
  

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  - TRNAVA                                                                               
                       Bratislava, 16. 6. 2017                      

 

                              Z  Á  P  I  S   č.  5/2017  

zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu       

 
 
Prítomní :  (podľa priloženej prezenčnej listiny). 
 
Program:   

1. Otvorenie       
2. Kontrola uznesení     
3. Konferencia KSTZ - vyhodnotenie        

   4. MK 2017/2018 - príprava   
5. Hospodárenie zväzu       
6. Rôzne       
7. Uznesenie  

  8. Záver        
 
                       
1. Otvorenie  
 
Krátke zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava (ďalej len VV) pred 
celoslovenskou konferenciou SSTZ otvoril a podľa vyššie uvedeného schváleného 
programu viedol predseda zväzu.  
 
2. Kontrola uznesení 
 
Predchádzajúce uznesenia boli splnené okrem U-13/2017, ktorého termín trvá. 
 
3. Konferencia KSTZ - vyhodnotenie 
 
      Predseda skonštatoval, že konferencia prebehla bez väčších problémov v 
konštruktívnej atmosfére. Bol veľmi rád, že Dr. Zdenko Kríž - predseda SSTZ prijal 
pozvanie na krajskú konferenciu a mohol odpovedať na otázky delegátov krajskej 
konferencie. Túto možnosť v značnej miere využil hlavne pán Adrián Somogi z STO 
Veľké Úľany, ktorý predsedu SSTZ "bombardoval" svojimi otázkami. Veľmi sa zaujímal, 
prečo predseda SSTZ Dr. Zdenko Kríž zavíta ma konferenciu vždy iba pred voľbami do 
VV SSTZ. Ďalej sa veľmi intenzívne zaujímal, ako SSTZ podporuje Krajské 
stolnotenisové zväzy. Zdenko Kríž odpovedal, že priama dotácia pre krajské zväzy v 
podstate neexistuje. SSTZ podporuje krajské zväzy iba formou 1/3 dotácie z 
registračných dotácii iba od hráčov, ktorí spadajú pod príslušný krajský stolnotenisový 
zväz. Delegáti Trnavskej konferencie skonštatovali, že je to žalostne málo a žiadali Dr. 
Kríža o navýšenie dotácie z registrácie hráčov. Dr. Zdenko Kríž odpovedal, že nevidí 
žiadny problém v navýšení dotácie na 1/2 z vybraných registračných poplatkov od 
hráčov.  
     Predseda VV KSTZ Trnava Stanislav Sládkovič vyjadril spokojnosť z účasťou 

delegátov i konštruktívnou atmosférou, (i keď miestami búrlivou), počas celého 
zasadania krajskej stolnotenisovej konferencie a zároveň poďakoval všetkým delegátom 
za účasť na konferencii i aktívny prístup pri riešení sporných otázok. 
 

 



 
4. MK družstiev 2017-2018 - príprava 
 
Sekretár informoval o návrhu Propozícií MK, krajskom rebríčku ako aj ostatných tlačivách  
na nový súťažný ročník, ktoré boli po pripomienkach schválené. Uzávierka záväzných 
prihlášok družstiev do nového súťažného ročníka MK 2017/2018 je 15.7.2017. Do tohto 
termínu je možné previesť aj súťažné miesto v MK. 
 
 
5. Hospodárenie zväzu 
 
Podľa výpisu z VÚB k 1. 6. 2017 bolo na účte celkom 1.677,15 €. V hotovosti pokladne 
bolo 70,90 €.   
 
  
6. Rôzne 
 
Dobiš – informoval o doteraz schválených prestupoch a hosťovaniach v rámci SSTZ 
i KSTZ. Prestupový termín bol predĺžený do 15.9.2017, potrebný je však už súhlas 
materského oddielu. 
 
 
7. Uznesenie 
 
 
 
U-13/2017 – VV KSTZ schvaľuje propozície MK 2017/2018, záväznú prihlášku  

a potrebné tlačivá k MK – súpisku, zápis ako aj krajský rebríček a ukladá sekretárovi 
poslať ich oddielom.  
 
Termín: 20.6.2017       Zodp.: sekretár KSTZ   
 
           
8. Záver 
  
Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu. 
 
 
 
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční  19. júla 2017 (streda) o 16,30 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  
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