
OBLASTNÝ STOLONOTENISOVÝ ZVÄZ – TRNAVA 
          

 

                                            ZÁPISNICA 

zo zasadnutia výkonného výboru ObSTZ Trnava 
konanej dňa 14.8.2019 

 

Číslo zápisnice:   4/2019 
Názov združenia:             Oblastný stolnotenisový zväz Trnava 
Názov zasadajúceho orgánu: zasadnutie výkonného výboru 
Deň konania zasadnutia:  14.8.2019 
Miesto konania zasadnutia: Leopoldov, Pizzeria Armando, Hurbanova 154/33 .             
     920 41 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 2019/2020 - príprava 
  4. Hospodárenie zväzu 
  5. Rôzne 
  6. Uznesenie 
  7. 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: 0 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3 
Uznášaniaschopnosť: ÁNO 
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia : 3 /jednoduchá väčšina – 
50% plus jeden hlas/ nadpolovičná väčšina:  3 

    
 
K bodu 2/  
Kontrola uznesení 

 
VV konštatuje, že všetky doterajšie uznesenia sú splnené. 
 
 



K bodu 3/  
MO 2019/2020 

MO jednotlivcov plánované na 22.2.2020, výzva na ich organizovanie bude 
zaslaná koncom septembra – prihlášky klubov do konca októbra 2019. 
Do líg sa prihlásilo viac družstiev – v 8. a 7. lige bude po 14 družstiev. Aby bolo 
možné zosúladiť požiadavky klubov na striedanie mužstiev, obsadenosť telocviční 
a pod., v prípade 7. a 8.ligy sa bude hrať trináste kolo ako predohrávka. 

Na zadávanie a sledovanie výsledkov bude použitá nová stránka, kde už sú 
zaregistrované mužstvá a postupne sa dopĺňajú súpisky. www.stolnytenis.info 

Pre zadávanie výsledkov je potrebné, aby sa vedúci mužstiev na stránke 
zaregistrovali a budú im následne pridelené prístupy na svoje mužstvá. 
 
K bodu 4/  
Hospodárenie zväzu 
 Predseda zväzu J. Turoň informoval prítomných o stave účtu a hotovosti. Na 
účte je 3 501€ a v hotovosti 21€. Ten bude dočasne viesť hospodárenie zväzu. 
Avšak naďalej platí výzva na kluby, pokiaľ majú návrhy na zodpovedného človeka, 
stále ich môžu poslať predsedovi alebo sekretárovi zväzu. Takisto aj na doplnenie 
dvoch členov Výkonného výboru. 
 
K bodu 5/  
Rôzne 

Vzhľadom na potrebu overovania a potvrdzovania súpisiek je potrebné zvoliť 
nového predsedu ŠTK. Predseda zväzu navrhol R. Hulíka. 

Hlasovanie: 
za: 3, proti: 0, zdržal sa: 1 

Novým predsedom ŠTK bol zvolený Radovan Hulík, ktorý nahradí I. Hatalovú. 
  
K bodu 6/  
Uznesenie 

 
Na zasadnutí VV ObSTZ nebolo prijaté žiande nové uznesenie. 

 
 
K bodu 6/  
Záver 
 Predseda poďakoval čelnom VV za proaktívnu účasť na zasadnutí a zaželal 
veľa úspechov v realizovaní úloh a finalizácii MO 2019/2020.  
 

    
 
Zapísal:     Radovan Hulík                Overovateľ:   Jozef Turoň                    
 sekretár ObSTZ Trnava              predseda ObSTZ Trnava                                      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                 PREZENČNÁ LISTINA  
Zo zasadnutia VV ObSTZ Trnava, 14.8.2019, Leopoldov 
                                        

 
            MENO BYDLISKO             PODPIS 

  
1. Jozef Turoň Bojničky Prítomný 
  
2. Mgr. Radovan Hulík Jaslovské Bohunice Prítomný 
  
3. Mgr. Radomír Pikna Leopoldov Prítomný 
  
4. Vladimír Tibenský Jaslovské Bohunice Prítomný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


