KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ

Z V Ä Z - BA TT
Leopoldov, 29. 1. 2019

Z Á P I S č. 1/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru krajského stolnotenisového zväzu Trnava

Prítomní : Sládkovič, Turoň, Lazorčák, Porozsnyák, ing. Šiška, Dobiš a ako hosť Černý.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie zo SSTZ
4. MK 2018/2019
5. MKJ 2019 – 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 predseda zväzu. V úvode poprial
členom VV v novom roku pevné zdravie.
2. Kontrola uznesení
Predchádzajúce uznesenia č. 33-35/18 boli splnené.
3. Informácie zo SSTZ
Ostatné zasadnutie VV SSTZ bolo 23.1.2019 zápis č. 1/2019 nie je zatiaľ zverejnený na
internetovej stránke SSTZ.
4.MK 2018/2019
2. liga mužov:
Tabuľku po 13. kole vedie bez straty bodu suverénny ŠK Hlohovec (39 bodov), druhé
Sládkovičovo získalo 35 bodov a tretie Veľké Úľany 33 bodov. Na opačnom konci tabuľky
je nováčik ŠKP Trnava (15 bodov), Leopoldov B získal doteraz 18 bodov.
3. liga mužov:
Tabuľku vedie bez straty bodu Dobrá Voda (39 bodov), druhá Galanta B má 34 a
tretie Veľké Úľany B majú 33 bodov. Naopak posledné sú Vydrany C (17 bodov),
Majcichov na predposlednom mieste má 20 bodov.
4. liga mužov:
Bez straty bodu (39) je na čele suverénny ŠK Hlohovec B, druhé Jasl. Bohunice B majú
33 a tretia Jelka 32 bodov. Posledné v tabuľke sú Veľké Úľany C so ziskom 16-ich

bodov, predposledné Križovany (17 bodov). Elastik Trnava C zaplatil pokutu 70 € za
nenastúpenie na stretnutie v Jelke.
1. liga žiakov:
Po 8. kole došlo k zmene, na čele tabuľky vystriedala Galanta doteraz vedúce Kúty,
obidve družstvá majú rovnako 22 bodov. tretí Moravský Sv. Ján získal 20 bodov.
Posledný na 8. mieste je Majcichov (8 bodov) predposledná Skalica získala 10 bodov.
2. liga žiakov:
Po 10. kole vedie tabuľku bez straty bodu Leopoldov (30), druhý Michal n/O má 27
a tretí Moravský Sv. Ján B 23 bodov. Na opačnom konci je rezerva Skalice s 13-mi
bodmi a rovnaký počet bodov majú aj predposledné Jasl. Bohuníc B. ŠTK upozorňuje, že
z 2. ligy žiakov postupujú prvé dve družstvá, nakoľko z 1. ligy zostúpia družstvá na 7. a 8.
mieste.
ŠTK upozorňuje, že spoločné foto má byť z nástupu družstiev v športovom oblečení pred
stretnutím a nie foto v civile po stretnutí ! Foto treba posielať spolu so zápisom a nie
samostatne.
5. MK jednotlivcov - vyhodnotenie
Majstrovstvá kraja jednotlivcov sa uskutočnili podľa ŠK 12. januára 2019 (sobota)
v Bojničkách. KSTZ zabezpečil rozhodcov, športové poháre, medaile a diplomy.
Usporiadateľ STK Bojničky sa majstrovstiev zhostil na výbornú, za čo im predseda
vyslovil v mene VV poďakovanie. Majstrovstiev sa zúčastnilo celkom 46 pretekárov z 51
pôvodne prihlásených. Majstrom kraja pre rok 2019 sa stal obhajca vlaňajšieho titulu
Pavol Vejmelka – Elastik Trnava, ktorý vo finále zvíťazil 3:1 nad Branislavom
Mišelnickým (Elastik Trnava). Na 3. mieste skončili Aurel Bohuš (Veľké Úľany) a Andrej
Kučera (Elastik Trnava). Niektoré zápasy najmä zásluhou prvých dvoch zniesli
najprísnejšie prvoligové kritériá. Prví štyria majú právo zúčastniť sa M-SR, ktoré sa
uskutočnia v Bratislave 2.-4. marca 2019.
V súťaži štvorhier bolo poradie: 1. Dominik Gál – Branislav Mišelnický (obaja Elastik
Trnava), 2. Aurel Bohuš - Adrián Somogyi (obaja STO Veľké Úľany), 3. Pavol Vejmelka –
Andrej Kučera a Kristián Varga – Michal Šantavý (obaja Leopoldov).
Hrala sa aj súťaž Útechy, v ktorej bolo poradie: 1. Otto Marčan – Špačince, 2. Daniel
Brenessel – MTJ Piešťany-Moravany, 3. Peter Markech – Bojničky a Peter Šulko –
Špačince. Celkové náklady na MKJ zo strany KSTZ boli 338,0 €
6. Hospodárenie zväzu
Podľa výpisu z VÚB k 1.1.2019 bolo na účte celkom 4.840,42 €. V tejto sume je aj
príspevok klubov na mládež. V hotovosti pokladne bolo k uvedenému dátumu 31,26 €.
Celkové náklady na MKJ v Bojničkách zo strany KSTZ boli 338,0 €. Bol tiež zakúpený
laminátor v hodnote 30 €.
7. Rôzne
Dobiš – pred vianocami sa uskutočnil v Hlohovci XXVI. ročník Memoriálu Ctibora
Kopániho za účasti 62 hráčov. Hlavnú kategóriu od extraligy po 4. ligu vyhral Gašparík
Braňo (Elastik Trnava), ktorý vo finálovom zápase zvíťazil 3:2 nad Bučkom Róbertom
(Leopoldov), tretí bol Wiltschka Dávid (Galanta). V kategórii hráčov 5.-8. ligy zvíťazil
Boris Ľudovít ml. (Bučany) pred Kormúthom Romanom (Suchá n/P) a domácim Rácikom.

- pred záverom minulého roka 29. decembra 2018 sa uskutočnil vo Vrbovom XIX. ročník
Memoriálu Emila Borovského za účasti 52 hráčov. Víťazom sa stal Lulovič Marek
(Piešťany-Moravany), druhý bol domáci Šácha Petr a tretí Rehák Martin (ŠK Hlohovec).
Súťaž útechy vyhral Chnapko Pavol (Kočín-Lančár), druhý bol Sládek Richard (ŠKP
Trnava) a tretí Krebs Jakub (Pezinok).
Celkové výsledky oboch turnajov boli zverejnené na krajskej a oblastnej internetovej
stránke.
V decembri sa zmenil server Mira Komorného na https://pinpong.info
Sládkovič – predseda informoval o programe, ktorý využíva BSTZ (autorom je p. Grega)
na https://pinec.bstz.sk predseda prerokuje možnosť jeho využitia pre náš KSTZ
prípadne aj pre ObSTZ s BSTZ a tiež s autorom programu.
Taktiež plne podporil požiadavku sekretára na notebook. Po diskusii VV odporučil ing.
Šiškovi (má skúsenosti s nákupom pre školy) v spolupráci so sekretárom nájsť vhodný
notebook výkonom i cenou.
Turoň – informoval o priebehu o priebehu trnavských oblastných súťaží (5.-8. liga).
Najvyššiu 5. ligu po 13. kole vedie suverénna Šintava s plným počtom bodov 39, druhé
Hoste má 31 bodov, tretie Špačince B získali doteraz 30 bodov. Budúci mesiac v sobotu
23. februára sa uskutočnia v Bojničkách Majstrovstvá trnavskej oblasti jednotlivcov
mužov i žiakov pre rok 2019.
Lazorčák – informoval, o priebehu 5. ligy Senica-Skalica. V súťaži 8-ich družstiev, po 9ich kolách vedie Moravský Sv. Ján (27 bodov), druhé Stráže majú 23 a tretia Skalica 21
bodov. Vo februári sa uskutočnia v Senici Majstrovstvá okresu jednotlivcov.
Porozsnyák – 5. ligu okresu Galanta (13 družstiev) pri nerovnakom počte odohraných
stretnutí vedú Trstice (39 bodov), druhá Sereď má o 3 body menej ale stretnutie k dobru,
tretia Šaľa má 35 bodov. V hre o postup je ešte aj Veľká Mača (31 bodov), pretože má
o dve stretnutia menej.
Ing. Šiška – predseda Kontrolnej komisie sa pýtal na kvalifikáciu o postup do 1. SL.
Sekretár ho informoval, že podľa predbežnej dohody bude prvé stretnutie 26.4.2019
v Bratislave (sobota 16,00) a odveta 3.5.2019 v trnavskom kraji (sobota 16,00).
Černý – poďakoval členom VV za účasť na poslednej rozlúčke s jeho tragicky zosnulou
manželkou a pre budúcnosť ponúkol svoje rozhodcovské skúsenosti pre všetky akcie
krajského i oblastného zväzu. Na ponuku prevziať funkciu predsedu komisie mládeže si
p. Černý vyžiadal čas na rozmyslenie do najbližšieho zasadnutia VV.

8. Uznesenie
U-1/2019 – ŠTK schvaľuje výsledky a tabuľky MK družstiev po 13. kole mužov, 8. kole
žiakov 1. ligy a 10. kole 2. ligy žiakov
Zodp.: ŠTK KSTZ
U-2/2019 – VV ďakuje STK Bojničky za skvele zvládnuté MKJ a vyslovuje zároveň
želanie, aby aj budúce MKJ boli opäť v Bojničkách.

9. Záver
Predseda Sládkovič poďakoval členom VV za účasť a prístup k prerokovaným bodom.

Najbližšie zasadnutie VV KSTZ
v Leopoldove.

Trnava sa uskutoční v stredu 13.3.2019 o 16,30

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

