KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

Z V Ä Z - TRNAVA
Leopoldov, 20. 7. 2018

Z Á P I S č. 6/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu

Prítomní : (podľa priloženej prezenčnej listiny).
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2018/2019
5. Príprava Konferencie KSTZ
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. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo 14.6.2018, zápis z neho čís. 5/2018 je
zverejnený na webovej stránke SSTZ. Dôležitou zmenou je prechod do vyššej vekovej
kategórie až k 31.12. každého roka. Významného ocenenia sa dostalo rodákovi
z Trnavy: Joe Veselský bol zaradený do Siene sláv slovenského stolného tenisu – v Írsku
sa dožíva úctyhodných 99 rokov !
Najbližšie zasadnutie VV SSTZ bude 9.8.2018.
4. MK 2018/2019 – príprava
Sekretár poslal všetkým oddielom MK propozície, predbežný zoznam družstiev
i prihlášku do MK 2018/2019. Záväznú prihlášku do 15.7.2018 poslali všetky kluby
okrem žiakov Serede. Do žiackej súťaže sa prihlásil nový oddiel ŠKST Michal na
Ostrove. Pribudli tiež žiacke družstvá: Pata, Elastik Trnava a Euromilk Dun. Streda B.
Sekretár vypracoval návrh krajského športového kalendára, spoločný krajský rebríček
mužov za súťažný ročník 2017/2018 bol poslaný všetkým oddielom ako aj spoločný
rebríček mužov podľa oddielov (pomôcka pri zostavovaní súpisiek). Doteraz boli
schválené:
2 žiacke prestupy Riedl Ronald zo Slavoja Sládkovičovo a Ema Molnárová z Euromilk
Dun. Streda, obaja do ŠKST Michal n/O, prestup Denisa Bažányho z OŠK Križovany do

OSTK Špačince, prestup Ľuboša Mráza z STO Chtelnica do ŠK Jasl. Bohunice
a hosťovanie Miroslava Siváka s OSTK Špačince do OSK Zavar.
Schválené prevody súťažného miesta:
3. ligy mužov z OŠK Zavar do Gasto Galanta, 2. ligy z Gabčíkova na Zavar a 4. ligy
z Gasto Galanta ma Sláviu Zeleneč.
Na organizáciu turnajov v rámci MK sa prihlásili:
MKJ – muži – Pata 12.1.2019
MRegJ – Mž+Do – Moravský Sv. Ján
R-BTM: 1. R-BTM – Nž+Sž – Bojničky, 1. R-BTM Mž+Do – Pata
R-BTM – jesenná časť 1 turnaj Veľké Úľany, jarná časť – 1 turnaj Veľké Úľany
2. R-BTM Nž+Sž Moravský Sv. Ján
R-BTM bude pravdepodobne 6, 3 v každej kategórii a teda náš kraj by mal zorganizovať
3 R-BTM.
Termíny a miesta dohodnú predsedovia KM (Turoň+Freund) po zverejnení SPM (na
spoločnom augustovom zasadnutí v Leopoldove).
V závere tohto bodu boli vyžrebované jednotlivé súťaže, vyžrebovanie bude zverejnené
na pripomienkovanie.
5. Príprava Konferencie KSTZ
Konferencie KSTZ sa uskutoční v sobotu 8. septembra 2018 o 17,00 hod. po skončení
školenia rozhodcov. Konferencia, ktorá pôvodne nemali byť volebnou, bude rozhodovať
o predsedovi Kontrolnej komisie a Komisie mládeže. Sekretár do
augustového
zasadnutia vypracuje program konferencie.
6. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k dnešnému dňu bolo na účte celkom 5.106,06 €. V tejto sume je aj
príspevok klubov na mládež (1.600,0) a kaucia druholigových družstiev (600,0). Na
zabezpečenie 4-och kempov mládeže bolo usporiadateľom poslaných spolu 1.200 €.
Dotácia na kempy zo SSTZ (4x200=800 €) zatiaľ nie je na účte KSTZ. V hotovosti
pokladne je k dnešnému dňu 148,57 €.
7. Rôzne
Sládkovič – požiadal sekretára aby vyzval oddiely MK i ObSTZ Trnava na prihlásenie
záujemcov o školenie rozhodcov lic. C, alebo záujemcov na predĺženie skončenej
licencie.
Dobiš – sekretár tlmočil oznámenie Mgr. Peka, ktorý sa zo zdravotných dôvodov vdáva
funkcie predsedu Kontrolnej komisie KSTZ. Mgr. Peko však i naďalej zostáva čestným
členom VV KSTZ. Sekretár navrhol, aby do konanie septembrovej konferencie funkciu
predsedu Kontrolnej komisie vykonával ing. Peter Šiška – ŠK III. ZŠ Hlohovec, ktorý
s týmto návrhom súhlasil.

8. Uznesenie

U-22/2018 – ŠTK KSTZ schvaľuje predbežný krajský športový kalendár, ktorý bude
doplnený o termíny a miesta R-BTM (po vydaní slovenského ŠK). Sekretár zabezpečí
jeho zverejnenie na krajskej internetovej stránke.
Termín: do 7-dní od slovenského ŠK

Zodp.: sekretár

U-23/2018 – ŠTK KSTZ schvaľuje predbežné vyžrebovanie MK 2018/2019. Predseda
komisie mládeže s prihliadnutím na termíny SPM určí termíny 1. a 2. ligy žiakov.
Termín: do 7-dní od slovenského ŠK

Zodp.: sekretár + preds. KM

U-24/2018 – VV KSTZ vyzýva oddiely MK i ObSTZ Trnava na prihlásenie záujemcov na
školenie rozhodcov lic. C, alebo záujemcov o predĺženie skončenej licencie. Školenie sa
uskutoční v soboru 8. septembra 2018 v Leopoldove pred Konferenciou KSTZ od 9,0016,30. Propozície školenia pošle sekretár oddielom v priebehu augusta 2018.
Termín: podľa textu

Zodp.: sekretár KSTZ

U-25/2018 – VV KSTZ kooptuje za predsedu Kontrolnej komisie ing. Petra Šišku – ŠK III.
ZŠ Hlohovec.

9. Záver
Sekretár poďakoval prítomným členom za účasť a prístup k rokovaniu.
Najbližšie spoločné zasadnutie VV KSTZ Trnava a VV BZST sa uskutoční v treťom
augustovom týždni 20.-24. augusta 2018 (okrem stredy) o 17,00 hod. v Leopoldove
podľa dohody s bratislavským krajským zväzom.

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

