
O B L A S T N Ý   STOLNOTENISOVÝ   Z V Ä Z  -  T  R  N  A  V  A                                                                                  
                      Leopoldov, 19.7.2017                      

 
 

 Z  Á  P  I S  č. 6/2017   

zo zasadnutia výkonného výboru oblastného stolnotenisového zväzu Trnava      

 
 
Prítomní : Černý, Sládkovič, Dobiš  
 
Neprítomný: Jančovič 
 
Program:  1. Otvorenie 
  2. Nešportové správanie počas finále LP 

   3. Kontrola uznesení 
   4. MO družstiev 2017/2018 
   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.   
 
3.  Nešportové správanie počas finále LP 
 
Odovzdávanie pohárov negatívne ovplyvnilo nepochopiteľné a neospravedlniteľné 
vulgárne správanie sa vedúceho domáceho družstva p. Petra Gajarského – Jasl. 
Bohunice na adresu predsedu i celého VV ObSTZ. ŠK Blava Jasl. Bohunice poslali 
sekretárovi ospravedlňujúci list (došiel 8.7.2017), ktorý bol poslaný všetkým členom VV 
ObSTZ. 
 
Disciplinárna komisia ObSTZ po dnešnom prerokovaní) pred začiatkom zasadnutia VV 
ObSTZ)  v zmysle Disciplinárneho poriadku č. 5.4.3.3 uložila hráčovi Petrovi 
Gajarskému trest – nepodmienečné zastavenie športovej činnosti do 30.6.2018. 
Zároveň podľa čl. 5.4.4 DP mu uložila trest – zákaz vykonávať funkciu vedúceho 
družstva do 30.6.2018. 
 
4. MO 2017/2018  
 
Sekretár informoval o príprave nového súťažného ročníka MO. Potrebný písomný 
materiál (propozície, prihlášky, oblastný rebríček, súpisky a zápisy) 
bol všetkým oddielom poslané, záväzné prihlášky družstiev do nového súťažného 
ročníka je potrebné poslať sekretárovi najneskôr do 31. júla 2017. Do tohto termínu je 
možné previesť aj súťažné miesta v 5. až 8. lige.  
 
 



5. Hospodárenie ObSTZ  
 
Podľa ostatného výpisu z VÚB k 1.7.2017 bolo na samostatnom účte 1.448,94 €. V 
hotovosti bolo 81,21 €.  
 
6.  Rôzne   

Dobiš – sekretár informoval o priebežne schválených prestupoch a hosťovaniach 
k dnešnému dňu v rámci MO. Prestupové termíny boli predĺžené do 15.9.2017, musí 
byť však súhlas materského oddielu. 
 
Sládkovič – navrhol uskutočniť volebnú Konferenciu ObSTZ v termíne 15.9.2017 (štátny 
sviatok) o 17,00 hod v Leopoldove a zároveň od 9,00 zabezpečiť školenie rozhodcov 
licencie C s doškolením (predĺženie licencie). 
  
7. Uznesenie 

 
U-15/17 – Disciplinárna komisia ObSTZ po prerokovaní (v zmysle disciplinárneho 

poriadku čl. 5.4.3.3a čl. 5.4.4.)  zastavuje hráčovi Petrovi Gajarskému – Jasl. Bohunice 
pretekársku a funkcionársku činnosť do 30.6.2018. Sekretár zároveň požiada SSTZ 
o výklad SP, či hráč, ktorý má na celú sezónu zastavenú činnosť môže byť na 
súpiskách. Požiadavkou je aj účasť člena VV ObSTZ na prerokovanie vykladu pravidla. 
 
U-16/17 – VV ObSTZ ukladá sekretárovi vypracovať návrh oblastného športového 

kalendára.  
 
Termín: 15.8.2017       Zodp.: sekretár zväzu 
 
U-17/17 – Volebná Konferencia ObSTZ sa uskutoční 15.septembra 2017, kedy sa 
uskutoční aj rozhodcovské školenie. VV vyzýva oddiely, aby do 31.8.2017 predložili 
sekretárovi návrhy vhodných kandidátov na predsedu, sekretára, hospodára a 2-och 
členov VV ObSTZ. Návrh musí obsahovať aj písomný súhlas od navrhovaného 
kandidáta.   
 
Termín: podľa textu 
 
8. Záver 
 
Záverom zasadnutia predseda poďakoval prítomným členom za účasť a aktívny prístup 
k prerokovávaným bodom.  
 
 
Budúce zasadnutie VV ObSTZ sa uskutoční 4. septembra 2017 (pondelok) o 19,00) 
v Leopoldove. 
 
 
 

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    

mailto:vit.dobis7@gmail.com

