KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

Z V Ä Z - BA TT
Leopoldov, 23. 8. 2018

Z Á P I S č. 7/2018
zo spoločného zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu
Trnavy a Bratislavy

Prítomní : (podľa priloženej prezenčnej listiny).
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2018/2019 – R-BTM
5. Príprava Konferencie KSTZ
6. Hospodárenie zväzu
7. Rôzne
8. Uznesenie
9. Záver

1. Otvorenie
Spoločné zasadnutie VV krajského stolnotenisového zväzu Trnava a BZST (ďalej len VV)
otvoril a podľa vyššie uvedeného schváleného programu viedol predseda trnavského
zväzu. V úvode privítal zástupcov BZST predsedu p. Alexyho a predsedu Komisie
mládeže p. Freunda.
2. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia boli splnené, U-24/18 týkajúce sa školenia rozhodcov trvá.
Do dnešného dňa sa prihlásilo 5 záujemcov o školenie a 4 záujemci o predĺženie
rozhodcovskej licencie.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutie VV SSTZ sa uskutočnilo 9.8.2018, zápis z neho čís. 6/2018 je
zverejnený na webovej stránke SSTZ.
S účinnosťou od 1.9.2018 začne platiť nová smernica SSTZ 2/2018 týkajúca sa školenia
a udeľovania rozhodcovských licencií. Po novom bude platnosť licencie 5 rokov (doteraz
3 roky), licenciu (D) môžu získať mladiství od 15 rokov, ktorá bude platiť do konca
kalendárneho roku v ktorom dovŕši 18 rokov.
4. MK 2018/2019 – príprava
Vyžrebovanie všetkých súťaží MK je zverejnené na www.pinec.info Pripomienky poslali
len kluby: Gasto Galanta a Elastik Trnava. Muži začínajú prvým kolom 22. septembra
a žiaci o týždeň neskôr. Hracím dňom je sobota. Žiacke súťaže nemajú stanovené
termíny odvetnej časti, tieto určí komisia mládeže po schválení odvetnej časti

slovenského športového kalendára. Do konca augusta trvá termín na zaslanie súpisky
družstva na schválenie. ŠTK na základe žiadosti ŠK Dobrá Voda zaradila dodatočne do
krajského rebríčka hráča ŠK Dobrá Voda Romana Kadlečíka (87a).
Plánované turnaje:
MKJ – muži
MRegJ – Mž+Do
MRegJ – Nž+Sž

Pata – 12.1.2019
Moravský Sv. Ján – 31.3.2019
Bratislava hala SSTZ – 7.4.2019

R-BTM bude celkom 6, tri v každej kategórii.
Termíny a miesta R-BTM boli schválené nasledovne:
1. R-BTM Mž+Do termín...9.9.2018...... Moravský Sv. Ján - Sekule
R-BTM Nž+Sž termín....30.9.2018.... Bojničky
2. R-BTM Mž+Do termín...28.10.2018.. miesto určí Bratislava
R-BTM Nž+Sž termín...18.11.2018....miesto určí Bratislava
3. R-BTM Nž+Sž termín... 10.2.2019 ... miesto určí Bratislava
R-BTM Mž+Do termín....10.3.2019.... Veľké Úľany
Po diskusii sa prítomní dohodli doplniť Propozície R-BTM 2018/2019 na OPEN R-BTM,
doplnenie zabezpečí bratislavský kraj. Usporiadatelia potvrdia svoje termíny.
Pre slabý záujem Bratislavský a Trnavský krajský stolnotenisový zväz v ročníku
2018/2019 neotvorí pre mužov oboch krajov turnaje OPEN.
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 voliť
predsedu Kontrolnej komisie a predsedu Komisie mládeže. Sekretár vypracoval program
konferencie. Pozvánky predsedom oddielov-klubov zabezpečí sekretár.
6. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k dnešnému dňu bolo na účte celkom 5.242,52 €. V tejto sume je aj
príspevok klubov na mládež a kaucia druholigových družstiev. V hotovosti pokladne je
k dnešnému dňu 17,27 €.
7. Rôzne
Sládkovič – predseda navrhol, aby sa kaucia 50 €/družstvo vrátila druholigovým
družstvám, nakoľko s touto čiastkou KSTZ aj tak nemôže hospodáriť.
Dobiš – sekretár informoval o prihláškach na školenie a seminár rozhodcov (8.9.2018).
Alexy – požiadal p. Sládkoviča, aby zabezpečil na školenie rozhodcov pečiatku SSTZ,
rozhodcovské preukazy a odznaky.

Turoň – informoval o novom zložení VV ObSTZ Trnava a pripravenosti oblastných
súťaží. Konferencia ObSTZ sa uskutoční 14.9.2018 v Leopoldove.
V galantskom a senickom okrese ešte trvá termín prihlášok do okresných súťaží, budú
mať iba 5. ligu
8. Uznesenie
U-26/2018 – VV KSTZ schvaľuje rozdelenie dotácie pre mládež za súťažný ročník
2017/2018. Sekretár zabezpečí zaslanie dotácie pre jednotlivé kluby.
Termín: do 31.8.2018

Zodp.: sekretár

U-27/2018 – VV KSTZ schvaľuje program konferencie, návrh volebného a rokovacieho
poriadku, sekretár zabezpečí zaslanie pozvánok účastníkom konferencie.
Termín: do 31.8.2018

Zodp.: sekretár

U-28/2018 – VV KSTZ vyzýva oddiely MK na prihlásenie záujemcov na predsedu
Komisie mládeže, ktorého do konferencie zastupuje p. Turoň.
Termín: 5.9.2018

Zodp.: oddiely KSTZ

U-29/2018 – VV KSTZ ukladá sekretárovi-hospodárovi vrátiť kauciu 50 € družstvám 2.
ligy(pri prezentácii na Konferencii v Leopoldove).
Termín: 8.9.2018

Zodp.: sekretár

9. Záver
Predseda Sládkovič poďakoval zástupcom bratislavského zväzu za účasť a prístup
k prerokovaniu spoločných mládežníckych akcií oboch krajov.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ Trnava sa uskutoční 8. septembra 2018 (sobota) po
skončení konferencie KSTZ v Leopoldove.
Zapísal: Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu

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

sekretár:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

Prof. Pavol A l e x y, v. r.
predseda BZST

mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

