
  

O B L A S T N Ý   STOLNOTENISOVÝ   Z V Ä Z  -  T  R  N  A  V  A                     
                    Leopoldov, 18. 10. 2017 

 
 

    Z  Á  P  I  S     
z mimoriadnej konferencie oblastného stolnotenisového zväzu Trnava      

 
 
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny.  
 
Program: 

1. Otvorenie – zast. predseda ObSTZ  
2. Voľby komisií: mandátovej, volebnej a návrhovej 
3. Voľba predsedu ObSTZ, potvrdenie nových členov VV a KK  
4. Uznesenie  

  5.   Záver 
 

1.  Otvorenie  
 
Mimoriadnu konferenciu oblastného stolnotenisového zväzu Trnava otvoril  a  podľa 
schváleného  programu viedol zastupujúci predseda  zväzu Stanislav Sládkovič. V úvode 
privítal zástupcov oddielov MO. Konferencie sa zúčastnilo 21 z 35 pozvaných delegátov 
s hlasom rozhodujúcim, čo je 60,0 %, čím bola mimoriadna konferencia uznášania schopná. 
Po predložení návrhu programu mimoriadnej konferencie požiadal zástupca Jasl. Bohuníc 
– ing. Čápka o doplnenie programu o opätovné prerokovanie trestu Petra Gajarského. 
Napriek argumentom predsedajúceho (Disciplinárny poriadok čl, 5.11.9. Rozhodnutie 
odvolacieho orgánu je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať) - predmetom 
rokovania mimoriadnej konferencie môže byť len doplnenie VV ObSTZ, zástupca Jasl. 
Bohuníc trval na svojom a pripojil sa k nemu aj zástupca Špačiniec - ing. Šulko a zástupca 
Dobrej Vody – Bednárik. Keďže napriek argumentom predsedajúceho a tiež sekretára 
ObSTZ, že prípad Gajarský nemôže byť predmetom mimoriadnej konferencie, (ing. Čápka 
stále trval na doplnení programu) sekretár na znak protestu odišiel z rokovania. 
Predsedajúci zamietol doplnenie bodu programu o prerokovanie trestu Petra Gajarského. 
 
2. Voľby mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
 
Zastupujúci predseda ObSTZ navrhol predsedov jednotlivých komisií: mandátovej - 
Vladimíra Tibenského, volebnej - Stanislava Bučányho a návrhovej - Kamila Mikuša. 
Z prítomných delegátov boli do jednotlivých komisií navrhnutí dvaja členovia do jednotlivých 
komisií: do mandátovej komisie boli navrhnutí páni Jozef Černý a ing. Vladimír Šulko, do 
volebnej komisie páni Bystrík Tupý a Anton Bednárik a do návrhovej komisie páni ing. Ján 
Sirota a Radovan Pikna.  
Všetkých navrhnutých kandidátov do mandátovej, volebnej a návrhovej komisie oblastná 
konferencia jednomyseľne schválila.  
 
 
3. Voľby VV ObSTZ – predsedu, nových členov VV a Kontrolnej komisie 
 
Pre odstúpenie predsedu p. Černého  a člena VV ObSTZ p. Jančoviča boli na riadnej 
konferencii ObSTZ (9.9.2017) zvolení iba sekretár Dobiš a Sládkovič – člen VV,  ktorý bol 
do zvolenia nového predsedu ObSTZ poverený zastupovaním predsedu ObSTZ musela byť 



zvolaná mimoriadna konferencia ObSTZ s jediným bodom programu a tým je voľba 
predsedu, pretože na funkciu hospodára sa neprihlásil žiadny kandidát. 
Do 11. októbra 2017 do 18,00 hod. bol termín pre prihlásenie kandidátov, v termíne došli 
dva návrhy na predsedu: Mgr. Ivica Hatalová – ŠKP Trnava a Jozef Turoň – STK Bojničky 
Na funkciu hospodára ObSTZ nedošiel žiadny návrh.  
 
Predsedajúci konferencie Stanislav Sládkovič  dal pokyn predsedovi volebnej komisie a 
delegátom na uskutočnenie voľby predsedu.  Po odhlasovaní (odovzdaní hlasovacích 
lístkov) vystúpil kandidát na predsedu Jozef Turoň s námietkou, že kandidátom nebolo pred 
voľbou pridelené slovo, aby prezentovali svoje predstavy o ďalšom napredovaní Oblastného 
stolnotenisového zväzu Trnava. Následne došlo k ďalším slovným útokom na osobu 
predsedajúceho konferencie Stanislava Sládkoviča. Ten na protest spolu s ďalšími 
delegátmi konferencie opustil po 50 minútach od začiatku konferencie rokovaciu sálu. Po 
opustení viacerých delegátov sa mimoriadna konferencia ObSTZ stala neuznášania 
schopná, nakoľko v rokovacej sále zostalo iba 16 delegátov zo všetkých 35 pozvaných 
delegátov, čo je iba 45,71% všetkých delegátov. Nakoľko ale delegáti na svojej poslednej 
konferencii ObSTZ Trnava na návrh Stanislava Sládkoviča prijali uznesenie, že konferencia 
je v prípade nedostatočného počtu delegátov uznášaniaschopná po jednej hodine od jej 
začiatku, mohol predseda mandátovej komisie Vladimír Tibenský, (ktorý po odchode 
zastupujúceho predsedu Sládkoviča viedol mimoriadnu konferenciu) pristúpiť k opakovanej 
voľbe predsedu ObSTZ Trnava. Pred samotnou druhou voľbou sa obaja kandidáti 
predstavili. 
 
Opakovaná voľba predsedu ObSTZ bola tajná s výsledkom: Mgr. Ivica Hatalová dostala 4 
hlasy a Jozef Turoň dostal 12 hlasov. Predseda volebnej komisie Stanislav Bučány vyhlásil 
voľby za právoplatné a novým predsedom na 4-ročné obdobie sa stal Jozef Turoň.  
 

Ďalej mimoriadna konferencia potvrdila: 

a/ nových členov VV: Mgr. Ivicu Hatalovú a Vladimíra Tibenského  

b/ kontrolnú komisiu v zložení: ing. Peter Šiška (predseda), Jozef Miklovič a Bystrík Tupý – 
členovia. 

 

5. Uznesenie 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia, ktoré bolo po doplnení 
o poďakovanie doterajšiemu predsedovi ObSTZ – Jozefovi Černému schválené  
prítomnými a je súčasťou prílohy tohto zápisu. 

 
6. Záver 

 
Novozvolený predseda  ObSTZ poďakoval prítomným za prejavenú dôveru,  zaželal 
novozvoleným členom VV veľa zdravia a elánu v neľahkej práci VV ObSTZ  v nastávajúcom 
4-or ročnom období.   
 
 
Zapísal: sekretár podľa podkladov od Sládkoviča a Tibenského 
 
 
 
 
  Stanislav Sládkovič, v .r.                               Jozef T u r o ň, v. r. 
  zastupujúci preds. ObSTZ           novo zvolený predseda ObSTZ 

                 



 
O b l a s t n ý   s t o l n o t e n i s o v ý   z v ä z   - T   R   N   A   V  A
               Leopoldov, 18. 10. 2017 
 

 
U Z N E S E N I E 

z mimoriadnej Konferencie ObSTZ  Trnava, konanej v Leopoldove  
dňa 18. októbra 2017 

 

 

I. Mimoriadna konferencia schvaľuje: 
 
 
1/ výsledky doplňujúcich volieb VV ObSTZ na 4-or ročné obdobie: 
 
 predsedu – Jozefa Turoňa – STK Bojničky 
 
 
 
II. Mimoriadna konferencia potvrdzuje: 
 
 
1/       nových členov VV ObSTZ: Mgr. Ivici Hatalovú – ŠKP Trnava a Vladimíra 

Tibenského – ŠK Blava Jasl. Bohunice 
 
 
2/       členov kontrolnej komisie: ing. Petra Šišku – ŠK III. ZŠ Hlohovec, Jozefa 

Mikloviča – MTJ Piešťany a Bystríka Tupého – STK Trakovice. Predsedom KK 
bude i naďalej ing. Šiška.  

  
 
III. Mimoriadna konferencia 
 

vyslovuje úprimné poďakovanie doterajšiemu predsedovi ObSTZ - Jozefovi 
Černému za dlhoročnú prácu vo funkcii predsedu ObSTZ a želá mu veľa 
zdravia a spokojnosti v osobnom živote. 

 
 
 
 
 
 
         

Stanislav Sládkovič, v. r.                               Jozef T u r o ň, v. r. 
   zastupujúci preds. ObSTZ           novo zvolený predseda ObSTZ 

 
 
 


