KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

Z V Ä Z - TRNAVA
Leopoldov, 4. 9. 2017

Z Á P I S č. 7/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : (podľa priloženej prezenčnej listiny).
Program:
1. Otvorenie
2. Odvolanie Petra Gajarského
3. Kontrola uznesení
4. Informácie zo SSTZ
5. MK 2017/2018
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.
2. Odvolanie Petra Gajarského
Na základe odvolania potrestaného Petra Gajarského – ŠK Blava Jasl. Bohunice
a v zmysle DP bol VV KSTZ v zložení: MUDr. Kmeť, Lazorčák a Porozsnyák poverený
prerokovaním odvolania (bez možnosti hlasovania pp. Sládkoviča, Černého a Dobiša,
ktorí rozhodovali o treste v I. inštancii – DK ObSTZ). Menovaný Peter Gajarský, vo svojej
žiadosti požadoval tiež účasť zástupcu VV klubu, čomu bolo odmietnuté. Odvolania sa
zúčastnil aj Peter Gajarský. Užší VV si vypočul stanoviská p. Černého, Gajarského a aj
sekretára a po diskusii prijal pomerom hlasom 2:1 uznesenie v ktorom potvrdil
rozhodnutie o treste VV ObSTZ (I. inštancia). Zápis z odvolania pošle sekretár všetkým
zainteresovaným.
3. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené, okrem uznesenia č. 18/2017 – OSTZ Dun.
Streda napriek výzve zatiaľ neposlal propozície okresných súťaží pre súťažný ročník
2017/2018.
4. Informácie zo SSTZ
Predseda spolu so sekretárom sa zúčastnili spoločného zasadnutia užších VV KSTZ
Bratislavy a Trnavy dňa 28.8.2017 od 9,00 v Bratislave. Zápis z tohto zasadnutia bol
elektronicky doručený všetkým členom VV.
SSTZ pripravuje dotáciu pre krajské zväzy na mládež, bližšie podmienky na čerpanie
dotácie budú v najbližšom čase zverejnené.

Komisia rozhodcov navrhla úpravu Smernice o odmenách rozhodcom, ktorá bola VV
SSTZ schválená a bude v najbližších dňoch publikovaná.
5. MK družstiev 2017-2018
Sekretár informoval o pripravenosti nového súťažného ročníka MK 2017/2018.
Do 31.8.2017 bolo potrebné predložiť sekretárovi súpisky družstiev. Sekretár pripravil
krajský športový kalendár (5.8.2017), ktorý bol členmi VV schválený a je zverejnený na
krajskej internetovej stránke a bol tiež poslaný všetkým oddielom MK. Rovnako boli
vypracované Propozície R-BTM, ktoré boli 28.8.2017 doplnené na spoločnom zasadnutí
VV v Bratislave. Súťaže družstiev mužov začínajú 23. septembra, súťaž 1. ligy žiakov už
v nedeľu 10. septembra. Vyžrebovanie bolo oddielom poslané a je tiež na pinec.info.
6. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k dnešnému dňu je na účte celkom 3.388,61 €. V hotovosti pokladne
je 87,65 €.
7. Rôzne
Dobiš – Po školení rozhodcov sa uskutoční od 17,00 konferencia ObSTZ (volebná).
Napriek výzve sekretára v termíne do 31.8.2017 nebol zo strany oddielov predložený
žiadny návrh na predsedu, sekretára, hospodára a dvoch členov VV ObSTZ.
Černý – informoval, že je ochotný vyzdvihnúť v Bratislave bulletin SSTZ 2017/2018.
Sládkovič – informoval o rozhodcovskom školení, ktoré sa uskutoční 9.9.2017 od 9,00
v Leopoldove. Celkom je prihlásených 27 na získanie novej licencie C a 42 na obnovu
licencie.
Stehlík – navrhol doplniť podmienky pre rozdelenie dotácie na mládež o dotáciu na
cestovné víťazovi i. ligy žiakov v závislosti na vzdialenosti miesta konania M-SR
družstiev.
Lazorčák – informoval o pripravenosti okresnej súťaže SE-SI, ktorá bude mať len 11
družstiev 5. ligy. 7. septembra bude okresný Aktív.
Porozsnyák – okresná súťaž Galanty bude jednostupňová s 12-mi družstvami 5. ligy.

8. Uznesenie
U-19/2017 – VV KSTZ ukladá sekretárovi poslať zápis z odvolania Petra Gajarského
zainteresovaným stranám a zároveň žiada oddiel ŠK Blava Jasl. Bohunice ihneď poslať
registračný preukaz Gajarského na zaevidovanie trestu.
Termín: pre zaslanie reg. preukazu - ihneď
pre sekretára – 15.9.2017

Zodp.: ŠK J. Bohunice
sekretár KSTZ

U-20/2017 – VV KSTZ schvaľuje doplnenie rozdelenia dotácie na mládež o cestovné
víťazovi 1. ligy žiakov v závislosti na vzdialenosti miesta konania M-SR družstiev.
Zodp.: sekretár KSTZ

Termín: august 2018
9. Záver

Predseda poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční
Leopoldove.

Zapísal: Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu

sekretár:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

25. októbra 2017 (streda) o 17,00 v

Schválil: Stanislav S l á d k o v i č, v. r.
predseda VV KSTZ

mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

