KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

Z V Ä Z - TRNAVA
Leopoldov, 23. 11. 2017

Z Á P I S č. 9/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : (podľa priloženej prezenčnej listiny).
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2017/2018
5. Hospodárenie zväzu
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava (ďalej len VV) otvoril a podľa
vyššie uvedeného schváleného programu viedol predseda zväzu. V úvode zagratuloval
Mgr. Štefanovi Pekovi k významnému životnému jubileu – 70. narodeninám, ku gratulácii
sa pripojili všetci členovia VV.
2. 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. Po telefonáte sekretára s novým predsedom ObSTZ Dun. Streda p. Koprdom
poslal Stanovy ObSTZ Dun. Streda s tým, že Propozície ObSTZ nie sú povinní posielať
KSTZ, nakoľko nie sú súčasťou SSTZ. Uznesenie č. 24 trvá (vypracovanie návrhu
nových stanov KSTZ) do 31.12.2017.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutia VV SSTZ sa uskutočnilo v Bratislave dňa 13.11.2017. Zápis z tohto
zasadnutia č. 8 je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke SSTZ.
Vybrané zo zápisu:
12.5. VV SSTZ prerokoval žiadosť KSTZ Trnava o účasť predsedov KSTZ na
zasadnutiach VV SSTZ s hlasom poradným. VV SSTZ konštatoval, že zasadnutia VV
SSTZ sú v zmysle Stanov SSTZ neverejné , ale napriek tomu prijal rozhodnutie, že
jedenkrát ročne zvolá spoločné zasadnutie VV SSTZ s predsedami KSTZ.
12.12. VV SSTZ schválil podmienky pre vznik regionálnych centier:
1. Licencovaný tréner s licenciou A, výnimočne s trénerskou licenciou B.
2. Herňa - minimálne 4 stoly so zodpovedajúcimi podmienkami na kvalitný tréningový
proces (priestor, svetlo, zatemnenie, teplota atď.)

3. Vlastná hráčska základňa - veková štruktúra s minimálne 3 hráčmi do 15. roku veku
4. Povinnosť min. dvojfázový tréning.
5. Súhlas s umožnením tréningu hráčov z iných klubov na základe dohody podľa
tréningového harmonogramu a bez narušenia vlastného tréningového procesu.
Poskytnutie dotácie a jej čerpanie:
Výška poskytnutej ročnej dotácie bude 5 – 7 tisíc eur, s možnosťou navýšenia podľa
rozpočtu na nasledujúce roky, ktorú bude možno čerpať priebežne počas roka a to len na
zaplatenie trénera, resp. na nákup tréningových pomôcok. Všetky finančné prostriedky
na klub budú poskytované mesačne ako refakturácia vzniknutých nákladov centra.
12.13. Deň 6.4.2018 je Svetovým dňom stolného tenisu, komisia masového rozvoja a
komisia pre ekonomiku a marketing pripraví podujatia k tomuto dňu, resp. výzvu pre
kluby na Slovensku, aby navrhli podujatia k tomuto dňu.
12.14. Ing. Grigel informoval o stave a činnosti regionálnych výberov na Slovensku.
Zatiaľ sa uskutočnili dva kempy v Humennom, dva kempy v Bratislave a jeden v
Lučenci.
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude 12.12.2017.
4. MK družstiev 2017-2018
Sekretár informoval o priebehu nového súťažného ročníka MK 2017/2018.
2. liga mužov: po 8-ch kolách je na čele Baka 22 bodov, druhé Sládkovičovo má 21
bodov ale zápas k dobru, Kúty a ŠK Hlohovec získali 17 bodov. Na druhom konci tabuľky
je dvojica Elastik Trnava B a Dobrá Voda, obe družstvá majú z 8-ich zápasov 8 bodov.
3. liga mužov: po 8-och kolách vedú tabuľku Jasl. Bohunice s plným počtom 24 bodov,
druhý je ŠKP Trnava (22 bodov) a tretie Veľké Úľany B majú 21 bodov, na opačnom
konci s 9-mi bodmi sú Malženice.
4. liga mužov: po 8-ich kolách je na čele Elastik Trnava C so ziskom 21 bodov pred
Leopoldov C s 20-mi bodmi (má však zápas k dobru), tretie Jasl. Bohunice B získali
doteraz rovnako 20 bodov. Na konci tabuľky v pásme zostupu sú: na 11. mieste Kúty C
(7 bodov) a Pata (10. miesto) rovnako ako Galanta C (9. miesto) získali 9 bodov.
1 liga žiakov (8 družstiev): po 5-och kolách je poradie:
na čele sú Jasl. Bohunice A (16 bodov), druhé Kúty majú 15 bodov, tretie Piešťany majú
13 bodov a zápas k dobru. Posledný je Leopoldov s 5-mi bodmi z 5-och zápasov,
predposledná Skalica má 8 bodov.
2. liga žiakov (7 družstiev):
po 4-och kolách pri nerovnakom počte zápasov vedie Moravský sv. Ján A s plným
počtom 18 bodov pred svojou rezervou (12 bodov taktiež zo 6-ich zápasov). Tretia je
Dun. Streda s 10-mi bodmi, odohrala však len 4 zápasy. Posledné sú Vydrany (3 body
z troch zápasov), predposledné Bojničky majú 4 body ale zo 4-och zápasov.

R-BTM:

Regionálny BTM v kategórii najmladšieho a staršieho žiactva sa uskutočnil 19. novembra
2017 v Pezinku. Celková účasť bola 106 pretekárov, z toho len 27 z trnavského kraja.
Najmladší žiaci (32 účastníkov z toho 4-ia z trnavského kraja)
1.
Drahoš Damián – Pezinok
2.
Lesňák Dominik – Pezinok
3.– 4. Kirchmayer Jakub – Pezinok
Dugovič Simon – Devínska Nová Ves
Najmladšie žiačky (23 - 7 tt-kraj)
1.
Darovcová Nina – Karlova Ves
2.
Straková Janka – Pezinok
3.– 4. Krajčovičová Petronela – Majcichov
Biksadská Ema – Malacky
Starší žiaci (39 – 12 tt-kraj)
1.
Doubek Kristián – Karlova Ves
2.
Sokol Ján – Spoje-Ivanka
3.– 4. Nemček Patrik – Kúty
Kopec Viktor – Malacky
Staršie žiačky (12 – 4 tt-kraj)
1.
Drobová Veronika – Devínska Nová Ves
2.
Némethová Noemi – Devínska Nová Ves
3.– 4. Vargová Silvia – Pezinok
Urbanovská Viktória – Jasl. Bohunice/Viktória Trnava
5. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k dnešnému dňu je na účte celkom 5.212,67 €, v tom je čiastka
1.900 € vyčlenená mládeži a kaucia druholigových družstiev vo výške 550 €. V hotovosti
pokladne je 156,35 €.
6. Rôzne
Sekretár informoval o seminári a školení rozhodcov v Pezinku (16.-17.11.2017).
Vzhľadom k tomu, že 31.12.2017 končí platnosť licencie mnohým rozhodcom tt-kraja
plánuje KSTZ zabezpečiť seminár na predĺženie licencií začiatkom januára 2018
v Leopoldove (pravdepodobne v piatok od 17,00 – 20,00 hod.). Podmienkou bude
dostatočný počet záujemcov.
Na základe výzvy SSTZ – Projekt finančnej podpory klubom pre mládež do 23 rokov sa
prihlásilo (do 20.11.2017) celkom 49 klubov, ktorým bude prerozdelená čiastka 91.020 €.
Z trnavského kraja sa prihlásilo 5 klubov, ktoré by mali dostať finančnú podporu:
Moravský Sv. Ján 3.280 €, ŠK Jasl. Bohunice 2.296 €, Bojničky 1.804 €, Viktória Trnava
984 € a Trakovice 492 €. Na jedného hráča do 23 rokov pripadne 164 €. Čiastky môžu
byť čerpané na trénerov a stolnotenisový materiál.
Porozsnyák – 5. ligu OSTZ Galanta vedie Veľká Mača s plným počtom 21 bodov pred
Šaľou (19 bodov) a V. Úľanmi C (18 bodov).

Lazorčák – informoval o priebehu 5. ligy senicko-skalickej oblasti. Súťaž po 7. kole vedie
Borský Mikuláš s plným počtom 21 bodov zo 7-ich zápasov, druhý Rohožník B získal 17
bodov zo 6-ich zápasov a tretí Šaštín-Stráže rovnako 17 bodov ale zo 7-ich zápasov.
Sládkovič – predseda navrhol, aby komisia ŠTK KSTZ pracovala v zložení: Turoň Jozef,
Lazorčák Ján, Porozsnyák Róbert a predseda Dobiš Vít. Návrh zloženia ŠTK bol prijatý.
7. Uznesenie
U-25/2017 – ŠTK KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po 8. kole (muži).
Zodp.: ŠTK KSTZ
U-26/2017 – KSTZ potvrdzuje termín konania MKJ 13.1.2018 vo Veľkých Úľanoch.
Termín: 13.1.2018

Zodp.: TJ Veľké Úľany
KSTZ

U-27/2017 – KSTZ vyzýva záujemcov o predlženie rozhodcovskej licencie, aby sa
prihlásili písomne u sekretára KSTZ.
Termín: 31.12.2017

Zodp.: kluby KSTZ a ObSTZ

U-28/2017 – VV KSTZ potvrdzuje ŠTK v zložení: Turoň Jozef, Lazorčák Ján, Porozsnyák
Róbert a predseda Dobiš Vít.

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

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční 27. decembra 2017 (streda) o 17,00 v
Leopoldove.

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

sekretár:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

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

