KSTZ

U-16/16 VV schvaľuje rozdelenie dotácie pre mládež za súťažný ročník 2015/2016.
Oddielom budú príslušné čiastky poslané na účet do 15.8.2016.
Termín: podľa textu

Zodp.: sekretár KSTZ

U-17/16 VV opätovne upozorňuje OSTZ Dunajská Streda na nesúlad Propozícií MO
2016/2017 so súťažným poriadkom a Stanovami SSTZ. V prípade, že propozície OSTZ
zostanú nezmenené, nebude ďalej možná spolupráca s KSTZ a SSTZ.
Termín: podľa textu

Zodp.: OSTZ Dun. Streda

9. Záver
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční 31. augusta 2016 (streda) o 16,00 hod.
pred Aktívom.

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

