
 

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                                                                               
                       Leopoldov, 16. 4. 2018                      

 

                              Z  Á  P  I  S   č.  3/2018  

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. Hospodárenie zväzu 
6. Rôzne – návrh Stanov 
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.  
 
2. Kontrola uznesení 
 
Predchádzajúce uznesenia boli splnené, okrem uznesenia U-2/2018  o doplnení pravidiel 
pre spoločný rebríček ako aj trvajúcemu uzneseniu č. 5/2018.  
 
3. Informácie zo SSTZ 
 
Najbližšie – výjazdové zasadnutie VV SSTZ sa uskutoční v Banskej Bystrici 18.-
19.4.2018 (zajtra a v stredu).  
 
V nedeľu 15.4.2018 sa v Piešťanoch-Moravanoch uskutočnilo kvalifikačné stretnutie 
o udržanie v I. SL medzi družstvami MTJ Piešťany-Moravany a Hontianske Trstice-
Dudince B. Domáci vo veľmi kvalitnom stretnutí nakoniec zvíťazili 8:4, hoci po štvorhrách 
viedli hostia 2:0. Udržaním sa v I. SL Piešťany uľahčili aj situáciu v krajských súťažiach, 
pretože odpadne kvalifikácia víťazov 5. líg o postup do 4. ligy. 
 
4. MK družstiev 2017-2018  
 
Sekretár informoval o priebehu posledného kola MK družstiev 2017/2018. 
 
2. liga mužov(11 družstiev): víťazom a postupujúcim do kvalifikácie s Ister Bratislava 
o postup do I. SL sa stalo Sládkovičovo s počtom bodov 58, druhá skončila Baka (51 
bodov) a tretí  Hlohovec 50 bodov. Na poslednom 11. mieste skončila  Dobrá Voda s 26-
mi bodmi a zostupuje do 3. ligy.  
 
3. liga mužov(12 družstiev):  víťazom a postupujúcim do 2. ligy sa stali Jasl. Bohunice 
s plným počtom  66  bodov, druhý je ŠKP Trnava (55 bodov) a tretí Zavar získal 52 



bodov. Jasl. Bohunice a ŠKP Trnava postupujú do 2. ligy a tretí Zavar bude čakať ako 
dopadne situácia so Sládkovičovom. Posledná na 12. mieste skončila Galanta B (26 
bodov) a zostupuje do 4. ligy.  
 
4. liga mužov(11 družstiev): víťazom 4. ligy sa stal Leopoldov C (57 bodov), druhé 
Piešťany C získali rovnako ako tretí Elastik Trnava C 51 bodov, ale majú lepší pomer 
vzájomných bodov 5:3.  Leopoldov C a  Piešťany C postupujú do 3. ligy. Posledné Kúty 
C (získali 23 bodov) zostupujú do 5. ligy. V 22. kole nepricestovali Kúty C do Paty, preto 
ŠTK priznala domácim kontumačné víťazstvo a zároveň udeľuje Kútom pokutu 50 € 
splatnú do 30.4.2018. 
 
1 liga žiakov (8 družstiev):  víťazom a postupujúcim na M-SR družstiev st. žiakov sú Jasl. 
Bohunice A, ktoré získali celkom 39 bodov. Druhé skončili Kúty (37 bodov) a tretie 
Piešťany C (34 bodov). Do 2. ligy zostupujú: ôsmy Leopoldov (17 bodov) a siedme Jasl. 
Bohunice B (20 bodov). 
 
2. liga žiakov (7 družstiev):  
 
zvíťazil  Moravský sv. Ján A s počtom 36 bodov. Druhá skončila  Dun. Streda (28 bodov) 
a na 3. mieste Galanta (26 bodov). Moravský Sv. Ján A  a Dunajská Streda postupujú do 
1. ligy. Posledné skončili Bojničky s rovnakým počtom bodov ako 6. Vydrany (14 bodov), 
Vydrany mali lepšie vzájomné skóre. 
 
Po skončení MK družstiev 2017/2018 sa uskutoční kvalifikácia víťazov 2. ligy trnavského 
a bratislavského kraja o postup do I. SL skup. západ 2018/2019. Prvé stretnutie sa bude 
hrať v trnavskom kraji 28.4.2018 (sobota o 16,00), odveta v Bratislave 5.5.2018 o 16,00. 
Hrá sa podľa systému I. SL (14 zápasov).  
 
Kvalifikácia víťazných družstiev 5. ligy (Trnava, Senica, Galanta) o dve postupové miesta 
do 4. ligy 2018/2019 sa vďaka udržaniu Piešťan v I. SL neuskutoční a víťazné družstvá 5. 
líg postupujú do 4. ligy. Ak do I. SL postúpi aj Sládkovičovo tak sa uskutoční kvalifikácia 
o jedno postupové miesto do 4. ligy a to medzi druhými družstvami 5. líg.   
 
R-BTM: 
 
Tretí R-BTM v kategórii najmladšieho a staršieho žiactva sa uskutočnil 8.4.2018 
v Malackách. Celková účasť bola 84 pretekárov, z toho len  19 z trnavského kraja.  
 
Najmladší žiaci (31 účastníkov z toho 2-ja z trnavského kraja) 
1.       Lesňák Dominik – Pezinok   
2.       Drahoš Damián – Pezinok 
3.– 4. Kirchmayer Jakub – Pezinok 

Godál Milan – Devínska Nová Ves  
                              
Najmladšie žiačky (23 - 6 tt-kraj) 
1.       Darovcová Nina – Karlova Ves  
2.       Vanišová Vanda – Malacky  
3.– 4. Krajčovičová Petronela – Majcichov  
           Biksadská Ema – Malacky  
 
 Starší žiaci (23 – 9 tt-kraj) 
1.        Nemček Patrik – Kúty   
2.        Krajčovič Filip – Majcichov   
3.– 4.  Herman Hugo – Dev. Nová Ves 
           Bilka Pavol – Záh. Bystrica   



 
Staršie žiačky (7 – 2 tt-kraj) 
1. Drobová Veronika – Devínska Nová Ves  
2. Némethová Noemi – Devínska Nová Ves 
3.– 4.  Kováčová Lenka – Pezinok 

      Urbanovská Viktória – Jasl. Bohunice/Viktória Trnava  
 
Majstrovstvá regiónu BA/TT jednotlivcov: 
 
29.4.2018 - kat. MŽ a DOR - hala SSTZ Bratislava 
13.5.2018 – kat. NŽ a SŽ - Moravský Ján - Sekule 
 
Športové poháre a medaile zakúpi bratislavský zväz a polovicu prefaktúruje trnavskému 
kraju, rovnako prefaktúruje aj štartovné hráčov trnavského kraja na MŽ a DOR 
jednotlivcov v Bratislave. 
 
5. Hospodárenie zväzu 
 
Podľa výpisu z VÚB k 31.3.2018 je na účte celkom 3.514,09 €, v tom je aj čiastka 1.900 € 
vyčlenená mládeži a kaucia druholigových družstiev vo výške 550 €.  V hotovosti 
pokladne je  109.08 €.  STK Bojničky bola vyplatená záloha 300 € na zabezpečenie 1. 
kempu krajského výberu najml. a mladšieho žiactva v Bojničkách (14.4.2018). Pre 
zabezpečenie kempov mládeže bolo zakúpených  z ProfiTTsportu, s.r.o. Banská Bystrica 
500 ks loptičiek v celkovej sume 240 €. 
 
6. Rôzne  
 
Sekretár predložil  druhý návrh krajských Stanov, ktoré vychádzajú zo vzorových Stanov,  
ktoré vypracoval JUDr. Fink (SSTZ) a majú 15 strán. Členovia VV porovnali tento návrh 
s prvým návrhom (30 stranovým), ktorý vychádza detailnejšie so Stanovami SSTZ  
a rozhodli sa pre kratšiu verziu. 
 
Sládkovič – navrhol doplniť pravidlá pre tvorbu krajských rebríčkov tak aby hráči, ktorí 
nespľňajú kritériá pre zaradenie do rebríčka, ale v minulom rebríčku boli zaradení boli 
zaradení s minuloročnou bodovou hodnotou krátenou o 20 %. Ďalej ak hráč hral dve 
alebo tri súťaže, do rebríčka sa mu započíta najlepšia hodnota pri splnení podmienky, že 
v nej odohral najmenej 50 % zápasov. 
 
Porozsnyák – 5. ligu (12 družstiev) víťazom a postupujúcim do 4. ligy sa stala Veľká 
Mača s počtom 66 bodov, druhá skončila Šaľa 59 bodov,  tretie  V. Úľany C získali 53 
bodov, majú však ešte „zápas“ k dobru.  
 
Lazorčák – 5. ligu senicko-skalickej oblasti (11 družstiev)  vyhral Rohožník B (57 bodov), 
druhý Borský sv. Jur (52 bodov),  tretia je Skalica so ziskom 51 bodov.   
 
Turoň – predseda ObSTZ Trnava informoval o priebehu prvého mládežníckeho kempu 
v Bojničkách (14.4.2018). Zúčastnilo sa ho celkom 35 hráčov a hráčok kraja (ročník 2005 
a neskôr). Po testoch bolo vybraných 21 hráčov/ok + 4-ia náhradníci. Ďalší kemp sa 
uskutoční v Moravskom Sv. Jáne – ZŠ Sekule, predbežný termín je sobota 19. mája 
2018. 
V MO (5.-9. liga) vyhrala 5. ligu s veľkým náskokom rezerva ŠK III. ZŠ Hlohovec, pred 
Suchou a Bukovou.  
 
 
 



7. Uznesenie 
 
U-13/2018 – ŠTK KSTZ schvaľuje výsledky a konečné tabuľky MK družstiev 2017/2018. 
 
         Zodp.: ŠTK KSTZ 
 
U-14/2018 – ŠTK KSTZ udeľuje družstvu mužov Propria Kúty C okrem kontumácie aj 
pokutu v zmysle Propozícií vo výške 50 € za nenastúpenie na stretnutie 22. kola 4. ligy 
v Pate. Pokuta je splatná do 30.4.2018, v opačnom prípade bude mať oddiel Propria Kúty 
dňom 1.5.2018 zastavenú činnosť. 
 
Termín: 30.4.2018      Zodp.: Propria Kúty 
 
U-15/2018 – VV KSTZ ukladá sekretárovi predložiť doplnenú kratšiu verziu návrhu 
Stanov KSTZ. 
 
Termín: 14.5.2018      Zodp.: sekretár KSTZ 
 
          
8. Záver 
  
Sekretár poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.  
 
 
 
Najbližšie zasadnutie VV KSTZ sa uskutoční  14. mája 2018 (pondelok) o 17,00 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  

mailto:vit.dobis7@gmail.com

