
O B L A S T N Ý STOLNOTENISOVÝ Z V Ä Z - T R N A V A  
Leopoldov, 13. 6. 2018  

 
Z Á P I S č.12/2018 

zo zasadnutia výkonného výboru oblastného stolnotenisového 
zväzu Trnava 

 
Prítomní:  Turoň, Tibenský, Hatalová 
 
Program:  1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 
3. MO 2017/2018 
4. MO 2018/2019 – príprava  
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 Jozef Turoň. 
 
2. Kontrola uznesení 
 
U-11/2018 – VV ObSTZ ukladá Turoňovi a Mgr. Hatalovej pripraviť návrh stanov 
ObSTZ. 
Termín: asap , uznesenie nesplnené        zodp.: Turoň, Mgr. Hatalová 
 
U-12/2018 – VV ObSTZ ukladá predsedovi doplniť pravidlá pre tvorbu spoločného 
oblastného rebríčka. Budú schvaľované na najbližšom zasadaní VV ObSTZ v auguste. 
Budú sa týkať až tvorby rebríčkov na konci sezóny 2018/2019. 
Termín: 14.6.2018, uznesenie čiastočne splnené               zodp.: Turoň 
 
U-13/2018 – VV ObSTZ uložil predsedovi zvolať mimoriadnu konferenciu na stredu 
20. júna 2018.  
Termín: a) 13.6.2018 splnené b) 20.6.2018 sa ruší; c) 14.6.2018 sa ruší 
 
U-14/2018 – VV ObSTZ schvaľuje tlačivo „Žiadosť o schválenie prevodu miesta 
v súťaži“ a „OHLÁSENIE PRESTUPU – HOSŤOVANIA“ a ukladá predsedovi 
povinnosť uverejniť ich na internetovej stránke ObSTZ – Trnava.         
Termín: 30.5.2018, uznesenie splnené                              zodp.: Turoň 
 
U-15/2018 – VV ObSTZ ukladá Turoňovi a Mgr. Hatalovej povinnosť prevziať agendu 
a finančnú hotovosť od bývalého sekretára ObSTZ Dobiša. 
Termín: 29.5.2018, uznesenie splnené                              zodp.: Turoň, Hatalová 
 
U-16/2018 – VV ObSTZ schvaľuje korešpondenčnú adresu Jozef Turoň, Bojničky 424, 
920 55. 



Termín: do zvolenia nového sekretára, uznesenie splnené  zodp.: Turoň 
 
3. MO 2017/2018 
 
Na základe výkladu pravidla zo zasadnutia VV SSTZ z dňa 24.5.2018: po vyžrebovaní 
sa daná súťaž chápe ako rozohraná, VV ObSTZ Trnava hlasovaním upravuje konečnú 
tabuľku 5. ligy a jediným zostupujúcim je KST Hlohovec, ktorý sa odhlásil zo súťaže 
týždeň pred 1. kolom súťaže. ŠK Blava Jaslovské Bohunice „C“ sú na základe výkladu 
predposledným družstvom a tým pádom v súťaži zostávajú. Družstvo Dobrá Voda zo 
6. ligy do vyššej ligy nepostupuje.  
Ide o výklad pravidla Súťažného poriadku 4.3.3.3 o Postupoch a zostupoch   
Výklad SSTZ bod 7.4.:               
http://www.sstz.sk/subory/zapisy-
vv/2018/Z%C3%A1pis%20%C4%8D.4_VV_24_5_2018.pdf  
 
Hlasovali: Za: 3, Proti: 0 
 
Ostatné výsledky zostávajú v platnosti ako boli schválené ŠTK ObSTZ Trnava po 
poslednom kole súťaží súťažného ročníku 2017/2018. 
 
4. MO 2018/2019 
 
Predseda informoval o príprave nového súťažného ročníku (propozíciách, prihláškach 
a aj o oblastnom rebríčku). VV ObSTZ po pripomienkach navrhovaný písomný 
materiál schválil a uložil predsedovi poslať materiály oddielom elektronickou poštou 
najneskôr do 25.6.2018. Záväzné prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 31.7.2018 
podľa propozícií na uvedené emailové adresy – pre 5. a 6. ligu na 
hatalova.i@gmail.com a pre 7.,8. a 9. ligu na jozef.turon@outlook.sk.  Do tohto 
termínu je možné aj previesť súťažné miesta v 5. až 8. lige.  
 
5. Hospodárenie zväzu 
 
K dnešnému dňu ma ObSTZ Trnava na svojom účte vo VÚB 1.036,72€ a v hotovosti 
63,26€. 
 
6. Rôzne 
 
Celý VV ObSTZ Trnava vyjadril poďakovanie za dlhoročnú činnosť Víta Dobiša ako 
sekretára a aj hospodára ObSTZ Trnava. VV ObSTZ sa rozhodol obdarovať ho zatiaľ 
s bližšie nešpecifikovaným darom. Dobiš je týmto prizvaný na najbližšie zasadnutie VV 
ObSTZ. Taktiež VV ObSTZ vyjadruje vďaku za činnosť Stanislava Sládkoviča ako 
člena VV ObSTZ Trnava. 
 
Turoň – Informoval o aktualizácii internetovej stránky ObSTZ kde sa nachádzajú nové 
priečinky. Je aktualizovaný kalendár len na aktuálny mesiac. Taktiež v sekcii základné 
dokumenty sa nachádzajú všetky potrebné materiály týkajúce sa súťaží ObSTZ.  
 
Turoň – Vzhľadom na to, že oddiely nepredložili žiadne návrhy kandidátov na pozície 
sekretára a hospodára zväzu do stanoveného termínu, tak sa mimoriadna konferencia 
ruší. Oddielom je potrebné zaslať vyjadrenie o tom, že sa mimoriadna konferencia 



nebude konať. Na základe jedinej poslanej prihlášky v stanovenom termíne na pozíciu 
člena VV sa VV ObSTZ rozhodol kooptovať za člena VV Radomíra Piknu (MSTK 
Leopoldov). Ten bude následne na najbližšej mimoriadnej konferencii oficiálne 
konferenciou schvaľovaný. 
 
Hatalová – Navrhuje, že vzhľadom na to, že nemáme evidenciu k množstvu 
dohrávaných zápasov za sezónu 2017/2018 by sa manipulačný poplatok 1€ tak isto 
ako aj v minulej sezóne mohol zrušiť. 
 
Turoň, Hatalová – Informovali o prevzatí agendy u p. Dobiša. Agenda a hotovosť bola 
prevzatá dňa 29.5.2018 o 18.00hod v Hlohovci a taktiež bol predsedom zväzu 
podpísaný preberací protokol.  
 
7. Uznesenie 
 
U-12/2018 – ukladá predsedovi doplniť pravidlá pre tvorbu spoločného oblastného 
rebríčka mužov.  
Termín: 1.8.2018                                                              zodp.: Turoň 
 
U-17/2018 – VV ObSTZ opätovne uložil predsedovi zvolať mimoriadnu konferenciu, 
a to na 4.7.2018 v Leopoldove v reštaurácii Nový Pranier o 18:00 hod. Oddiely majú 
možnosť zaslať svoje návrhy na pozície sekretára a hospodára ObSTZ Trnava 
najneskôr do 27.6.2018 do 18:00 hod. Návrhy je potrebné zaslať mailom na 
jozef.turon@outlook.sk. (Návrhy musia obsahovať písomný súhlas s tým, že 
navrhovaný kandidát s kandidatúrou súhlasí.) Mená kandidátov budú zverejnené 
27.6.2018 o 18:00 na webovej stránke ObSTZ Trnava.  
Termíny: a) návrh kandidátov do 27.6.2018 o 18:00 hod. 
               b) zaslanie pozvánok 28.6.2018 

c) zvolanie mim. Konferencie na 4.7.2018 o 18:00 hod. 
                                                                       zodp.: VV ObSTZ  
 

U18/2018 – VV ObSTZ Trnava rozhodol, že pre súťažný ročník 2017/2018 ruší 
manipulačný poplatok vo výške 1€, ktorý sa mal uhrádzať za predohrávanie zápasov. 
Avšak od sezóny 2018/2019 bude poplatok uhrádzaný na konci sezóny tak ako to 
uvádzajú propozície v bode predohrávanie a dohrávanie stretnutí. 
Termín: okamžite                                                                 zodp.: VV ObSTZ 
 
U-19/2018 – VV ObSTZ schvaľuje materiály pre súťažný ročník 2018/2018 –  

1. Propozície pre sezónu 2018/2018 – „Majstrovstvá trnavskej oblasti družstiev 
mužov – ročník 2018/2019;  

2. Prihlášku do súťaží družstiev ObSTZ Trnava 2018-2019 
3. Zápis o stretnutí v stolnom tenise pre 5.,6.,7.,8. a 9. ligu 
4. Spoločný oblastný rebríček MO k 1.7.2018 

 
U-20/2018 – VV ObSTZ ukladá predsedovi poslať všetkým oddielom materiál 
k novému súťažnému ročníku MO 2018/2019: propozície, záväznú prihlášku, súpisku 
i oblastný rebríček k 1.7.2018. Všetky materiály budú taktiež zverejnené na stránke 
ObSTZ Trnava. 
Termín: 25.6.2018                                                                zodp.: Turoň 
 



U-21/2018 – VV ObSTZ ukladá predsedovi povinnosť oznámiť oddielom, že 
mimoriadna konferencia sa v termíne 27.6.2018 konať nebude. 
Termín: 19.6.2018                                                                zodp.: Hatalová, Turoň 
 
 
 
8. Záver 
Záverom zasadnutia predseda poďakoval prítomným členom za účasť a taktiež za 
konštruktívne prerokovanie jednotlivých bodov zasadnutia. 
 
Budúce zasadnutie VV ObSTZ sa uskutoční 1.8.2018 o 19.00 hod. v Leopoldove. 
 
Zapísali: Mgr. Ivica Hatalová,  Jozef Turoň               Schválil: Jozef Turoň 
           Člen VV ObSTZ Trnava,   predseda                         Predseda ObSTZ Trnava 
 


