
OBLASTNÝ STOLONOTENISOVÝ ZVÄZ – TRNAVA 
          

 

                                            ZÁPISNICA 

zo zasadnutia výkonného výboru ObSTZ Trnava 
konanej dňa 13.8.2018 

 

Číslo zápisnice:   13/2017-2018 
Názov združenia:             Oblastný stolnotenisový zväz Trnava 
Názov zasadajúceho orgánu: zasadnutie výkonného výboru 
Deň konania zasadnutia:  13.8.2018 
Miesto konania zasadnutia:           Leopoldov, reštaurácia Nový Pranier,  

 Námestie sv. Ignáca 36, 92041 Leopoldov 
Čas začiatku zasadnutia:               19:00 hod. 
Čas ukončenia zasadnutia:            21:00 hod. 
 
Predsedajúci:   Jozef Turoň 
Zapisovateľ:              Radovan Hulík 
 
 
Plánovaný program zasadnutia výkonného výboru: 
           1. Otvorenie 
  2. Kontrola uznesení 

   3. MO 2018/2019  
    -  prihlášky 
    -  vyžrebovanie súťaži 
    -  kalendár 
   4. Hospodárenie zväzu 
   5. Návrh Stanov ObSTZ 
   6. Voľba komisií (ŠTK, Disciplinárnej) 
   7. Konferencia  

 -  program 
 -  rokovací poriadok  
7. Rôzne    
8. Uznesenie 

   9. Záver 
 
 
 

Rokovanie o jednotlivých bodoch: 
 
K bodu 1/  
Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia  
 Zasadnutie výkonného výboru otvoril a prítomných privítal Predseda ObSTZ 
Trnava Jozef Turoň. Ten konštatuje, že  materiály na schválenie podľa plánového 
programu boli doručené všetkým členom e-mailom  v dostatočnom časovom odstupe 
pred konaním zasadnutia VV. Zároveň po preskúmaní účasti konštatuje: 
 
Prítomní členovia orgánu:  5 /podľa prezenčnej listiny/   
Neprítomní členovia orgánu:    0  
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3 



Uznášaniaschopnosť: ÁNO 
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia : 4 /jednoduchá väčšina – 
50% plus jeden hlas/ 
nadpolovičná väčšina:  3 

Pri schvaľovaní plánovaného programu  Turoň  žiadal pozmeniť program tak, 
aby bod 6. voľba komisií bol zaradený ako bod 3. a ostatné body sa posunuli o číslo 
nižšie.    
Predsedajúci predniesol nový návrh na schválenie plánovaného programu 
zasadnutia. O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 
ZA:  5  
PROTI:  0  
ZDRŽAL SA:  0  
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ 
Nový program zasadnutia výkonného výboru: 
   1. Otvorenie 
  2. Kontrola uznesení 

   3. Voľba komisií (ŠTK, Disciplinárnej) 
4. MO 2018/2019  

    -  prihlášky 
    -  vyžrebovanie súťaži 
    -  kalendár 
   5. Hospodárenie zväzu 
   6. Návrh Stanov ObSTZ 
   7. Konferencia  

 -  program 
 -  rokovací poriadok  
8. Rôzne    
9. Uznesenie 

   10. Záver 
    

 
K bodu 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-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. 
termín: asap 
uznesenie: splnené 
zodp.: VV ObSTZ 
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  
Uznesenie: splnené 
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 
Uznesenie: splnené 
zodp.: Hatalová, Turoň 
 
K bodu 3/  
Voľba komisií 
Za predsedu ŠTK bola navrhnutá I. Hatalová 
ZA:  4  
PROTI:  0  
ZDRŽAL SA:  1  
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ 
Za člena ŠTK bol navrhnutý V. Tibenský 
ZA:  4  
PROTI:  0  
ZDRŽAL SA:  1  
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ 
Za člena ŠTK bol navrhnutý R. Pikna 
ZA:  4  
PROTI:  0  
ZDRŽAL SA:  1  
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ 
Za predsedu disciplinárnej komisie bol navrhnutý J. Turoň. Ďalší členovia disciplinárnej 
komisie budú zvolení Ad Hoc tak, aby nedošlo ku konfliktu záujmov. 
ZA:  4  
PROTI:  0  
ZDRŽAL SA:  1  
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ 
 
K bodu 4/  
MO 2018/2019 

VV eviduje prihlášky jednotlivých mužstiev. Červeník a Chtelnica potvrdila 
účasť v 7.lige. 



Boli vyžrebované čísla družstiev pre 5. – 8. ligu. Predbežné vyžrebovanie bude 
poslané na vedúcich a bude umožnené pripomienkované počas jedného týždňa. 
Pokiaľ nebudú pripomienky, vyžrebovanie bude platné. 

Kalendár MO bol jednomyseľne schválený. VV súhlasí s termínom konferencie 
na 14.9.2018 v Leopoldove o 18:00. Pokiaľ by termín nevyhovoval, jednotlivé družstvá 
majú možnosť poslať svojho zástupcu. Ďalej bol schválený termín MO jednotlivcov na 
30.3.2019. Tento termín nekoliduje so žiadnym iným kalendárom (KSTZ, SSTZ). 
 
K bodu 5/  
Hospodárenie zväzu 

Členovia VV boli oboznámení s hospodárením zväzu. K 31.7.2018 bol evidovaný 
zostatok na účte 2527,92€ a v pokladni 231,90€.  
 
K bodu 6/  
Návrh stanov ObSTZ Trnava 
 Stanovy postupne spracúva predseda zväzu a jednotlivé body budú pripomienkované 
v rámci zasadnutí VV ObSTZ.Trnava. 
 
K bodu 7/  
Konferencia  
 Návrh programu pripravovanej konferencie  (15.9.2018) 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu Konferencie 
3. Schválenie rokovacieho a volebného programu Konferencie 
4. Voľba komisií /mandátovej, návrhová, volebná/ 
5. Správa mandátovej komisie 
6. Správa predsedu ObSTZ Trnava za ročník 2017/2018 
7. Správy predsedov komisií ObSTZ Trnava 
8. Správa o hospodárení ObSTZ Trnava za rok 2017 
9. Návrh rozpočtu na rok 2018 
10. Správa predsedu Kontrolnej komisie 
11. Voľba Kontrolnej komisie 
12. Odovzdanie diplomov 
13. Zmena sídla ObSTZ Trnava 
14. Diskusia 
15. Návrhy uznesení 
16. Ukončenie zasadnutia, záver 

 

Pozvánky na konferenciu budú klubom zaslané mailom do 17.8.2018 
K bodu 8/  
Rôzne  

Turoň – v stanovách treba zmeniť sídlo ObSTZ- Trnava z dôvodu, že aktuálne 
sídlo je Trnava, Veterná 4, tzv. adresa p. Čierneho, ktorý už nie je aktívny člen. Za 
zmenu sídla sa bude hlasovať na Konferencii ObSTZ Trnava.  

Turoň – treba dať vyrobiť štatutárom pečiatky. Po diskusií sa dohodlo, že po 
zmene sídla sa dajú vyrobiť 3 pečiatky s označením : 
-predseda – č. 1 
-sekretár – č. 2 
-hospodár – č. 3 



Hatalová - treba vyzvať kluby na usporiadanie MO jednotlivcov 2018/2019. Ďalej 
kluby, ktoré budú organizovať turnaje, aby zapísali termíny týchto turnajov do 
kalendára. 

Turoň – treba vyžiadať nove heslo pre sekretára na stránku pinec.info na 
potvrdzovanie výsledkov. Vzhľadom k veľkému množstvu odohratiu zápasov za 
týždeň by bolo dobré, aby kontrolu zápisov na stránke pinec.info mali na starosti 
viacerí. Po diskusií sa dohodlo, že za kontrolu zápisov bude zodpovedný sekretár 
a vytvorí sa spoločná e-mailová adresa pre všetky ligy, kam sa budú posielať zápisy 
zo stretnutí a 5.liga spolu s fotkou. Prístup budú mať všetci členovia VV a budú môcť 
skontrolovať a potvrdiť výsledok na stránke pinec.info. 

Turoň – informoval  o školení rozhodcov licencie „C“ alebo o predĺženie skončenej 
licencie. Školenie sa uskutoční v soboru 8. septembra 2018 v Leopoldove pred 
Konferenciou KSTZ od 9,00-16,30. Školenie organizuje KSTZ Trnava. Treba sa 
prihlásiť  u sekretára KSTZ Trnava u p. Dobiša na adresu vit.dobis7@gmail.com. 
Propozície školenia pošle sekretár oddielom v priebehu augusta 2018. 

    
K bodu 9/  
Uznesenie  
U-22/2018 – Vypracovať výzvu na usporiadanie MO Jednotlivcov 2018/2019. Ďalej 
kluby, ktoré budú organizovať turnaje, aby poslali termíny týchto turnajov sekretárovi. 
Termín: asap  
zodp: sekretár, Hatalová 
U-23/2018 – zriadiť mailovú adresu, na ktorú budú posielať zápisy zo zápasov ako aj 
fotografie. 
Mailová adresa bude : obstztt@gmail.com   
Tel. číslo na ktoré sa budú posielať výsledky: 0905 257 647 (platí pre všetky ligy)  
Termín: asap  
zodp: sekretár 
U-24/2018 – vyžiadať nové heslo od administrátora stránky pinec.info pre všetkých 
členov. 
Termín: asap  
zodp: predseda 
U-25/2018 – poslať na organizačných pracovníkov návrh vyžrebovania súťaže na 
pripomienkovanie.  
Termín: 25.8.2018  
zodp: sekretár 
U-26/2018 – bol schválený kalendár pre MO 2018/2019. 
zodp: VV ObSTZ Trnava 
U-26/2018 – poslať mailom pozvánky na konferenciu spolu s návrhom programu 
pripravovanej konferencie a návrhom rokovacieho a volebného poriadku. 
Termín: 17.8.2018  
zodp: sekretár 
U-27/2018 – VV schvaľuje obsadenie jednotlivých komisií. 
zodp: VV ObSTZ Trnava 
U-28/2018 – VV ukladá Hatalovej povinnosť zaobstarania diplomov na konferenciu. 
Termín :14.9.2018 
zodp:Hatalová 
U-29/2018 – VV ukladá sekretárovi povinnosť informovať kluby o pripravovanom 
školení rozhodcov licencie „C“ alebo o predĺženie skončenej licencie. 
Termín: asap  



zodp: sekretár 
 
K bodu 10/ 
Záver 
 Predseda poďakoval čelnom VV za proaktívnu účasť na zasadnutí a zaželal 
úspešné pokračovanie v prípravách nového ročníka MO. 
 
Zapísal: R. Hulík 
 

Overovatelia: 
 

Jozef Turoň       Ivica Hatalová  
predseda VV       hospodár VV 
 
 
 
 
 
 
 
 


