
O B L A S T N Ý   STOLNOTENISOVÝ   Z V Ä Z  -  T  R  N  A  V  A                                                                                  
                        Leopoldov, 19.5.2017                      

 
 

 Z  Á  P  I S  č. 4/2017   

zo zasadnutia výkonného výboru oblastného stolnotenisového zväzu Trnava      

 
 
Prítomní : Černý, Sládkovič, Dobiš, Jančovič 
 
Program:  1. Otvorenie 

   2. Kontrola uznesení 
   3. MO družstiev 2016/2017 – „baráže“ 
   4. Letný pohár predsedu ObSTZ 
   5. Hospodárenie zväzu 

6. Rôzne 
   7. Uznesenie 
   8. Záver   

          
1. Otvorenie  
 
Zasadnutie výkonného výboru oblastného stolnotenisového zväzu Trnava  otvoril  a  
podľa schváleného vyššie uvedeného programu viedol predseda zväzu.  

 
2.  Kontrola uznesení  
 
Doterajšie prijaté uznesenia boli splnené alebo termíny ich splnenia ešte platia.   
 
3. MO družstiev 
 
Sekretár informoval o priebehu a konečných výsledkoch „baráží“ časti MO družstiev 
2016/2017. 
 
5. liga: Krakovany B hrali „baráž“ o udržanie s Piešťanmi D. Po domácej remíze 
a víťazstve v Piešťanoch 10:7 si Krakovany udržali 5. ligu i pre budúci ročník. 
 
6. liga: Križovany B hrali baráž o udržanie v 6. lige so Sasinkovom (druhé v 7. lige), no 
po domácom víťazstve 11:7 v odvete prehrali vysoko 15:3 a zostupujú do 7. ligy.  
 
7. liga: druhé  Sasinkovo postúpilo do 6. ligy cez „baráž“ s Križovanmi B. 
Trakovice na hrali baráž o udržanie v 7. lige s druhým družstvom 8. ligy – Chtelnicou A -
 po prehrách doma (5:13) i vonku (4:14) zostupujú do 8. ligy. 
 
Záverečné výsledky a tabuľky MO 2016/2017 boli poslané všetkým oddielom MO. 
 
4.  LP - 2017 
 
Sekretár podrobne informoval o pripravenosti IV. ročníka LP predsedu ObSTZ. 
V termíne sa prihlásilo celkom 9 družstiev, dodatočne sa prihlásilo 10. družstvo Jasl. 
Bohunice D. Účastníci LP boli vyžrebovaní do dvoch základných skupín, ktoré sa budú 
hrať v sobotu 27. mája 2017 od 9,00 v Trakoviciach a  Jasl. Bohuniciach. Prvé dve 
družstvá zo ZS budú hrať vo finále v Jasl. Bohuniciach, družstvá na 3.-5. mieste v ZS 



budú hrať finále Útechy v Trakoviciach. Finále i útecha sa budú hrať v sobotu 10. júna 
2017 od 9,00. Finále (4-or členné) sa bude hrať na všetkých 9 zápasov. Útecha (ak 
bude hrať 6 družstiev) bude sa hrať v dvoch 3-oj členných skupinách (na všetkých 9 
zápasov) a víťazi skupín budú hrať o víťaza Útechy. Sekretár zabezpečí športové 
poháre pre prvé tri družstvá a víťaza útechy. 
 
5. Hospodárenie ObSTZ  
 
Podľa ostatného výpisu z VÚB k dnešnému dňu 19.5.2017 bolo na samostatnom účte 
1.518,34 €. V hotovosti bolo 102,24 €.  
 
6.  Rôzne   

Dobiš – sekretár informoval o smutnej správe 6.5.2017 vo veku nedožitých 70 rokov 
zomrel dlhoročný hráč Drôtovne Hlohovec a tréner mládeže – Peter Gavura. Česť jeho 
pamiatke ! 
Sekretár tiež informoval, že v ankete na systém „baráží“ v MO sa doteraz vyjadrilo len 5 
oddielov ! 
Černý – predseda zagratuloval členovi VV ObSTZ Štefanovi Jančovičovi 
k významnému životnému jubileu – 50. rokom a zaželal mu ešte veľa elánu a zdravia 
do ďalších rokov. Ku gratulácii sa pridali i ostatní členovia VV. 
 
7. Uznesenie 

 
U-10/17 – ŠTK schvaľuje úplné výsledky „baráží“ o miesta v 5.-7. lige a konečné  
         tabuľky MO 2016/2017. 
 
U-11/17 – VV ObSTZ schvaľuje systém a vyžrebovanie základných skupín LP predsedu         

                  ObSTZ. 
 
U-12/17 – VV ObSTZ ukladá sekretárovi zabezpečiť športové poháre pre LP. 
 
8. Záver 
 
Záverom zasadnutia sekretár poďakoval prítomným členom za účasť a aktívny prístup 
k prerokovávaným bodom.  
 
 
 
Budúce zasadnutie VV ObSTZ sa uskutoční 16. júna 2017 pred Konferenciou SSTZ 

v Bratislave. 
 
 
 

Jozef Č e r n ý, v. r.      Vít D o b i š, v. r. 
predseda VV Ob S T Z                  sekretár zväzu a ŠTK 
 
 
 
 
 
 
 
sekretár: Vít Dobiš     mobil:  0907 663 809 
 adresa: Závalie 6, 920 01 Hlohovec  e-mail:  vit.dobis7@gmail.com    
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