KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

Z V Ä Z - TRNAVA
Leopoldov, 7. 2. 2018

Z Á P I S č. 1/2018
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. MKJ - vyhodnotenie
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 sekretár zväzu.
2. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutia VV SSTZ sa uskutočnilo v Bratislave dňa 31.1.2018. Zápis z tohto
zasadnutia je od včera zverejnený na oficiálnej internetovej stránke SSTZ.
Vzhľadom na fakt, že kontrolór SSTZ p. Ján Tichý sa vzdal funkcie kontrolóra SSTZ
Slovenský stolnotenisový zväz zvolal mimoriadnu konferenciu, na ktorej sa musí
uskutočniť voľba nového kontrolóra. V termíne prihlášok sa prihlásil jediný kandidát: ing
Gabriel Wawrek – (53 rokov), zamestnanie: Ulbrich Slovensko, s.r.o. Bratislava obchodný zástupca, prezident KST Trebišov.
Mimoriadna konferencia sa uskutočnila v zmysle Stanov SSTZ elektronickým hlasovaním
per rollam (e-mailom)a pomerom hlasov 42 za z 56-ich hlasov bol ing. Wavrek zvolený
za kontrolóra SSTZ.
4. MK družstiev 2017-2018
Sekretár informoval o priebehu MK družstiev po 14-ich kolách 2017/2018.
2. liga mužov: tabuľku vedie Sládkovičovo s plným počtom bodov z 12-ich stretnutí (36
bodov), družstvá na 2.-4. mieste získali rovnako 33 bodov z 13-ich stretnutí. Na druhom
konci tabuľky je Dobrá Voda so 14-mi bodmi, Leopoldov B a Elastik Trnava B na 9.-10
mieste získali 19 bodov.

3. liga mužov: na čele sú Jasl. Bohunice s plným počtom 42 bodov, druhý je ŠKP
Trnava (36 bodov) a tretie Veľké Úľany B majú 35 bodov, na opačnom konci so 16-mi
bodmi je Galanta B, predposledné Malženice majú 18 bodov.
4. liga mužov: tabuľku vedie Leopoldov C so ziskom 36 bodov pred Elastikom Trnava C
(34 bodov), tretie Piešťany C získali 31 bodov, majú však o zápas menej. Na konci
tabuľky v pásme zostupu sú: na 11. mieste Pata a na 10. mieste Kúty C s rovnakým
počtom bodov (15 bodov), Pata má však stretnutie k dobru. V 12. kole nepricestovala
Pata do Senice, ŠTK okrem kontumácie udelila Pate pokutu 50 € splatnú do 31.1.2018.
Pokuta bola zaplatená 29.1.2018.
1 liga žiakov (8 družstiev): po 9. kole na čele sú Piešťany (26 bodov), druhé Jasl.
Bohunice A a tretie Kúty majú 24 bodov, no oproti Piešťanom odohrali o zápas menej.
V pásme zostupu (7.-8. miesto) je Leopoldov (8. miesto) s 9-mi bodmi, predposledné
Jasl. Bohunice B majú 13 bodov.
2. liga žiakov (7 družstiev):
Pri nerovnakom počte odohratých stretnutí je na čele Moravský sv. Ján A s plným
počtom 27 bodov pred Dun. Stredou (21 bodov). Tretia je rezerva Mor. Sv, Jána B s 18mi bodmi. Posledné sú Vydrany (8 bodov z 8-ich stretnutí), predposledné Bojničky majú
9 bodov zo 7-ich stretnutí.
MKJ – 2018
Majstrovstvá trnavského kraja sa uskutočnili v sobotu 13. januára vo Veľkých Úľanoch.
Majstrovstiev sa zúčastnilo celkom 42 pretekárov z 13-ich oddielov. Majstrom kraja pre
rok 2018 sa stal obhajca vlaňajšieho titulu Pavol Vejmelka – Elastik Trnava, ktorý v
dramatickom finále zvíťazil 3:2 nad najväčším prekvapením, domácim nenasadeným
Aurelom Bohušom. Na 3. mieste skončili Branislav Mišelnický (Elastik Trnava) a Andrej
Kevický (MSTK Leopoldov). Prví štyria majú právo zúčastniť sa M-SR, ktoré sa
uskutočnia v Bratislave 2.-4. marca 2018. V súťaži štvorhier bolo poradie: 1. Somogyi
Adrián – Mihalský René (obaja STO Veľké Úľany), 2. Tibenský Vladimír – Sýkora Patrik
(obaja ŠK Jasl. Bohunice), 3. Barinka Karol – Gál Dominik (obaja Slavoj Sládkovičovo)
a Galo Marián – Vido Marián (obaja OŠK Zavar). Hrala sa aj súťaž Útechy, v ktorej bolo
poradie: 1. Krajčo Milan – OSTK Bučany, 2. Mano Gabriel – STO Veľké Úľany, 3. Dulický
František a Glemba Juraj, obaja STO Veľké Úľany. Celkové náklady na MKJ zo strany
KSTZ boli 395,20 €
5. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k dnešnému dňu je na účte celkom 3.972,17 €, v tom je čiastka
1.900 € vyčlenená mládeži a kaucia druholigových družstiev vo výške 550 €. V hotovosti
pokladne je 187,92 €.
6. Rôzne
Dobiš – informoval o seminári rozhodcov v Leopoldove (12.1.2018), ktorého sa
zúčastnilo 27 rozhodcov, z toho 25 z nášho kraja. Stále je však ešte viac než 50
rozhodcov, ktorým 31.12.2017 skončila platnosť licencie.
Sekretár ďalej informoval o doplnených pravidlách pre zostavenie krajských rebríčkov
k 1.7.2018. Dôležitým novým pravidlom je ak hral hráč dve, prípadne tri súťaže, v ktorých
v každej odohral najmenej 25 % zápasov, tak sa mu úspešnosť spočíta vo všetkých
súťažiach x jej koeficient a bodová hodnota sa spriemeruje. Súťaž, v ktorej hráč

neodohral najmenej 25 % zápasov sa do úspešnosti hráča nezaráta. Prítomní po
diskusii doplnené pravidlá schválili.
Sekretár navrhol VV, aby funkciu predsedu komisie mládeže do najbližšieho Aktívu
vedúcich družstiev vykonával p. Turoň – STK Bojničky.
Porozsnyák – 5. ligu (12 družstiev) OSTZ Galanta vedie Veľká Mača s plným počtom 42
bodov pred V. Úľanmi C (39 bodov) a Šaľou (38 bodov).
Lazorčák – informoval o priebehu 5. ligy senicko-skalickej oblasti (11 družstiev). Súťaž
vedie Borský sv. Jur (39 bodov), druhý Rohožník B (37 bodov) a zápas k dobru, tretia je
Skalica so ziskom 35 bodov.
Turoň – predseda ObSTZ Trnava informoval o MO (5.-9. liga). Taktiež požadoval
odsúhlasenie dotácie KSTZ na zabezpečenie regionálnych výberov najmladšieho
a mladšieho žiactva. Predbežný projekt predbežne ráta so 4-mi kempami do konca tohto
súťažného ročníka.
7. Uznesenie
U-1/2018 – ŠTK KSTZ schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po 14. kolách.
Zodp.: ŠTK KSTZ
U-2/2018 – VV KSTZ schvaľuje doplnené pravidlá pre tvorbu krajských rebríčkov
k 1.7.2018. Sekretár zabezpečí ich zverejnenie na krajskej webovej stránke.
Termín: 15.2.2018

Zodp.: sekretár

U-3/2018 – VV KSTZ do konania volieb potvrdzuje nového predsedu komisie mládeže –
p. Jozefa Turoňa (STK Bojničky).
U-4/2018 – VV KSTZ ukladá vypracovať úvodný projekt na zriadenie regionálnych
výberov Predseda KSTZ ich následne predloží na schválenie VV SSTZ.
Termín: 14.2.2018

Zodp.: Turoň J.- preds. KM

U-5/2018 – VV KSTZ schvaľuje dotáciu na zabezpečenie regionálnych výberov
najmladšieho a mladšieho žiactva z prostriedkov KSTZ v max. výške 100 €/kemp, celkom
max. 400 € pre súťažný ročník 2017/18.
Termín: priebežne

Zodp.: hospodár KSTZ

8. Záver
Sekretár 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

21. marca 2018 (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

