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Z  Á  P  I  S     
z Konferencie krajského stolnotenisového zväzu Trnava      

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie - Sládkovič 
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva 
3. Voľba komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)  
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 
5. Správa o činnosti KSTZ - Sládkovič 
6. Správa Kontrolnej komisie o hospodárení KSTZ – ing. Šulko 
7. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016-2017 - Černý 
8. Odovzdanie diplomov a ocenení – Černý, Sládkovič 
9. Voľby: predsedu, sekretára, hospodára a Kontrolnej komisie, 

           voľby delegátov na Konferenciu SSTZ 
10. Diskusia 
11. Uznesenie  
12.  Záver 

 
1.  Otvorenie  
 

Konferenciu krajského stolnotenisového zväzu Trnava otvoril a podľa schváleného 
programu viedol predseda  zväzu Sládkovič.  V úvode privítal hosťa – Dr. Zdenka Kríža 
predsedu SSTZ  a zástupcov oddielov MK.  
 
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva 
 
Účastníci konferencie schválili program a zvolili predsedníctvo Konferencie v zložení: 
Sládkovič, Dobiš, Černý, Mgr. Peko a MUDr. Kmeť.  
 
2. Voľba komisií (mandátovej, volebnej  a návrhovej) 

 
Prítomní zástupcovia oddielov zvolili 3-oj člennú  
mandátovú komisiu: Porozsnyák Róbert – predseda, Stehlík Emil, ing. Šulko Daniel – 
členovia, 
volebnú komisiu v zložení Mgr. Peko Štefan – predseda, členovia Bartal Marián (Kúty) 
a Florián Ľudovít (Galanta) 
a 3-oj člennú návrhovú komisiu: Černý Jozef – predseda, Lazorčák Ján, MUDr. Kmeť 
Jozef – členovia.  
Aktívu sa zúčastnilo celkom 26 z 38 pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim, čo je 
68,4 %, čím bola Konferencia uznášania schopná.  
 
3. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 

 
Účastníci Konferencie schválili predložený návrh rokovacieho a volebného poriadku 
konferencie. 



 
4. Správa o činnosti KSTZ  
 
Predseda informoval delegátov o činnosti zväzu a  práci  VV od mimoriadnej konferencie 
KSTZ 5.9.2014  a hodnotiacej Konferencie z 13.8.2015.  VV sa schádzal pravidelne 
v Leopoldove (celkom 9x ročne) aj za účasti predsedov KK a KM ako aj účasti čestného 
člena VV – Mgr. Peka. Zhodnotil prácu členov VV a komisií, poďakoval klubom SK 
Vydrany, Euromilk Dun. Streda a Viktórii Trnava za úspechy dosiahnuté  v sezóne 
2016/2017. Osobitne vyzdvihol SK Vydrany za víťazstvo v Superlige. 
 
 
4. Správa o hospodárení KSTZ za rok 2016 
 
Správu o hospodárení KSTZ za rok 2016 predniesol predseda Kontrolnej komisie ing. 
Šulko. Správa je súčasťou prílohy tohto zápisu.   
 
5. Vyhodnotenie MK 2016/2017  
 
Predseda ŠTK – Černý  v obsiahlej 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 SSTZ  odovzdali zástupcom prvých 3-och družstiev 
v jednotlivých súťažiach MK 2016/2017 Diplomy za umiestnenie.  
 
 
7. Voľby predsedu, sekretára, hospodára, Kontrolnej komisie a delegátov na 
Konferenciu SSTZ 
 
Voľby viedol predseda volebnej komisie Mgr. Peko. Konštatoval, že napriek výzve VV 
KSTZ nebol predložený žiadny návrh kandidáta KSTZ. VV KSTZ preto na svojom ostatnom 
zasadnutí požiadal doterajších členov VV, aby v práci pokračovali i v nasledujúcom 4-or 
ročnom období. Doterajší členovia VV a komisií s kandidatúrou súhlasili s výnimkou 
predsedu Kontrolnej komisie – ing. Daniela Šulka (namiesto neho bol navrhnutý za 
predsedu Mgr. Peko. Pretože na jednotlivé funkcie kandidoval iba jeden kandidát boli voľby 
verejné: 
- predseda KSTZ – Stanislav Sládkovič  za 25, proti 0, zdržal sa 1 
- sekretár KSTZ – Vít Dobiš                    za 25, proti 0, zdržal sa 1 
- hospodár KSTZ – MUDr. Jozef Kmeť   za 25, proti 0, zdržal sa 1 
- predseda Kontrolnej komisie – Mgr. Štefan Peko  za 25, proti 0, zdržal sa 1 
 
- kandidát na predsedu Komisie rozhodcov SSTZ – Stanislav Sládkovič 
  za 25, proti 0, zdržal sa 1 
 

- kandidát na zástupcu hráčskej asociácie SSTZ – Ľubomír Pištej 
  za 26, proti 0, zdržal sa 0 
 
- 4-och delegátov tt-kraja na celoslovenskú Konferenciu SSTZ 2017 a 2018  
           Stanislava Sládkoviča, Jozefa Černého, Jána Lazorčáka, Víta Dobiša 
           a náhradníkov v poradí: Róberta Porozsnyáka, Emila Stehlíka, Tibora Kollára, 
           Adriána Somogyiho. 
 
 



8. Diskusia  

 
Černý (predseda ŠTK) – opätovne vyzdvihol úspechy Vydrán, D.Stredy a Viktórie TT, na 
druhej strane kritizoval slabú až žiadnu informovanosť o niektorých významných 
stolnotenisových podujatiach na Slovensku zo strany SSTZ. 
 
Sládek – spýtal sa, prečo má kraj účet vo VÚB za 92 € ročne, keď inde by to mal zdarma. 
Predseda Sládkovič mu odpovedal, že podobné snahy boli aj v minulosti, no prevážila 
vždy dostupnosť a podrobné podmienky  vyhovujúce zväzu. 
 
Turoň (Bojničky) – rozdeľovanie dotácie na mládež z pokút nie je dobré. Podľa neho sa 
vraj dáva kraj príliš veľa za úspechy (medaile z M-SR) a nie za drobnú prácu s mládežou. 
 
Jančovič – potvrdil predchádzajúceho diskutujúceho, že rozdeľovanie dotácie na mládež 
z pokút nie je dobré.  
 
Sládkovič – odpovedal pp. Turoňovi a Jančovičovi, že VV sa nebráni lepšiemu 
prerozdeľovaniu finančných prostriedkov na mládež, ale treba aby oddiely predložili 
konkrétne návrhy Komisii mládeže a VV. 
 
Somogyi (Veľké Úľany) – kritizoval SSTZ za rozdeľovanie finančných prostriedkov, pri 
ktorom sa nedostáva nič  na krajské zväzy. 
 
Dobiš – odpovedal predrečníkovi, že okrem 1/3 z ústrednej registrácie nedostáva KSTZ 
žiadne finančné prostriedky zo SSTZ na svoju činnosť a naviac táto dotácie z registrácie 
je prerozdeľovaná okresným STZ. Z toho vyplýva, že na akúkoľvek činnosť si musí KSTZ 
vystačiť len zo štartovných vkladov, teda bez prispenia SSTZ. Návrh nášho krajského 
zväzu na ostatnej Konferencii SSTZ, aby sa podiel na krajské zväzy z registrácie zvýšil 
namiesto 1/3 na pôvodnú ½ neprešiel. 
 
Dr. Kríž (predseda SSTZ) – osobne sa priklonil za pôvodné rozdelenie dotácie 
z registrácie na ½ , treba k tomu však získať väčšinu delegátov na nadchádzajúcej 
Konferencii SSTZ. Obšírne tiež odpovedal p. Somogyimu ako je to vlastne 
s rozdeľovaním finančných prostriedkov najmä v súvislosti s novým zákonom o športe. 
Odpovedal aj p. Černému na kritiku za slabú informovanosť. Taktiež vyzdvihol výnimočné 
úspechy oddielov trnavského kraja v poslednom období (SK Vydrany, Euromilk Dunajská 
Streda a Viktória Trnava). 
 
Šujan (Elastik Trnava) – sťažoval si na pokutu za kontumáciu ich družstva v 3. lige, keď 
nevycestovali na stretnutie pre nedostatok hráčov – ochorenie. Sekretár mu odpovedal, 
že táto pokuta bola v súlade s Propozíciami a tiež mu odpovedal, že v minulosti bolo 
odkladanie zápasov pre chorobu zneužívané, preto bolo aj zrušené. 
 
Dobiš – navrhol predsedovi SSTZ výnimočné hosťovanie rozšíriť aj na žiakov. Predseda 
SSTZ sa návrhu nebránil, no odporučil toto naniesť legislatívnej komisii SSTZ, nakoľko 
ide o „páľčivý problém“, ktorý je ľahko zneužiteľný. 
 
 
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    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vit.dobis7@gmail.com


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     
 
 
Správa o činnosti VV KSTZ Trnava od mimoriadnej konferencie v septembri 2014  

 
Dňa 5. 9. 2014 sa konala v Leopoldove mimoriadna konferencia KSTZ, nakoľko sa 
vtedajší predseda Mgr. Štefan zo zdravotných dôvodov vzdal funkcie predsedu KSTZ 
Trnava. Tu bol potvrdený i nový výkonný výbor KSTZ Trnava. Výkonný výbor pracoval v 
nasledovnom zložení: Predseda KSTZ Trnava Stanislav Sládkovič sekretár KSTZ Trnava 
Vít Dobiš, ktorý dočasne zastával i funkciu hospodára KSTZ Trnava, nakoľko som bol 
zvolený za predsedu KSTZ Trnava. Neskôr funkciu hospodára prebral Jozef Kmeť. Za 
oblastné stolnotenisové zväzy sa zasadaní VV KSTZ zúčastňovali za ObSTZ Trnava, 
Piešťany a Hlohovec Jozef Černý, za ZSTZ Senica a Skalica Ján Lazorčák, za Galantský 
OSTZ Róbert Porozsnyák a za Dunajskostredský OSTZ Ladislav Mátel. Zasadaní sa 
zúčastňoval i predseda kontrolnej komisie Ing. Daniel Šulko a predseda komisie mládeže 
Emil Stehlík, ako aj čestný člen VV KSTZ Trnava Mgr. Štefan Peko. Schôdze VV KSTZ 
Trnava sa konali zhruba raz mesačne počas trvania stolnotenisovej sezóny.  
13.8.2015 sa konala i hodnotiaca konferencia KSTZ Trnava. Riadiacim orgánom KSTZ 
Trnava medzi konferenciami bol VV KSTZ Trnava, ktorý pracoval v hore uvedenom 
zložení. Schôdze VV KSTZ Trnava sa konali asi raz mesačne. Pred každou sezónou sa 
vždy konal aktív vedúcich klubov. Postupne sa zasadaní VV KSTZ prestal zúčastňovať 
člen OSTZ za Dunajskú Stredu. VV KSTZ Trnava bol nútený pred sezónou 2016/2017 
prestať pozývať člena OSTZ Dunajská Streda nakoľko neregulárne propozície oblastných 
súťaž v Dunajskej Strede i po upozornení VV KSTZ Trnava neboli zmenené. Z tohto 
dôvodu bolo rozhodnuté, že víťaz 5.ligy OSTZ Dunajská Streda, nemôže postúpiť do 4.ligy 
KSTZ Trnava. Toto rozhodnutie bolo potvrdené i VV SSTZ. VV KSTZ na svojich 
pravidelných zasadaniach riešil chod krajských súťaží družstiev dospelých 2, 3 a 4 ligy ako 
i krajské súťaže mládeže. Zaoberal sa informáciami z oblastných stolnotenisových zväzov 
i informáciami zo zasadaní VV SSTZ. Nezabudlo sa i na informácie z extraligy a 1.ligy 
súťaži družstiev mužov a žien. Osobitnou kapitolou, ktorej sa venoval VV KSTZ na svojich 
zasadaniach bola mládež. V spolupráci s VV BSTZ organizujeme RBTM BATT, kde si 
môže zasúťažiť i mládež s nižšou výkonnosťou a pripraviť sa na SPM. Organizujeme i 
Majstrovstvá regiónov BATT mládeže. VV KSTZ Trnava sa snaží i o dôkladnejšie 
oboznamovanie sa hráčov s pravidlami stolného tenisu, preto dva krát, vždy pred 
sezónou, zorganizoval školenie rozhodcov licencie "C" za veľkej účasti hráčov i 
priaznivcov stolného tenisu.  
A na záver mi nedá opätovne nezablahoželať klubom, ktoré vynikajúco reprezentovali 
Trnavský kraj:  víťazovi extraligy žien Euromilk Dunajskej Strede pod vedením Vladislava 
Kmeťa v sezóne 2015/2016 i obhajobe titulu v sezóne 2016/2017. Nesmieme zabudnúť i 
na 2. miesto Viktórie Trnava v extralige žien pod vedením Mgr. Štefana Peka. No za 
najväčší úspech považujem víťazstvo družstva SK Vydrany pod vedením MUDr. Jozefa 
Kmeťa v extralige mužov v sezóne 2015/2016 a obhajobu titulu v sezóne 2016/2017. A 
úspech je to o to väčší, že sa im podarilo v tejto sezóne vyhrať významnú európsku súťaž 
SUPERLIGU. Je to historický výsledok, keďže slovenský klub zvíťazil v Superlige po vyše 
20 rokoch existencie tejto súťaže. Ešte raz všetkým gratulujem!!!  
 

Leopoldov, 19.5.2017 
 
Stanislav Sládkovič – predseda KSTZ Trnava 
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      Správa o hospodárení KSTZ Trnava za rok 2016 
 
 

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. 

 

Príimy:  

Hlavný príjem za rok 2016 bol príjem zo štartovných vkladov družstiev 4,088,0 €, dotácia  

za ústrednú registráciu zo SSTZ bola 1.479,0 €, ktorá bola prerozdelená okresným STZ. 

V štartovných vkladoch sú zarátané aj  pokuty za absenciu mládežníckeho družstva boli 

1.900,0 € (sú vždy použité na rozvoj mládežníckeho krajského st. tenisu), príjem za 

prevod súťažného miesta a prestupy bol vo výške 726,0 €. Celkové príjmy za rok 2016 

boli vo výške: 6.984,04 €. 

 

Výdaje:  

Hlavným výdajom bola odmena sekretárovi a hospodárovi 1.406,04 €, odvody daňovému 

úradu a soc. poisťovni  boli 87,74 €.  Poplatok VÚB za vedenie účtu bol 92,0 €, náklady 

na internet a krajskú internetovú stránku boli vo výške 278,9 €, náklady na telefón  367,32 

€, cestovné na zasadnutia VV 1.019,2 €, nákup DKP  123,9 €.   

Celkové výdaje za rok 2016 boli vo výške 5.287,09 €. 

 

K 31.12.2016 bolo na účte vo VÚB celkom 3.608,02 €. 

 

K dnešnému dňu (19.5.2017) je na účte 1.705,29 €, a v hotovosti pokladne je 

120,90 €.  

 

Správu predkladá:  ing. Daniel Šulko  - predseda Kontrolnej komisie KSTZ 
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Vyhodnotenie  súťažného ročníka 2016-2017 
 
Vážení športoví priatelia, 
 
výsledky súťažného ročníka 2016-2017 boli zverejnené, napriek tomu zopakujem to 
najdôležitejšie: 
 
Umiestnenie družstiev v dlhodobých súťažiach: 
 
Extraliga mužov: 1. miesto SK Vydrany, Galanta sa z extraligy odhlásila,  
 
Extraliga žien: 1. Euromilk Dunajská Streda, 2. Viktória Trnava 
 
1.liga mužov sk. západ: 3. Gasto Galanta B, 7. Elastik Trnava, 8. Vydrany B, 10. Piešťany 
 
I. SL žien: (7 družstiev), 2. Moravský Sv. Ján, 3. Majcichov 
 
Extraliga dorastencov:  Majcichov bude 10.6.2017 hrať o konečné 9.-12. miesto. 
 
Extraliga dorasteniek: Viktória Trnava vyhrala základnú časť a 10.6.2017 bude hrať o 1.-4. 
miesto, Majcichov skončil na 7. mieste. 
 
Krajské majstrovské súťaže družstiev skončili s nasledovnými výsledkami: 
 
2. liga mužov: vyhral Leopoldov pred Gabčíkovom a Sládkovičovom. Zo súťaže zostúpil 
Majcichov. Leopoldov postúpil cez baráž s STO Spoje Ivánka B do I. SL a tým odpadla 
baráž v kraji. V Bratislave vyhral Leopoldov 10:4 a v odvete doma ... 
 
3. liga mužov: víťazom a postupujúcim do 2. ligy sa stali Piešťany B, druhý Leopoldov B 
postúpil taktiež do 2. ligy, tretia  skončila Galanta C. Zo súťaže zostúpila  posledná Pata.  
 
4. liga mužov (13): súťaž vyhrali Špačince pred Zavarom (obe družstvá postúpili do 3. 
ligy), tretie  skončili Kúty B. Do okresných súťaží zostúpil.: Veselé B (odhlásili sa pred 
začiatkom súťaže), ŠKP Trnava B a  Moravský Sv. Ján.  
 
1. liga žiakov (7): víťazom sa stal Leopoldov pred Majcichovom, tretie  skončili Kúty. Do 2. 
ligy zostúpil Moravský Sv. Ján a Viktória Trnava, ktorá sa odhlásila pred začiatkom 
súťaže. 
 
2. liga žiakov  (7): zvíťazili Piešťany, pred Jasl. Bohunicami B a Sereďou. Prvé deve 
družstvá postúpili do 1. ligy žiakov.. 
 
Regionálne  BTM: 
 
Celkovými víťazmi R-BTM BA/TT 2016/2017 sa stali: 
Nž: Bunček Štefan – Devínska Nová Ves, Darovcová Nina – Karlova Ves    
Mž: Sokol Ján – Spoje Ivánka BA, Urbanovská Viktória – Majcichov/Viktória Trnava 
Sž : Ivančo Félix – Feromax BA/Malacky, Gašparíková Lucia – Majcichov  
DOR: Sucha Tomáš, Brenesselová Alžbeta – Vrbové/Ostrov 
    



Majstrovstvá regiónu BA/TT jednotlivcov pre rok 2017: 
 
najmladší žiaci  Bilka Pavol – Záhorská Bystrica 
najmladšie žiačky Darovcová Nina – Karlova Ves 
mladší žiaci   Kubala Nicolas – Zavar/Viktória Trnava  
mladšie žiačky  Drobová Veronika  – Devínska Nová Ves 
starší žiaci   Kubala Nicolas – Zavar/Viktória Trnava  
staršie žiačky           Gašparíková Lucia - Majcichov  
dorastenci   Ivančo Félix – MSK Malacky  
dorastenky   Brenesselová Alžbeta – Vrbové/Ostrov  
muží   Vejmelka Pavol – Elastik Trnava 
 
Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov pre rok 2017: 
 
Na Majstrovstvách dospelých sa nestratili ani naši reprezentanti, keď získali 3 medaile: 
Samuel Novota (Vydrany) striebornú vo dvojhre, Tatjana Kukuľková spolu s Grigelovou 
taktiež striebornú a bronzovú získal aj Števo Peko vo štvorhre. 
    
Dorast – Valaliky 
Krásnym úspechom je zisk až 7-ich medailí o ktoré sa pričinili hráči Viktórie Trnava, 
v prvom rade  trikrát zlatá Tatjana Kukuľková, 3 medaile získal aj Števo Peko, jednu 
striebornú vo štvorhre a bronzové vo dvojhre a mixe. Zuzka Peková – ešte staršia žiačka 
získala bronz vo štvorhre. 
 
Minulý víkend – majstrovstvá staršieho žiactva boli opäť úspešné pre zástupcov nášho 
kraja: Zuzka Peková získala 3 medaile: zlatú vo dvojhre a mixe, bronzovú vo štvorhre, 
Lucia Gašparíková – Majcichov získala striebro vo štvorhre. 
 
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 si  pozíciu krajskej jednotky udržali 
Vydrany, ktoré opäť obhájili titul M-SR tentoraz s Hontianskymi Trsťanmi.. U žien to bola 
Dunajská Streda (Euromilk), ktorá získala majstrovský titul pred druhou Viktóriou Trnava a 
Topoľčanmi. Bratom Kmeťovcov sa tak podarilo opätovne – obhájiť na Slovensku 
vlaňajšie prvenstvo, staršiemu Vladovi so ženami v Dunajskej Strede a mladšiemu 
Jozefovi s mužmi Vydrán. Obom srdečne opäť blahoželáme! U mládežníkov bola  
jednotkou Viktória Trnava (Kukuľková, Peková). Úroveň mládežníckeho stolného tenisu 
sa vďaka oddielom a to predovšetkým Viktórii Trnava, ktorá bola jedným z 
najúspešnejším oddielom na  Slovensku,  ďalej TTC Majcichov, Gasto Metalfin Galanta a 
ŠK Jáňan Moravský Sv. Ján udržala, no predpoklady do budúcnosti nie sú vôbec 
priaznivé. Väčšina oddielov sa  s výnimkou vyššie uvedených  a najnovšie aj oddielu ŠK 
Blava Jaslovské Bohunice a tiež Bojničiek mládeži len veľmi málo, alebo vôbec nevenuje 
a začína sa to už výraznejšie prejavovať aj u dospelých družstiev. Regionálne 
„bodovačky“, sa zarátavali do slovenských rebríčkov, čo sa prejavuje na vyššej účasti 
hráčov. Podmienky na usporiadanie R-BTM (najmä ak sú spojené dve kategórie) má len 
málo oddielov a  tak v tomto smere treba vysloviť poďakovanie usporiadateľom v 
Moravskom Sv. Jáne a vo Veľkých Úľanoch.   
  
V trnavskom kraji bolo v uplynulom súťažnom ročníku v krajských súťažiach celkom 52 
družstiev z toho 37 družstiev mužov a 15 družstiev žiakov z 29 oddielov, z toho  16  z 
trnavskej oblasti(TT+PN+HC), 5 z okresu Senica-Skalica, 6 z okresu Galanta a 4 z okresu 
Dunajská Streda. V dlhodobých majstrovských súťažiach bolo v trnavskom  regióne 
zapojených celkom 171 družstiev, z nich v slovenských súťažiach 12 družstiev, v 



krajských súťažiach 52 družstiev, v okresných súťažiach: ObSTZ TT 53 družstiev, 5.-7. 
liga po 12 družstiev, 8. liga 17 družstiev, v SE – 15, z toho 5L 10 družstiev a 5 v 6L, 6L,  
GA – 13 družstiev 5L a DS – 26, 5L 10 a 6L 16 družstiev.).  
  
Chcem upozorniť na niektoré nedostatky, ktoré sa každoročne opakujú: nevyhovujúce 
hracie podmienky (svetlo, teplo, podlaha, zatemnenie), slabá práca s mládežou, mladí 
hráči rapídne ubúdajú, dokonca aj v tých oddieloch, kde ich mali pred pár rokmi dosť. 
Nedarí sa nám vytvoriť dorasteneckú súťaž, často žiaci po odchode zo žiackej kategórie 
prestávajú hrať celkom. K odstráneniu niektorých nedostatkov často chýbajú finančné 
prostriedky, na odstránenie mnohých však stačí len lepšia organizácia, aby všetky práca 
nebola len na jedincovi. Otázka rozhodcov sa zlepšila vyškolením 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. Pokuty za nenastúpenie na stretnutie boli len  tri: Skalica, Elastik 
Trnava B a ŠKP Trnava B. Veselé a Viktória Trnava zaplatili pokuty za odhlásenie 
družstva zo súťaže. Dôvodov na pokuty bolo však viac, no ŠTK a VV nie je zástancom 
tvrdých sankcií, preto ani neboli udelené žiadne pokuty za neskoro hlásené výsledky či 
neskoré zápisy s výnimkou Leopoldova B. ŠTK riešila okrem kontumácií a spolu  
Disciplinárnou komisiou nešportové správanie hráča Galanty – ing. Škurila.  
  
Výsledky a tabuľky  boli už v sobotu večer po kole,  uverejňované na krajskej webovej 
stránke: www.kstztrnava.estranky.sk tiež na www.pinec.info a rovnako aj na tradičnej 
„špačinskej stránke“ p. Komorného. Výsledky jednotlivcov boli závislé na doručení 
zápisov, čo trvalo niekedy dlhšie,  pretože nie všetky družstvá posielali zápisy 
elektronickou poštou včas. Taktiež boli pravidelne uverejňované výsledky s tabuľkami v 
krajských týždenníkoch (Trnava, Nitra), začo patrí príslušným redaktorom  poďakovanie. 
Až na niektoré výnimky bolo hlásenie výsledkov i  posielanie zápisov dobré. Posielanie 
zápisov elektronickou poštou sa už udomácnilo, tu chcem však upozorniť, že originál 
zápisu je potrebné poslať spolu s „foto“ družstiev a nie samostatne. Napriek spomínaným 
nedostatkom môžem povedať z pozície sekretára, že spolupráca s oddielmi bola na 
dobrej úrovni, čo však neznamená, že nie je ešte čo zlepšovať. Očakávam preto, že v 
diskusii poviete svoje pripomienky a spoločnými silami nájdeme cestu ako vzájomnú 
spolupráci zlepšiť.  Záverom Vám 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 2016-2017 umiestnili na prvých 3-och miestach, aby si prišli prevziať Diplomy za 
umiestnenie:  

 
2. liga mužov:  1. MSTK Leopoldov  2. ŠKST Gabčíkovo,          3. Slavoj Sládkovičovo  
3. liga mužov:  1. MTJ Piešťany B,   2. MSTK Leopoldov B,       3. Gasto Galanta C 
4. liga mužov: 1. OSTK Špačince,   2. OŠK Zavar,             3. Propria Kúty B 
1. liga žiakov:  1. MSTK Leopoldov, 2. TTC Majcichov A,           3. Propria Kúty  
2. liga žiakov            1. MTJ Piešťany,      2. ŠK Blava J.Bohunice B,  3. Mladosť Sereď 
 
Leopoldov, 19. 5. 2017 
 
Predkladá: Jozef Černý – predseda ŠTK 
 
 
 
 
 
 



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, 19. 5. 2017                     

 
 

 U Z N E S E N I E 

  z Konferencie KSTZ  Trnava, konanej v Leopoldove dňa 19. mája 2017 
 
 
 

I. Konferencia KSTZ berie na vedomie: 
 

1/  Správu o činnosti KSTZ  
 
2/ Správu Kontrolnej komisie KSTZ 
 
3/ Vyhodnotenie súťažného ročníka MK 2016-2017 
  
 
II.  Konferencia KSTZ schvaľuje: 
 
1/        výsledky volieb na ďalšie 4-or ročné obdobie: 

- predsedu Stanislava Sládkoviča,  
- sekretára Víta Dobiša,  
- hospodára MUDr. Jozefa Kmeťa  
- a predsedu kontrolnej komisie – Mgr. Štefana Peka 

 
2/ 4-och delegátov tt-kraja na celoslovenskú Konferenciu SSTZ 2017 a 2018  
           Stanislava Sládkoviča, Jozefa Černého, Jána Lazorčáka, Víta Dobiša 
           a náhradníkov v poradí: Róberta Porozsnyáka, Emila Stehlíka, Tibora Kollára, 
           Adriána Somogyiho. 
 
3/  za kandidáta na predsedu Komisie rozhodcov SSTZ Stanislava Sládkoviča, 
           za kandidáta na zástupcu hráčskej asociácie Ľubomíra Pišteja. 
 
 
III. Konferencia KSTZ ukladá: 
 
1/ sekretárovi poslať oddielom Propozície MK 2017/2018 spolu s prihláškami. 
 
 
 Termín: 20. 6. 2017      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  

 
 
 


