
  
 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, 5. 10. 2016                      
 

   Z  Á  P  I  S   č.  7/2016  

zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu       

 
 
Prítomní :  (podľa priloženej prezenčnej listiny). 

 
 

Program:   
1. Otvorenie       
2. Kontrola uznesení     
3. Informácie zo SSTZ        

  4. Aktív zástupcov oddielov – vyhodnotenie  
  5. MK 2016/2017 (R-BTM)     

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 v neprítomnosti ospravedlneného 
predsedu (náhle ochorenie) sekretár zväzu.  
 
2. Kontrola uznesení 
 
Predchádzajúce uznesenia boli splnené, pokuty udelené Viktórii Trnava (100 €)  a OŠK 
Veselé (100 €) boli uhradené. 

  
3. Informácie zo SSTZ 
 
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo 20.9.2016,  informácie  sú zverejnené 
v zápise č. 7 na internetovej stránke SSTZ. VV SSTZ zobral na vedomie prerušenie 
spolupráce KSTZ Trnava s OSTZ Dun. Streda. Zasadnutia sa zúčastnili aj predsedovia 
KSTZ. Budúce zasadnutie VV SSTZ bude 29.11.2016. 
 
Vybrané zo zápisu č. 7: 
 
2.4. Problémom preklopenia databázy hráčov do nového systému je získanie rodného 
čísla, ktoré sú zo zákona o športe č. 440/2015 Z.z. povinní poskytnúť zväzu všetci 
registrovaní hráči, tréneri, rozhodcovia i funkcionári (číslo nebude prístupné v systéme pre 
verejnosť). Hrozí, že kvôli absencii tohto údaju neuzná MŠVVaŠ SR veľkú časť reálnej 
stolnotenisovej základne. Podobne – kluby, ktoré nemajú IČO nebude môcť zväz 
vykazovať ako svojho člena.  
Oddiely – kluby, ktoré napriek opakovanej výzve sekretára  mailom dňa 19.9.2016 doteraz 
nedoplnili rodné čísla (posledné 4-orčíslie) na SSTZ: 
BC Senica, Gasto Metalfin Galanta, Viktória Trnava, Leopoldov, Piešťany,   Malženice, 
Zavar, Trh. Hradská, Sládkovičovo, Skalica, Holíč, Rohožník, Trstice, Bojničky, Elastik 
Trnava, Majcichov, Sereď, Pata, Jasl. Bohunice, Veľká Mača, ŠK III. ZŠ Hlohovec, 
Šoporňa, Gabčíkovo, Špačince, Baka, Vrbové. 



 
2.5. Dňa 31.8.2016 sa uskutočnilo zasadnutie redakčnej rady a hodnotenie časopisu 
Slovenský stolný tenis č. 1/2016 a prediskutovaná bola aj príprava druhého čísla, ktoré má 
vyjsť v decembri 2016. RR konštatovala skvalitnenie obsahu, ale aj formy časopisu. 
Napriek tomu je v texte ešte stále dosť chýb a nepresností, predovšetkým pri písaní 
výsledkov a mien zahraničných stolných tenistov. Na ďalšom zasadnutí RR v septembri 
2016 bude upresnený obsah nového čísla a dohodnutá jeho kontinuálna príprava. Nový 
šéfredaktor časopisu T. Kollár bude redigovať aj pravidelnú utorňajšiu stránku SSTZ v 
denníku ŠPORT.  
Tiež boli schválené Štatúty kontrolnej a legislatívnej komisie SSTZ, krajské zväzy majú do 
31.10.2016 navrhnúť vhodných kandidátov do týchto komisií.  
 
Gasto Metalfin Galanta sa pred začiatkom súťaže odhlásila z extraligy mužov. 
 
 
4. Aktív zástupcov klubov - vyhodnotenie 
 
Aktív vyhodnotil v neprítomnosti predsedu sekretár. Konštatoval, že priebeh celého Aktívu 
bol bezproblémový, snáď len diskusia mohla byť širšia. 

 
 

5. MK družstiev 2016-2017 
 

Sekretár informoval o priebehu nového súťažného ročníka: 
 

2. liga mužov: po 3-ch kolách je na čele dvojica s plným počtom bodov (9) Sládkovičovo a 
Leopoldov,  tretia je Trh. Hradská (8 bodov). Na druhom konci tabuľky je trojica s tromi 
bodmi: Skalica,  Dobrá Voda a Majcichov. 
 
3. liga mužov:  po 3-och kolách tabuľku s 9-imi bodmi vedú  Piešťany B a   Elastik Trnava B, 
na opačnom konci s 3-mi bodmi sú Pata a Malženice. 
 
4. liga mužov: po 4-och kolách je na čele poradie: Špačince (plný počet 12 bodov), Zavar 
a Piešťany C majú 10 bodov, na opačnom konci tabuľky v pásme zostupu sú na 11. mieste 
Senica (5 bodov a stretnutie k dobru), 12. Mor.Sv.Ján má rovnako 5 bodov a 13. ŠKP 
Trnava B (4 body), ktorá má však o stretnutie menej.   

 
1 liga žiakov (8 družstiev):   bolo odohrané prvé kolo. 
 
2. liga žiakov (8 družstiev): po dodatočnom prihlásení 2-ch družstiev Moravského Sv. Jána 
(B a C), s ktorým všetky družstvá súhlasili, bola druhá liga žiakov prežrebovaná. Z druhej do 
1. ligy budú postupovať prvé dve družstvá. Doteraz bolo odohrané jedno kolo. 
 
R-BTM 
 
Prvý R-BTM v kategórii najmladšieho a staršieho žiactva sa uskutočnil 15. septembra 
v Sekulách (Moravský Sv. Ján). Zúčastnilo sa ho celkom 95 hráčov, výsledky boli včas 
poslané a zverejnené. 

 
Najmladší žiaci (31) 

1.       Bunček Štefan – Devínska Nová Ves 
2.       Bilka Pavol – Záhorská Bystrica   
3.– 4. Tuška Adam – Galanta  
          Kopec Viktor – Malacky 

           



Najmladšie žiačky (19) 
1. Darovcová Nina – Karlova Ves  
2. Puškárová Lucia – Devínska Nová Ves 
3.– 4.  Beskidová Katarína - Galanta 

            Krajčovičová Petronela – Majcichov 
 
 
 Starší žiaci (33) 

1.        Doubek Kristián – Karlova Ves  
2.        Radič Jaromír – Karlova Ves 
3.– 4.  Freund Andrej – Malacky     

             Sokol Ján – Spoje Ivanka BA 
 
 Staršie žiačky (11) 

1.       Gašparíková Lucia – Majcichov  
2.       Urbanovská Viktória – Jasl. Bohunice 
3.– 4. Drobová Veronika – Devínska Nová Ves  

                     Vargová Silvia – Pezinok 
 

I. R-BTM v kategórii Mž a Do sa uskutoční 23.10.2016 vo Veľkých Úľanoch. Sekretár 
upozornil usporiadateľa na včasné vydanie propozícií R-BTM. 

 
 
6. Hospodárenie zväzu 
 
Podľa výpisu z VÚB je k 30.9.2016 na účte celkom 3.335,44 €. V hotovosti pokladne je 
k dnešnému  dňu 76,06 €.   

 
7. Rôzne  
 
Dobiš – informoval o prestupoch v rámci KSTZ k 30.9.2016, pričom upozornil, že oddiely, 
ktoré mali takýchto prestupujúcich hráčov na súpiskách musia ihneď svoje súpisky opraviť 
a poslať nové súpisky na schválenie sekretárovi. 
 
V najnovšom vydaní pravidiel ITTF (Hanbooku) je opäť upravené pravidlo o poskytovaní 
rád hráčom čl. 3.5.1.3. 
Výklad: 
Od 1.10.2016 môže oprávnená osoba (o tom, kto je oprávnená osoba pre súťaž 
jednotlivcov, družstiev a pre štvorhru hovorí článok 3.5.1.1. a 3.5.1.2.) poskytovať rady 
počas zápasu kedykoľvek okrem doby keď je loptička v hre, teda počas výmeny, pričom 
hra musí byť plynulá, s odvolaním sa na článok 3.4.4.1. Z uvedeného vyplýva, že rady je 
možné poskytovať pred zápasom. Medzi ukončením rozohrávky a prvým podaním je 
možné poskytnúť rady, ale hráč nemôže ísť k trénerovi, lebo to by bolo porušené pravidlo 
o plynulosti hry. To znamená, že rady sa môžu v tomto prípade poskytovať len v takom 
rozsahu v zmysle pravidiel ako medzi ktorýmikoľvek dvomi výmenami v sete. Ďalej je 
možné poskytovať rady počas time - outov a takisto vždy keď nie je loptička v hre, teda po 
udelení bodu ale skôr ako podávajúci hráč začne podávať, pri prerušení hry rozhodcom, 
počas utierania sa hráča uterákom po 6-tich loptách atď. 
 
Sekretár navrhol kandidátov do komisií SSTZ: MUDr. Jozefa Kmeťa – SK Vydrany do 
Kontrolnej komisie a Stanislava Sládkoviča do Legislatívnej komisie. Po diskusii boli oba 
návrhy schválené. 
 



Černý – navrhol pre budúci ročník vrátiť organizáciu 2. ligy žiakov (oblasť Senica-Skalica)  
opäť pod KSTZ. Požiadal sekretára aby urgoval na SSTZ zverejňovanie Spravodaja ŠTK 
SSTZ na stránke SSTZ.  

 
MUDr. Kmeť – informoval o výsledkoch A-družstva  v súťaži ETTU v Luxemburgu ako aj 
o pripravenosti klubu na extraligu a 1. ligu. A-družstvo má opäť jediný cieľ – zisk 
majstrovského titulu. Družstvo dorastu má záujem zúčastniť sa kvalifikácie o postup do 
EXL dorastencov v budúcom ročníku. 

 
Stehlík – chýba mu doplnenie vyžrebovania odvetnej časti 1. ligy žiakov na krajskej 
internetovej stránke. 

 
8. Uznesenie 

 
 
U-22/16 – VV KSTZ navrhuje do Kontrolnej komisie SSTZ MUDr. Jozefa Kmeťa – SK 
Vydrany a do Legislatívnej komisie Stanislava Sládkoviča. Návrh kandidátov zašle 
sekretár mailom SSTZ. 
 
Termín: 15.10.2016       Zodp.: sekretár  
 
 
U-23/16 – VV KSTZ schvaľuje riadenie 2. ligy žiakov odteraz plne KSTZ. 

 
Termín: priebežne       Zodp.: ŠTK KSTZ  
 
 
U-24/16 – VV KSTZ ukladá oddielom: BC Senica, Gasto Metalfin Galanta, Viktória 
Trnava, Leopoldov, Piešťany, Malženice, Zavar, Trh. Hradská, Sládkovičovo, Skalica, 
Holíč, Rohožník, Trstice, Bojničky, Elastik Trnava, Majcichov, Sereď, Pata, Jasl. 
Bohunice, Veľká Mača, ŠK III. ZŠ Hlohovec, Šoporňa, Gabčíkovo, Špačince, Baka, 
Vrbové urýchlene poslať SSTZ na mail sstz3@sstz.sk doplnené rodné čísla svojich 
hráčov. 

 
Termín: 31.10.2016       Zodp.: prísl. oddiely   

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

 
 
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční  23. novembra 2016 (streda) o 16,30 hod. 

V Leopoldove. 
 
 
 
Zapísal: Vít D o b i š, v. r.    Schválil: Stanislav S l á d k o v i č, v. r. 
              sekretár zväzu.                                    predseda VV KSTZ 

                                                            
 
 
 
sekretár: Vít Dobiš     mobil:  0907 663 809 
 adresa: Závalie 6, 920 01 Hlohovec  e-mail:  vit.dobis7@gmail.com    

mailto:sstz3@sstz.sk
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