KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ-TRNAVA
Hlohovec, 2.9.2022

Z Á P I S
z Konferencie krajského stolnotenisového zväzu Trnava
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie - Sládkovič
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva - Dobiš
3. Voľba komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku - Dobiš
5. Správa o činnosti KSTZ – Sládkovič
6. Správa Kontrolnej komisie o hospodárení KSTZ – Ing. Šiška
7. Vyhodnotenie uplynulého a príprava nového ročníka MK - Dobiš
8. Odovzdanie diplomov – Sládkovič + Ing. Čelko + Mgr. Hatalová
9. Voľba delegátov na Konferenciu SSTZ 2023 – Ing. Šiška
10. Oblastná súťaž 1. ligy žiakov
11. Diskusia
12. Uznesenie - Černý
12. Záver
1. Otvorenie - Sládkovič
Konferenciu krajského stolnotenisového zväzu Trnava otvoril predseda KSTZ Sládkovič.
V úvode privítal delegátov - zástupcov oddielov – klubov a hostí: Ing. Róberta Čelka –
podpredsedu SSTZ a predsedu ŠTK SSTZ a Mgr. Ivicu Hatalovú – Generálnu sekretárku
SSTZ a odovzdal vedenie konferencie sekretárovi KSTZ.
2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva - Dobiš
Účastníci konferencie schválili program, ktorý bol doplnený o nový bod: Oblastná súťaž 1.
ligy žiakov ObSTZ Trnava. Zároveň zvolili predsedníctvo Konferencie v zložení:
Sládkovič, Ing. Čelko, Mgr. Hatalová, Ing. Šiška a Dobiš.
3. Voľba komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej) - Dobiš
Prítomní zástupcovia oddielov zvolili 3-oj člennú
mandátovú komisiu: Porozsnyák Róbert – predseda, – členovia, Kmoško Ondrej
(Moravský sv. Ján), Mádel Ladislav (Holíč),
volebnú komisiu v zložení Ing. Šiška Peter – predseda, členovia Šimek Vladimír (Kúty)
a Florián Ľudovít (Galanta)
a 3-oj člennú návrhovú komisiu: Černý Jozef – predseda, Turoň Jozef (Bojničky), Pištej
Vladimír (Šintava). – členovia,
Konferencie sa zúčastnilo celkom 23 pozvaných, z toho 21 z 39 pozvaných delegátov
s hlasom rozhodujúcim, čo je 53,8 %, čím bola konferencia uznášania schopná.

4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku - Dobiš
Účastníci Konferencie schválili návrh rokovacieho a volebného poriadku konferencie,
ktorý bol všetkým delegátom doručený spolu s pozvánkou.
5. Správa o činnosti KSTZ - Sládkovič
Predseda KSTZ Sládkovič informoval delegátov o činnosti zväzu a práci
konferencie KSTZ 2021. Správa je súčasťou prílohy tohto zápisu.

VV od

6. Správa o hospodárení KSTZ za rok 2021 – Ing. Šiška
Správu o hospodárení KSTZ za rok 2021 predniesol predseda Kontrolnej komisie Ing.
Šiška a je súčasťou prílohy tohto zápisu.
7. Vyhodnotenie uplynulého ročníka a príprava MK 2022/2023 - Dobiš
Vyhodnotenie uplynulého súťažného ročníka
bolo písomne odovzdané všetkým
účastníkom Konferencie pri prezentácii, preto sa predseda ŠTK – Dobiš v tomto bode
venoval príprave nového súťažného ročníka. Vyhodnotenie ako aj informácie o novom
súťažnom ročníku MK 2022/2023 sú súčasťou prílohy tohto zápisu.
8. Odovzdanie diplomov družstvám MK 2021-2022
Prvým 3-om družstvám MK 2021-2022 odovzdali Diplom za umiestnenie predseda KSTZ
Sládkovič, Ing. Čelko a Mgr. Hatalová.
9. Voľby delegátov na Konferenciu SSTZ 2023 – Ing. Šiška
Voľby viedol predseda volebnej komisie Ing. Šiška. Konferencia verejným hlasovaním
schválila
- 4-och delegátov TT - kraja na celoslovenskú konferenciu SSTZ 2023 menovite:
Stanislava Sládkoviča, Jozefa Turoňa, Róberta Porozsnyáka, Víta Dobiša
a náhradníkov v poradí: Jána Lazorčáka, Ing. Petra Šišku, Jozefa Černého.
10. Oblastné súťaže žiakov
Sekretár ObSTZ Trnava – Radovan Hulík odôvodnil otvorenie 1. ligy žiakov ObSTZ
Trnava a požiadal účastníkov konferencie o legalizáciu súťaže s právom postupu do MK,
prípadne do kvalifikácie o postup do MK. Zároveň požiadal, aby družstvá mužov MK,
ktoré budú mať žiacke družstvo v oblastnej súťaži nemuseli platiť dotáciu na mládež
KSTZ. V diskusii zazneli vyjadrenia za i proti. Kým k neplateniu dotácie ani k otvoreniu
súťaží ObSTZ neboli zásadné pripomienky, k otázke postupnosti súťaže tak, aby bola v
súlade s krajskými žiackymi súťažami už boli nesúhlasné stanoviská, ktoré vyústili
nakoniec do rozhodnutia, že konferencia nemá námietky voči otvoreniu súťaže ani voči
odpusteniu dotácie KSTZ.
11. Diskusia
Černý – predseda komisie mládeže navrhol zmeniť pre budúcnosť zloženie družstiev
mužov na 3-oj členné. Anketa o znížení počtu na 3-och prebieha na „špačinskej“ stránke

Komorného a väčšina je za súčasný stav. Predseda i sekretár odpovedali, že skrátenie
celkového času stretnutia sa dá dosiahnuť i iným spôsobom a nie znížením počtu hráčov.
Ing. Čelko – podpredseda SSTZ a predseda ŠTK SSTZ pozdravil účastníkov konferencie
a upozornil, že požiadavka ObSTZ so zásahom do krajských žiackych súťaží nie je v
súlade so Súťažným poriadkom.
Ing. Šiška – predseda Kontrolnej komisie informoval o propozíciách 1. ročníka Memoriálu
Petra Pavlena, ktorý sa uskutoční pod záštitou ŠK Para TT Hlohovec v Piešťanoch 23.
októbra 2022 (nedeľa).
12. Uznesenie
Predseda návrhovej komisie - Černý predložil návrh uznesenia, ktorý bol prítomnými
jednomyseľne schválený a je súčasťou prílohy tohto zápisu.
13. Záver
Predseda zväzu v závere poďakoval prítomným hosťom – podpredsedovi SSTZ a
predsedovi športovo-technickej komisie SSTZ Ing. Róbertovi Čelkovi, gen. sekretárke
SSTZ Mgr. Ivice Hatalovej, zástupcom oddielov za účasť i prístup k prerokovávaným
bodom a zaželal všetkým veľa zdravia a športových úspechov.

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

sekretár:
adresa:

Vít Dobiš
Závalie 6, 920 01 Hlohovec

Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu

mobil:
e-mail:

0907 663 809
vit.dobis7@gmail.com

KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ-TRNAVA
Správa o činnosti VV KSTZ Trnava od konferencie v septembri 2021
Výkonný výbor pracoval v zložení: predseda – Stanislav Sládkovič, sekretára hospodár –
Vít Dobiš, za oblastné stolnotenisové zväzy sa zasadania zúčastňovali predsedovia
okresných stolnotenisových zväzov – Jozef Turoň, Ján Lazorčák a Róbert Porozsnyák.
Zasadaní sa zúčastňoval i predseda kontrolnej komisie Peter Šiška a predseda komisie
mládeže Jozef Černý.
VV KSTZ Trnava na svojich pravidelných prezenčných a neskôr on-line zasadaniach riešil
chod krajských súťaží družstiev dospelých 2, 3 a 4 ligy ako i krajské súťaže mládeže.
Zaoberal sa i informáciami z okresných zväzov i informáciami zo zasadaní VV SSTZ
.
VV KSTZ Trnava sa naďalej snaží o vzdelávanie a oboznamovanie sa hráčov s pravidlami
stolného tenisu a preto i pred sezónou 2021/22 zorganizoval seminár rozhodcov na
predĺženie licencií a školenie rozhodcov na získanie licencií C a D a zvýšenie licencií na B
a A. Týchto školení sa zúčastnilo 24 a12 účastníkov. Taktiež v jesenných mesiacoch tohto
roka chce KSTZ v spolupráci s KR SSTZ zorganizovať školenie i seminár rozhodcov.
A na záver mi dovoľte poďakovať a zablahoželať klubom, ktoré vynikajúce reprezentovali
trnavský kraj. V extraligy družstiev mužov SK VYDRANY pod vedením MUDr. Jozefa
Kmeťa získali už siedmy krát titul majstra Slovenskej republiky a ženy SK VYDRANY si
víťazstvom v I. SL vybojovali postup do Extraligy žien! Taktiež by som chcel zablahoželať
Tatiane KUKUĽKOVEJ k titulu MAJSTERKA SR jednotlivcov v kategórii žien za rok 2022
a Petrovi ŠEREDOVI z klubu SK VYDRANY k striebornej medaile z MSR jednotlivcov
2022 v kategórii mužov.
Ďakujem za pozornosť!

Stanislav Sládkovič - predseda KSTZ Trnava
V Hlohovci 2. 9. 2022

KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ-TRNAVA
Hlohovec, 2. 9. 2022

Správa o hospodárení KSTZ Trnava za rok 2021
Hospodárenie KSTZ, ktorý má ako

samostatný právny subjekt účet vo VÚB

(č.ú.:1246981755/0200) spočívalo vo vedení účtovnej evidencie v účtovnej knihe a
vedení samostatného účtu vo VÚB hospodárom KSTZ. Všetky peňažné operácie sú
vedené v peňažnom denníku, ktorý je minimálne 1x ročne kontrolovaný predsedom
Kontrolnej komisie.
Príimy:
Príjem za rok 2021 bol výnimočne pre zrušenie súťažného ročníka 2020/2021 bez
štartovných vkladov družstiev a spočíval len z dotácie zo SSTZ 2.710 €. Celkový príjem
bol ešte doplnený o príjem z prevodov, prestupov a pokút a bol celkom 424 €.
Celkové príjmy za rok 2021 boli vo výške: 3.134 € (vlani boli 8.821,6 €).
Výdaje:
Hlavným výdajom bola dotácia na mládež a OSTZ, ktorá činila celkom 2.192 €. odmena
sekretárovi a hospodárovi spolu 1.609,2 €. Poplatok VÚB za vedenie účtu bol 85,4 €,
náklady na internet a krajskú internetovú stránku boli vo výške 295,68 €, náklady na
telefón 314 €, cestovné na zasadnutia VV 227,88 €, nákup DKP 330,4 €. ostatné náklady
spolu vo výške 337,58 €.

Celkové výdaje za rok 2021 boli vo výške 5.392,14 € (vlani 6.515,11 €).
K 31.12.2022 bolo na účte vo VÚB celkom 5.610,19 €, v hotovosti pokladne bolo
43,12 €.
Po úhrade štartovného je k dnešnému dňu 2.9.2022 je na účte 6.908,74 €,
a v hotovosti pokladne je 321.54 €.
Správu predkladá: Ing. Šiška – predseda Kontrolnej komisie
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Príprava súťažného ročníka MK 2022-2023
V nastávajúcom súťažnom ročníku KSTZ bude zabezpečovať súťaže družstiev v MK v
kategórii mužov 2. 3. a 4. ligu, 1. ligu dorastencov a 1. a 2. ligu žiakov. Bol schválený
jeden prevod súťažného miesta: Špačince previedli 3. ligu mužov na Galantu.
Termín prihlášok bol 15.7.2022, z oprávnených družstiev sa neprihlásili muži ŠK Para TT
Hlohovec do 2. a 3. ligy, preto ŠTK v zmysle súťažného poriadku doplnila 2. ligu o MSTK
Leopoldov, ktorý neuspel v baráži o miesto v 2. lige s Veľkými Úľanmi B, rovnako bola
doplnená 3. liga mužov na 12 o MSTK Leopoldov B, ktorý skončil v 4. lige na 3. mieste.
Dorastenecká súťaž bude mať 5 družstiev, žiacka 1. liga 7 a 2. liga žiakov 8 družstiev.
Súťaže družstiev sa začínajú o týždeň 10. septembra 2022. Družstvá Sládkovičova A a B
odohrajú oba vzájomné druholigové stretnutia do začiatku súťaže, prvý zápas je dnes o
18,00 a odveta v nedeľu 4.9.2022 o 16,00. Prvá časť súťaží družstiev MK končí 10.
decembra, 17. decembra je náhradný termín na prípadné dohrávky. Odvetné stretnutia
mládeže nemajú zatiaľ určené termíny, pretože sú závislé na schválení jarnej časti
slovenského kalendára. Majstrovstvá kraja mužov sú plánované na 4. februára 2023.
Oficiálne vyžrebovanie mužov a 1. časti dorastencov a žiakov je zverejnené na oficiálnej
webovej stránke www.stolnytenis.info Na tejto stránke nájdete okrem vyžrebovania
súpisky, loptičky s ktorými budú jednotlivé družstvá hrať, kontakt na vedúcich družstiev.
Termíny odvetnej časti mládežníckych družstiev sú závislé na oficiálnom vydaní odvetnej
časti slovenského športového kalendára.
Kraj v spolupráci s bratislavským zväzom plánuje tiež regionálne BTM, propozície s
termínmi na 2. polrok 2022 budú zverejnené do 10. septembra. Problém môže byť so
zabezpečením usporiadateľov.
VV plánuje ešte tento kalendárny rok seminár rozhodcov na predĺženie licencií a v
prípade dostatočného záujmu aj školenie nových rozhodcov.
SSTZ 26.8.2022 zverejnil na svojej stránke podrobné podmienky na získanie finančnej
podpory pre mládež do 23 rokov pre rok 2022, 16. septembra je uzávierka na predloženie
žiadostí o podporu.
Hlohovec, 2.9.2022
Predkladá: Vít Dobiš – predseda ŠTK
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UZNESENIE
z Konferencie KSTZ Trnava, konanej v Hlohovci dňa 2. septembra 2022

I.

Konferencia KSTZ berie na vedomie:

1/

Správu o činnosti KSTZ od konferencie 2021

2/

Správu Kontrolnej komisie KSTZ za rok 2021

3/

Vyhodnotenie MK 2021-2022 a prípravu MK 2022-2023

4/

Otvorenie 1. ligy žiakov ObSTZ Trnava, družstvá mužov v MK, ktoré budú mať
družstvo žiakov v ObSTZ Trnava 2022/2023 nebudú platiť dotáciu na mládež
KSTZ.

II.

Konferencia KSTZ schvaľuje:

1/

4-och delegátov TT - kraja na celoslovenskú Konferenciu SSTZ 2023:
Stanislava Sládkoviča, Jozefa Turoňa, Róberta Porozsnyáka a Víta Dobiša
a náhradníkov v poradí: Jána Lazorčáka, Ing. Petra Šišku a Jozefa Černého.

Stanislav S l á d k o v i č, v.r.
predseda VV K S T Z

Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu

