
OBLASTNÝ STOLONOTENISOVÝ ZVÄZ – TRNAVA 
          

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia výkonného výboru ObSTZ Trnava 
konanej dňa 17.10.2018 

 

Číslo zápisnice:   14/2018-2019 
Názov združenia:             Oblastný stolnotenisový zväz Trnava 
Názov zasadajúceho orgánu: zasadnutie výkonného výboru 
Deň konania zasadnutia:  17.10.2018 
Miesto konania zasadnutia: Leopoldov, reštaurácia Nový Pranier, Námestie sv.             
     Ignáca36,92041 Leopoldov 
Čas začiatku zasadnutia:          18:00 hod. 
Čas ukončenia zasadnutia:       19:30 hod. 
 
Predsedajúci:   Jozef Turoň 
Zapisovateľ:   Radovan Hulík 
 
 
Plánovaný program zasadnutia výkonného výboru: 

1. Otvorenie 
  2. Kontrola uznesení 
  3. MO 2018/2019  
  4. Hospodárenie zväzu 
  5. Návrh Stanov ObSTZ 
  6. Návrh pravidiel pre tvorbu oblastného rebríčka 2018/2019 
  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:  4 /podľa prezenčnej listiny/   
Neprítomní členovia orgánu:  0  
Prítomní zástupcovia komisií: 1 
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 

    
 
 



 
K bodu 2/  
Kontrola uznesení 

 
U-11/2018 – VV ObSTZ ukladá Turoňovi a Mgr. Hatalovej pripraviť návrh stanov 
ObSTZ. 
Termín: asap  
uznesenie splnené 
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 splnené  
U-23/2018 – VV ObSTZ ukladá sekretárovi zriadiť mailové adresy pre komunikáciu 
s klubmi a zasielanie zápisov zo stretnutí. 
Termín: asap  
Uznesenie: splnené 
U-24/2018 – VV ObSTZ ukladá sekretárovi zriadiť alebo vygenerovať prístupové 
heslá pre vedúcich mužstiev, aby mohli zadávať výsledky stretnutí na webovú 
stránku www.pinec.sk. 
Termín: asap 
Uznesenie: splnené 
 
K bodu 3/  
MO 2018/2019 

Informácie o priebehu MO – rebríčky jednotlivých líg - viď príloha zápisu. 
 
K bodu 4/  
Hospodárenie zväzu 
           Vzhľadom na neprítomnosť hospodárky zväzu Mgr. Ivici Hatalovej na rokovaní 
VV, tento bod nebol predmetom rokovania 
  
K bodu 5/  
Návrh stanov ObSTZ Trnava 
 Na VV ObSTZ Trnava boli predložené dva návrhy stanov, kratší (menej detailnejší) 
a obšírnejší (podrobnejšie rozpísaný, podľa vzoru SSTZ). VV ObSTZ TT 
jednomyseľne schválil stanovy zväzu podľa predlohy SSTZ. Stanovy budú najskôr 
pripomienkované výkonným výborom a neskôr budú poslané na pripomienkovanie 
klubom. 
 
K bodu 6/  
Návrh pravidiel pre tvorbu oblastného rebríčka 2018/2019 
 Na VV bol predložený návrh na tvorbu oblastného rebríčka, ktorý mal možnosť byť 
pripomienkovaný. Pravidlá boli jednomyseľne schválené prítomnými členmi VV. 
Pravidlá sú prílohou zápisu. 
 

K bodu 7/  
Rôzne  

Hulík – hlásenie výsledkov do novín MY – sekretár bude zasielať výsledky po 
jednotlivých kolách s týždenným oneskorením, nakoľko bola konferenciou zrušená 
povinnosť hlásiť výsledky do 1 hodiny od skončenia zápasu. 

Hulík – nutnosť dodržiavania termínov pre zasielanie zápisov zo stretnutí ako aj 
nahodenia výsledkov na web.  



Niektorým klubom sa nedarí dodržať pravidlo zaslania zápisu a nahodenia výsledkov 
do najbližšieho pracovného dňa od skončenia zápasu. Dodržiavanie tohto pravidla 
bude mať priamy vplyv na hlásenie výsledkov do MY a teda pravdivosť údajov. 

Turoň – KSTZ Trnava po prepočítaní poukáže na účet ObSTZ Trnava 168€ z 
dotácie z ústrednej registrácie . 

Turoň – zmena sídla zväzu sa administratívne vykoná so všetkými ostatnými 
zmenami na konferencii v máji 2019 

VV – návrh výzvy na usporiadanie MO – podmienky : 6a viac hracích stolov, 
zápisné 5€ na hráča, dotácia zväzu min 50€ + ceny pre víťazov. 4-hry budú 
realizované podľa počtu nahlásených hráčov. 

Turoň – návrh nového loga ObSTZ Trnava. R. Pikna pripravil dva varianty loga, 
VV sa jednomyseľne zhodol na novom logu, ktoré bude umiestnené na stránku 
oblastného zväzu. 

Turoň – návrh na poďakovanie za prácu p. Dobišovi formou upomienkového 
predmetu na náklady zväzu. 
  

    
K bodu 8/  
Uznesenie  
U-30/2018 – sekretár zašle výzvu na všetky kluby na organizovanie MO 2018/2019. 
Termín poslania prihlášok na organizovanie turnaja je 12.11.2018. 
Termín: asap  
zodp: Hulík 
 
K bodu 9/ 
Záver 
 Predseda poďakoval čelnom VV za proaktívnu účasť na zasadnutí a zaželal 
veľa úspechov v prípravách MO 2018/2019. 
 
Zapísal:     Radovan Hulík                Overovateľ:   Jozef Turoň                    
 sekretár ObSTZ Trnava              predseda ObSTZ Trnava                                      
       
 
 
 
 
 
 
 

OBLASTNÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ - 
TRNAVA 

 

PRAVIDLÁ PRE TVORBU OBLASTNÉHO REBRÍČKA 
MUŽOV 

 
1.Výpočet bodovej hodnoty hráča: 
5. liga            %-na úspešnosť x koeficient  1,0 
6. liga  %-na úspešnosť x koeficient  0,8 



7. liga  %-na úspešnosť x koeficient  0,6 
8. liga            %-na úspešnosť x koeficient  0,4 
9. liga  %-na úspešnosť x koeficient  0,2 
 
 
2. Hodnotenie hráčov sa robí v ročných cykloch, vždy po skončení sezóny k 1.7. 
daného kalendárneho roka.   
 
3. Normou pre výpočet bodovej hodnoty hráča je odohranie aspoň 40% zápasov z 
danej dlhodobej súťaži. Ak hráč odohral 40% zápasov vo viacerých súťažiach, bude 
mu pridelená vyššia bodová hodnota bez ohľadu na súťaž. Zápasy w. o. sa zarátavajú  
do úspešnosti obom hráčom (okrem prípadov, keď družstvo hrá s menším počtom 
hráčov alebo je zápas skontumovaný pre neoprávnený štart). Ak hráč vzdá zápas pre 
zranenie, do úspešnosti sa zarátava len výhra. Ak družstvo na stretnutie nenastúpi tak 
sa zápasy do úspešnosti nezarátavajú. 
  
4. V prípade, ak hráč v danej sezóne odohral menej ako 40% zápasov v danej súťaži, 
bude mu pridelená vyššia bodová hodnota vypočítaná z dvoch nasledujúcich 
možností:  
a/ zníženie bodovej hodnoty o 10% z jeho poslednej známej bodovej hodnoty za každú 
sezónu,  
b/ bodová hodnota v danej sezóne sa ešte násobí pomerom počtu odohraných 
zápasov k počtu 40% zápasov. Podmienkou je odohratie minimálne 20 % z celkového 
počtu zápasov.. Ak odohrá menej než 20 % zápasov bude uvedený v rebríčku ako 
nezaradený (poradie 999). 
 
X = % úspeš. x koeficient x percento k počtu 40 % zápasov(18-35 : 36x100)  
 
Príklad: 
Hráč 5. ligy XA odohral 36 zápasov (18 výhier a 18 prehier) z 88, t.j. 40,1 % a je 
zaradený v rebríčku so ziskom  50,0 bodov,  hráč XB odohral 34 zápasov (17 výhier 
a 17 prehier), teda 38,6 %  z celkového počtu 88 zápasov a je zaradený ako 
neklasifikovaný. Jeho bodová hodnota sa určí lepšia z dvoch možností: a) bodová 
hodnota z minulého rebríčka znížená o 10 %, alebo jeho súčasná úspešnosť 50,0 % 
z 34 zápasov (17/17)  bude násobená pomerom odohratých zápasov k počtu 40 % 
zápasov, t.j. 50 % x (34:36 x 100) =  47,2 bodu. Čím menej zápasov odohrá, tým bude 
výsledná bodová hodnota nižšia. Ak odohrá 30 zápasov jeho výsledná bodová 
hodnota bude: 50 % x (30:36x100) = 41,6 bodu. Ak odohrá iba 18 zápasov z celkového 
počtu 88 zápasov tak jeho bodová hodnota  pri 50 % úspešnosti bude 25,0 bodu. 

 
5. Do rebríčka budú zaradení všetci hráči, ktorí v danej sezóne odohrali 40% zápasov. 
Tí, ktorí ich odohrali menej zápasov alebo sa ich bodová hodnota určila znížením z 
predchádzajúcej známej, budú zaradení iba vtedy, ak ich výsledná bodová hodnota 
dosiahne minimálne 5 bodov.  
 
6. Pokiaľ hráč po dobu dvoch rokov neodohrá žiadny zápas, bude z rebríčka vyradený.  
 
7. Klub má právo požiadať o dodatočné zaradenie hráča do rebríčka v zmysle 
Súťažného poriadku SSTZ články 4.3.7.7.5.7., 4.3.7.7.5.9. a 4.3.7.7.5.19., avšak už 
iba na jednu nasledujúcu sezónu. Ak ani v nej neodohrá hráč žiadny zápas, nebude 



už môcť klub ďalej požiadať o jeho dodatočné zaradenie. Takýto hráč bude hodnotený 
ako nový, teda s nulovou bodovou hodnotou.  
 
8. Pri prestupe, resp. hosťovaní hráča z iného kraja - okresu sa jeho bodová hodnota 
prepočíta podľa pravidiel určených ObSTZ. Takýto hráč bude uverejnený medzi 
dodatočne zaradenými hráčmi.  
 
9. Pri prestupe zahraničných hráčov a návrate domácich hráčov zo zahraničia pridelí 
ŠTK ObSTZ týmto hráčom bodovú hodnotu zodpovedajúcu ich výkonnosti a zaradí ich 
medzi dodatočne zaradených hráčov.  
 
10. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou budú uvedení v časti rebríčka „zahraniční 
hráči“.  
 
11. Ženy hrajúce v oblastných súťažiach mužov budú uvedené v časti rebríčka „ženy“. 
Ich bodová hodnota sa vypočíta podľa pravidiel mužov. Ženy, ktoré bodová hodnota z 
rebríčka mužov zaraďuje do základu daného družstva mužov, už nemôžu byť na 
súpiske nižšieho družstva mužov.  
 
 
12. Pri zostavovaní súpisiek vždy platí rebríček z 1.7. poslednej skončenej sezóny.  
 
13. Republikové rebríčky majú prioritu pred krajskými a tie pred oblastnými.  
 
Platnosť od sezóny 2018/2019 
 
 
 
 
 


