
OBLASTNÝ STOLONOTENISOVÝ ZVÄZ – TRNAVA 
          

 

                                            ZÁPISNICA 

zo zasadnutia výkonného výboru ObSTZ Trnava 
konanej dňa 14.11.2018 

 

Číslo zápisnice:   15/2018 
Názov združenia:             Oblastný stolnotenisový zväz Trnava 
Názov zasadajúceho orgánu: zasadnutie výkonného výboru 
Deň konania zasadnutia:  14.11.2018 
Miesto konania zasadnutia: Leopoldov, reštaurácia Nový Pranier, Námestie sv.             
     Ignáca36,92041 Leopoldov 
Čas začiatku zasadnutia:          18:00 hod. 
Čas ukončenia zasadnutia:       20:00 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 na zmenu účtu 
  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  
Prítomní zástupcovia komisií: 0 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 5 
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-30/2018 – sekretár zašle výzvu na všetky kluby na organizovanie MO 2018/2019. 
Termín poslania prihlášok na organizovanie turnaja je 12.11.2018. 
uznesenie splnené 
 
K bodu 3/  
MO 2018/2019 

Informácie o priebehu MO – rebríčky jednotlivých líg - viď príloha zápisu. 
 
K bodu 4/  
Hospodárenie zväzu 

Hospodár zväzu, Ivica Hatalová, informovala o finančných zostatkoch. 
K 14.11.2018 evidujeme na účte 2960,92,- € a v hotovosti 301,30,- €, 
  
K bodu 5/  
Návrh stanov ObSTZ Trnava 
 VV ObSTZ Trnava jednomyseľne schválil rozšírené stanovy (vzor SSTZ). Čl. 24 
bude upravený nasledovne: delegát konferencie má len 1 hlas a za každé mužstvo 
môže prísť len 1 delegát. 
Uznášaniaschopnosť konferencie bude po 15 minútach od jej oficiálneho otvorenia. 
 
 
K bodu 6/  
Návrh na zmenu účtu 
 Na VV bol predložený návrh na otvorenie nového účtu (zrušenie pôvodného). Nový 
účet bude transparentný s nižšími poplatkami. VV ObSTZ Trnava jednomyseľne 
odsúhlasil otvorenie transparentného účtu vo Fio banke a poveril predsedu a sekretára 
týmto úkonom. 
 

K bodu 7/  
Rôzne  

MO – do 14.11. sa neprihlásil žiaden klub na organizovanie MO 2018/2019. Bude 
opätovne zaslaná výzva. Podmienky: 6 a viac hracích stolov, zápisné 5€ na hráča, 
dotácia zväzu min 50€ + ceny pre víťazov. 4-hry budú realizované podľa počtu 
nahlásených hráčov. 

Hatalová/Turoň – pri platbách zápisného či iných platbách je náročné identifikovať 
klub, od ktorého platba prišla. Návrh na vytvorenie identifikačných znakov pre 
jednotlivé kluby  

Hulík - 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. 
Kluby sú povinné zabezpečiť zastupiteľnosť pre prípad, kedy vedúci mužstva 
nedokáže splniť zaslanie a zadanie zápisu v dohodnutom termíne. V prípade 
nesplnenia: 
1. Bude zaslané písomné upozornenie na mužstvo + výzva na doplnenie 
2. V prípade nesplnenia bude automaticky udelená klubu pokuta. 
 
ŠTK – ŠTK sa zaoberala situáciou zápasu J. Bohunice C – Hoste A, kedy domáce 
mužstvo z dôvodu obsadenosti telocvične žiadalo o preloženie zápasu na iný termín. 



Informácia o obsadenosti telocvične prišla dva dni pred zápasom. Rozhodnutie ŠTK 
je súčasťou prílohy tohto zápisu. 

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. 

SŠK Šintava – 5.januára 2019 sa o 9:00 v Šintave uskutoční Trojkráľový turnaj. 
Zúčastniť sa môžu hráči 5. – 8. Ligy a neregistrovaní hráči. Registrovaní hráči nesmú 
mať v krajskej súťaži odohratých viac ako 50% (22) zápasov. 
 

    
K bodu 8/  
Uznesenie  
U-32/2018 – predseda VV zašle na členov VV spresnené stanovy, ktoré budú 
následne zaslané na kluby. 
Termín: do 18.11. 
zodp: Turoň 
 
U-33/2018 – predseda so sekretárom založia transparentný účet vo Fio banke 
a následne bude zrušený aktuálny účet. 
Termín: do 30.11. 
zodp: Turoň, Hulík 
 
U-34/2018 – opätovne zaslať na kluby výzvu na organizovanie MO 2018/2019. 
Termín: asap 
zodp: Hulík 
 
U-35/2018 – vytvorenie identifikačných znakov pre priraďovanie platieb od klubov, 
následné zaslanie na jednotlivé kluby. 
Termín: do 18.11. 
zodp: Hulík 
 
K bodu 9/ 
Záver 
 Predseda poďakoval členom VV za proaktívnu účasť na zasadnutí a zaželal 
veľa úspechov v realizovaní úloh a prípravách MO 2018/2019. 
 
Zapísal:     Radovan Hulík                Overovateľ:   Jozef Turoň                    
 sekretár ObSTZ Trnava              predseda ObSTZ Trnava                                      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                 PREZENČNÁ LISTINA  
Zo zasadnutia VV ObSTZ Trnava, 14.11.2018, Leopoldov 
                                        

 
            MENO BYDLISKO             PODPIS 
  
1. Jozef Turoň Bojničky prítomný 
  
2. Mgr. Radovan Hulík Jaslovské Bohunice prítomný 
  
3. Mgr. Radomír Pikna Leopoldov prítomný 
  
4. Mgr. Ivica Hatalová Trnava prítomná 
  
5.  Vladimír Tibenský Jaslovské Bohunice prítomný 
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3 
ŠTK 
 
Požiadavka domáceho mužstva: 
Dnes v poobedňajších hodinách nám riaditeľka ZŠ Jaslovské Bohunice oznámila, že vo 
štvrtok 25.10. a v piatok 26.10. v poobedňajších a večerných hodinách nie je možné využívať 
telocvičňu ZŠ, ktorá je hracou miestnosťou nášho STO z dôvodu využitia telocvične pre 
školskú akciu. Skúšali sme tento stav riešiť dohodou so súperom o odohraní zápasu u nich 
a v odvete u nás. Podľa informácie vedúceho mužstva STK Hoste p. Bohuša Sedláka ani oni 
nemajú v daný termín voľnú herňu - kultúrny dom. 
Nepodarilo sa nám zabezpečiť inú náhradnú miestnosť, v ktorej by sme daný zápas v danom 
termíne odohrali. 
V tejto súvislosti Vás v súlade s Propozíciami súťaží ObSTZ ako aj súťažným poriadkom 
žiadame o odsúhlasenie odloženia stretnutia na neskorší termín. Návrh náhradného termínu 
dohrávky Vám oznámime po obdržaní Vášho stanoviska a po vzájomnej dohode so súperom 
v čo najkratšom čase. 
Uvedomujem si, že nie je dodržaný termín žiadosti o výnimku podľab.4.3.7.5.6 súťažného 
poriadku (3 dni pred úradne stanoveným začiatkom), avšak oznámenie zo ZŠ nám bolo 
oznámené až dnes riaditeľkou ZŠ.  
Verím, že uvedenú situáciu citlivo a s pochopením posúdite ako skutočnosť spadajúcu pod 
bod d) uvedeného bodu SP: d) iné mimoriadne okolnosti, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že 
to nie je jednostranné oznámenie nášho STO, ale je to po dohode so súperom. 
 
Vyjadrenie ŠTK: 
ŠTK nemá za mimoriadnu situáciu podľa súťažného poriadku oznámenie riaditeľky školy 
o obsadenosti hracej miestnosti. 
Domáci klub odohrá zápas v danom týždni po dohode so súperom alebo zabezpečí vo 
vyžrebovanom dni inú spôsobilú hraciu miestnosť.  Prikladám výňatok zo súťažného 
poriadku: 
4.3.7.4.9.5. Ak oddiel - klub z akéhokoľvek dôvodu nemôže hrať vo svojej hracej miestnosti  
schválenej podľa čl.4.3.7.4.9.2 a 4.3.7.4.9.3., je povinný si zabezpečiť schválenie náhradnej  
miestnosti s dostatočným časovým predstihom tak, aby o tejto zmene mohol informovať  
súpera a hlavného rozhodcu ak je na stretnutie delegovaný. 
 


