KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

Z V Ä Z - BA TT
Leopoldov, 12. 12. 2018

Z Á P I S č. 10/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava

Prítomní : Sládkovič, Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, ing. Šiška, Dobiš.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2018/2019 – I. časť
5. MKJ 2019 – príprava
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 zasadnutie VV SSTZ bolo 29.11.2018 zápis č. 9/2018 je zverejnený na stránke
SSTZ.
Vybrané zo zápisu:
- dotácia pre SSTZ pre rok 2019 bude takmer o 20 % vyššia než v roku 2018, očakáva
sa nárast štátneho príspevku o viac ako 400 tis. EUR.
- na návrh predsedu SSTZ každý člen VV SSTZ a kontrolór dostanú za celoročnú
bezplatnú prácu pre SSTZ prenosný PC.
- komisia rozhodcov pripravuje v roku 2019 vypracovať a vydať príručku pre rozhodcov.
- pre zlepšenie práce sekretariátu SSTZ bude treba urýchlene prijať dve osoby,
brigádnika pre výpomoc ekonómovi a asistenta pre povereného generálneho sekretára.
- najbližšie (vianočné) zasadnutie VV SSTZ s prizvaním predsedov KSTZ bude 18.
decembra 2018.

4.MK 2018/2019 – I. časť
2. liga mužov:
Víťazom prvej časti je podľa očakávania bez straty bodu suverénny ŠK Hlohovec (33
bodov), druhé Sládkovičovo získalo 29 bodov a tretie Veľké Úľany 28 bodov. Na
opačnom konci tabuľky je nováčik ŠKP Trnava (11 bodov), Rohožník a Leopoldov B
získali doteraz 16 bodov.
3. liga mužov:
Tabuľku vedie bez straty bodu Dobrá Voda (33 bodov), druhé Veľké Úľany B majú 29
a tretia Galanta B 28 bodov. Naopak posledné sú Vydrany C (13 bodov), Malženice
a Piešťany C získali v prvej časti 17 bodov.
4. liga mužov:
Bez straty bodu (33) je na čele suverénny ŠK Hlohovec B, druhé Jasl. Bohunice B
získali o 4 body menej, tretia Pata má 27 bodov. Posledné v tabuľke sú Veľké Úľany C so
ziskom 13-ich bodov, predposledné sú Križovany (15 bodov), rovnaký počet bodov má aj
Rohožník B. V 9. kole nenastúpil Elastik Trnava C na stretnutie v Jelke. ŠTK okrem
kontumačnej prehry udelila Elastiku pokutu vo výške 70 €, ktorá je splatná do
31.12.2018.
1. liga žiakov:
Po I. časti vedie tabuľku Propria Kúty (plný počet 21 bodov), druhá Galanta má 19
a tretí Moravský Sv. Ján získal 17 bodov. Posledný na 8. mieste je Majcichov (7 bodov)
predposledná Skalica získala 9 bodov.
2. liga žiakov:
Do ukončenia I. časti súťaže chýba odohrať 9. kolo, na čele je zatiaľ bez straty bodu
Leopoldov (24), druhý Michal n/O má 21 a tretí Moravský Sv. Ján B 19 bodov. Na
opačnom konci je rezerva Jasl. Bohuníc (9 bodov), predposledná Pata má 10 bodov.

R-BTM:
V každej mládežníckej kategórii boli odohrané dva R-BTM, na jarnú časť zostáva tretí RBTM: 3.3.2019 v Bratislave najmladšie a staršie žiactvo a 10.3.2019 vo Veľkých Úľanoch
mladšie žiactvo a dorast. Rebríčky mládeže po 2-ch R-BTM sú zverejnené na krajskej
internetovej stránke.
5. MK jednotlivcov - príprava
Majstrovstvá kraja jednotlivcov sa majú uskutočniť podľa ŠK 12. januára 2019 (sobota)
v Pate. Sekretár zistil, že MKJ sú v tomto termíne vážne ohrozené pre výstavbu školskej
jedálne, ktorá bude v tesnom susedstve telocviční, preto po písomnom odstúpení
usporiadateľa v Pate bolo potrebné zabezpečiť nového usporiadateľa. Na výzvu kladne
odpovedal STK Bojničky, začo im patrí úprimné poďakovanie. KSTZ zabezpečí hlavného
a zástupcu hlavného rozhodcu, športové poháre pre prvých 3-och v súťaže dvojhry a
prvú štvorhru a tiež víťaza útechy, diplomy pre prvých 3-och vo dvojhre a štvorhre.
Usporiadateľ dostane od KSTZ dotáciu vo výške 100 EUR, vybrané štartovné vklady
a na druhej strane zabezpečí min. 8 stolov, loptičky a bufet.

6. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k 1.12.2018 bolo na účte celkom 4.286,78 €. V tejto sume je aj
príspevok klubov na mládež. V hotovosti pokladne bolo k uvedenému dátumu 24,96 €.
7. Rôzne
Dobiš – v sobotu 29. decembra 2018 sa uskutoční vo Vrbovom XIX. ročník Memoriálu
Emila Borovského. Zúčastniť sa môžu aj družstvá hrajúce 3. a 4. ligu z trnavskej oblasti.
Sládkovič – predseda informoval o školení rozhodcov v Moravskom sv. Jáne – 1.
decembra 2018, ktorého sa zúčastnilo celkom 34 rozhodcov, z toho z nášho kraja 15.
Turoň – informoval o priebehu o priebehu trnavských oblastných súťaží (5.-8. liga).
Najvyššiu 5. ligu po I. časti vedie Šintava s plným počtom bodov 33, druhé Hoste má 27
bodov, tretie Špačince B ako aj Bučany získali 25 bodov. Požiadal, aby v propozíciách
MKJ bolo jednoznačne uvedené, že zúčastniť sa môžu všetci registrovaní hráči
trnavského kraja, teda aj hráči okresných súťaží 5.-8. ligy.
Lazorčák – informoval, o priebehu 5. ligy Senica-Skalica. V súťaži 8-ich družstiev, po 6och kolách vedie Moravský Sv. Ján (17 bodov), druhé Stráže 16 a tretia Skalica 14
bodov. Vyzdvihol, že sa im podarilo rozbehnúť spoluprácu s regionálnou televíziou.
Porozsnyák – 5. ligu okresu Galanta (13 družstiev) pri nerovnakom počte odohraných
stretnutí vedie po 10-om kole Šaľa (25 bodov) pred Sereďou (25) a Veľkou Mačou (23
bodov), Veľká Mača má zápas k dobru.
Ing. Šiška – predseda Kontrolnej komisie informoval o pripravovanej zmene názvu ŠK
Hlohovec na ŠK ParaTT Hlohovec.

8. Uznesenie
U-33/2018 – ŠTK schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po I. časti mužov a žiakov
1. ligy.
Zodp.: ŠTK KSTZ
U-34/2018 – ŠTK udeľuje družstvu mužov Elastik Trnava C za nenastúpenie na
stretnutie 4. ligy Jelka – Elastik TT C okrem kontumačnej prehry aj pokutu v zmysle čl. 29
ods. e/ vo výške 70,0 €. Pokuta je splatná do 31.12.2018, v opačnom prípade bude mať
celý oddiel Elastik Trnava dňom 1.1.2019 zastavenú športovú činnosť.
Termín: podľa textu

Zodp.: Elastik Trnava

U-35/2018 – VV ukladá sekretárovi vydať Propozície MKJ – mužov, ktoré sa uskutočnia
12.1.2019 v Bojničkách. Sekretár zabezpečí športové poháre a diplomy v zmysle
propozícii. Usporiadateľ STK Bojničky zabezpečí hraciu miestnosť, min. 8 stolov, loptičky
a bufet.
Termín: podľa textu

Zodp.: sekretár+usporiadateľ

9. Záver
Predseda Sládkovič poďakoval členom VV za účasť a prístup k prerokovaným bodom.
Poprial členom VV pekné vianočné sviatky a v Novom roku pevné zdravie a elán v práci
VV KSTZ.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ Trnava sa uskutoční v stredu 30. januára 2019 o 16,00
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

mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

