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

                                                                                            Leopoldov, 28. 5. 2018  
 

Z Á P I S 
Zo zasadnutia výkonného výboru oblastného stolnotenisového zväzu Trnava 

 
Prítomní : Turoň, Hatalová, Tibenský  
 
Program:  1. Otvorenie 
  2. Kontrola uznesení 
  3. Ukončenie práce sekretára a člena VV 

   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 sekretárovi pripraviť návrh Stanov ObSTZ.  
Termín: 14.5.2018                             Zodp.: sekretár  
Zodpovednosť preberá Turoň a Mgr. Hatalová 
U-12/2018 – VV ObSTZ ukladá sekretárovi doplniť pravidlá pre tvorbu spoločného 
oblastného rebríčka. 
Termín: 14.5.2018                 Zodp.: sekretár 
Zodpovednosť preberá Turoň  
 

3. Ukončenie práce sekretára a člena VV ObSTZ - Trnava 
Dňa 15.5.2018 Dobiš písomne oznámil ukončenie práce sekretára ObSTZ – Trnava 
Dňa 23.5.2018 Sládkovič písomne oznámil ukončenie prace člena VV ObSTZ – Trnava 

 
4. MO 2018/2019 – príprava  

Vzhľadom na vzniknutú situáciu sa budú musieť prerobiť  propozície MO 2018/2019 .         
Všetku agendu preberajú do zvolenia nového sekretára Turoň a Mgr. Hatalová.Tel. čísla  
budú zverejnené na internetovej stránke ObSTZ. 
 

5. Hospodárenie zväzu 
K dnešnému dňu má ObSTZ na svojom účte vo VÚB 1270,84 € 
 

6. Rôzne 
Mgr. Hatalová – vzhľadom na vzniknutú situáciu treba vypísať výzvu pre oddiely, aby 
predložili vhodných kandidátov na sekretára, člena VV a hospodára zväzu. 
Turoň – aspoň dvaja by mali prebrať agendu a finančnú hotovosť po sekretárovi 
Dobišovi, ktorý bol zároveň aj hospodárom zväzu. 
Tibenský – korešpondenčná adresa by mala byť, do zvolenia nového sekretára, na 
predsedu zväzu. 
Turoň – predložil návrh na nové tlačivo  o „Žiadosť o schválenie prevodu miesta 
v súťaži“ ktoré by bolo v pdf. formáte na stránke ObSTZ. Taktiež informoval o tlačive 
v pdf. formáte „OHLASENIE PRESTUPU – HOSTOVANIA“ ktoré používa aj SSTZ. 



Tlačivá by boli ľahšie prístupné pre kluby a odľahčilo by to prácu sekretára (členov VV) 
.Samozrejme súčasné tlačivá by boli v platnosti a dali by sa zakúpiť u sekretára . 
 

7. Uznesenie 
U-11/2018 – VV ObSTZ ukladá Turoňovi a Mgr.Hatalovej pripraviť návrh Stanov 
ObSTZ.  
Termín: asap                                                                        zodp. Turoň,Mgr. Hatalová 
U-12/2018 – VV ObSTZ ukladá predsedovi doplniť pravidlá pre tvorbu spoločného 
oblastného rebríčka. 
Termín: 14.6.2018                                                                                         Zodp.: Turoň 
U-13/18 – VV ObSTZ  uložil predsedovi zvolať mimoriadnu konferenciu na stredu 20. 
júna 2018 o 18,00 v reštaurácii Nový pranier v Leopoldove. Zároveň oddiely majú 
možnosť elektronicky – mailom ( jozef.turon@outlook.sk ) do 13. júna 2018 do 18,00 
hod navrhnúť kandidátov na sekretára, hospodára a člena VV ObSTZ (návrh musí 
obsahovať aj písomný súhlas navrhovaného kandidáta, že s kandidatúrou súhlasí). 
13. júna 2018 budú o 20,30 kandidáti zverejnení na oficiálnej stránke ObSTZ 
(www.obstztrnava.estranky.sk) 
Termín: a) návrh kandidátov do 13.6.2018                                  Zodp.: oddiely ObSTZ 

                b) mimoriadnej konferencie  20.6.2018                            VV ObSTZ 
                         c) zaslania pozvánok  14.6.2018                           Turoň 

U-14/18 – VV ObSTZ schvaľuje tlačivo o „Žiadosť o schválenie prevodu miesta 
v súťaži“ a „OHLASENIE PRESTUPU – HOSTOVANIA“ a ukladá predsedovi 
povinnosť uverejniť  na internetovej stránke ObSTZ-Trnava 
Termín : 30.5.2018                              zodp. Turoň 
U-15/18 – VV ObSTZ ukladá Turoňovi a Mgr. Hatalovej povinnosť prevziať agendu 
a finančnú hotovosť od Dobiša. 
Termín : 29.5.2018                                 zodp. Turoň,Mgr. Hatalová   
U-16/18 - VV ObSTZ schvaľuje korešpondenčnú adresu Jozef Turoň, Bojničky 424 , 
920 55     
Termín: do zvolenia nového sekretára    

 
       8.  Záver 
            Záverom zasadnutia predseda poďakoval prítomným členom za účasť. 
 
        Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční 14. júna 2018 (štvrtok) o 19,00 hod. v Leopoldove. 

 
         

 Zapísali: Turoň , Mgr. Bc. Ivica Hatalová                                 Schválil: Jozef T u r o ň, v. r.  
              predseda ,  Člen VV ObSTZ                                                        predseda VV ObSTZ 


