
 

OBLASTNÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ – TRNAVA 
        

ZÁPISNICA 

z Konferencie Oblastného stolnotenisového zväzu Trnava 

konanej dňa 10.9.2020 

 

Názov združenia:  Oblastný stolnotenisový zväz Trnava 

Názov zasadajúceho orgánu: Konferencia 

Deň konania zasadnutia:  10.9.2020 

Miesto konania zasadnutia:          Leopoldov, Spolková záhrada, Gucmanova, 920 41  

Čas začiatku zasadnutia:              18:00 hod. 

Čas ukončenia zasadnutia:          20:15 hod. 

 

Predsedajúci:   Jozef Turoň, nar. 28.3.1983 

Zapisovateľ:   Mgr. Radovan Hulík nar.12.11.1974 

 

Plánovaný program Konferencie : 

 

                       1.otvorenie 
  2.schválenie programu Konferencie 
  3.schválenie rokovacieho a volebného programu Konferencie 
  4.voľba komisií (mandátová, volebná, návrhová) 
  5.správa mandátovej komisie 
  6.správa predsedu ObSTZ TT za ročník 2019/2020 
  7.správy predsedov komisií ObSTZ TT 
  8.správa o hospodárení ObSZT TT za rok 2019 
  9.návrh rozpočtu na rok 2021 
  10.správa predsedu kontrolnej komisie 
  11.voľba kontrolnej komisie 
  12.odovzdanie diplomov 
  13.diskusia 
  14.návrhy uznesení 
  15.ukončenie zasadnutia, záver 

1. Otvorenie 

Konferenciu ObSTZ Trnava otvoril jej predseda Jozef Turoň a ďalej aj viedol podľa schváleného programu. Privítal 

prítomných zástupcov klubov oblastných súťaží MO. 

2. Schválenie programu 

Program konferencie bol zmenený a doplnený o body – č. 9, 12, 13 a 14. Následne takto upravený program bol 

jednomyseľne schválený prítomnými účastníkmi. 

Program :           1.otvorenie 
  2.schválenie programu Konferencie 
  3.schválenie rokovacieho a volebného programu Konferencie 
  4.voľba komisií (mandátová, volebná, návrhová) 
  5.správa mandátovej komisie 
  6.správa predsedu ObSTZ TT za ročník 2019/2020 
  7.správy predsedov komisií ObSTZ TT 
  8.správa o hospodárení ObSZT TT za rok 2019 
  9.návrh rozpočtu na rok 2020 
  10.správa predsedu kontrolnej komisie 
  11.voľba kontrolnej komisie 



 
                             12.kooptovanie člena výkonného výboru  
                             13.Covid 19 - opatrenia 
                             14.fotografovanie mužstiev v 5.lige 
                             15.odovzdávanie diplomov 
  16.diskusia 
  17.návrhy uznesení 
  18.ukončenie zasadnutia, záver 

3. Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie 

Predseda ObSTZ Trnava Jozef Turoň predniesol návrh rokovacieho poriadku. Účastníci konferencie schválil  

rokovací poriadok v pomere: 

za: 20, proti: 0, zdržali sa: 0 

4. Voľba komisií 

Do Mandátovej komisie boli navrhnutí a následne jednomyseľne zvolení: 

Predseda: p.Tibenský V. 

členovia: p. Mikuš K., p. Miklovič J. 

Do Návrhovej komisie boli navrhnutí a následne jednomyseľne zvolení: 

Predseda: p. Hulík R.. 

členovia: p. Pikna R., p. Bučány S. 

Do Volebnej komisie boli navrhnutí a následne jednomyseľne zvolení: 

Predseda: p. Tupý B. 

členovia: p. Brenessel D., p. Svetlík L. 

 

5. Správa mandátovej komisie 

Účasť 20 z 27 delegátov je 74,07% z pozvaných zástupcov klubov zaručuje, že účastníci Konferencie sú 

uznášaniaschopní. 

6. Správa predsedu ObSTZ TT za ročník 2019/2020 

Predseda ObSTZ Trnava Jozef Turoň účastníkov informoval o činnosti zväzu v správe za ročník 2019/2020, ktorá 

je prílohou tohto zápisu. 

7. Správy predsedov komisií ObSTZ TT 

Predsedovia disciplinárnej, kontrolnej komisie ako aj ŠTK podali správu o činnosti týchto komisií za uplynulý 

ročník. Všetky správy sú ako príloha tohto zápisu.  

8. Správa o hospodárení ObSZT TT za rok 2019 

Hospodár zväzu v zastúpení J. Turoňom informoval účastníkov o hospodárení zväzu za uplynulý ročník. Okrem 

sumáru informoval o stave účtu. Detaily správy sú ako príloha k tomuto zápisu. 

9. Návrh rozpočtu na rok 2020 

Predseda zväzu predniesol návrh rozpočtu, ktorý zahŕňal okrem hlavných položiek príjmov a nevyhnutných 

výdavkov aj rezervu. Návrh rozpočtu bol účastníkmi vzatý na vedomie a samotný návrh je ako príloha k tomuto 

zápisu.  

10. Správa predsedu kontrolnej komisie 

Správu kontrolnej komisie predniesol v zastúpení J. Turoň, v zásade nedošlo k žiadnym zmenám. Správe je ako 

príloha k tomuto zápisu. 



 
11. Voľba členov Kontrolnej komisie 

Na návrh predsedu ObSTZ Trnava účastníci Konferencie voľbou doplnili členov Kontrolnej komisie a to 

nasledovne: 

P. Šulko, predseda komisie: Za: 20, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

D. Brenessel, člen komisie: Za: 20, Proti 0, Zdržali sa: 0 

12. Kooptovanie člena VV ObSTZ Trnava  

Kooptovaný člen Výkonného výboru p. B. Tupý bol Konferenciou jednomyseľne zvolený za plnohodnotného 

člena Výkonného výboru ObSTZ Trnava, hlasovaním nasledovne: 

Za: 20, Proti 0, Zdržali sa: 0 

13. Covid 19 - opatrenia 

Nakoľko situácia v súvislosti so šírením vírusu Covid19 ovplyvňuje štart ako aj priebeh majstrovských súťaží, je 

snahou odohrať aspoň ½ celej súťažnej sezóny.  

VV ObSTZ v tejto situácii, ktorú chápeme ako mimoriadnu situáciu, povoľuje odloženie zápasu v prípade, že sa 

vyskytne pozitívny hráč/hráči a bude nutné absolvovať karanténu. Ďalej budú povolené predohrávky v prípade, 

že daný klub či mužstvo bude mať vopred informáciu, že príde k uzatvoreniu hracej miestnosti. Ďalej 

odporúčame v prípade vopred získaných informácií o nedostupnosti hracích miestností, aby sa domáce mužstvá 

predovšetkým snažili zabezpečiť náhradnú hraciu miestnosť v danom hracom týždni. Pokiaľ to nebude možné 

a boli vyčerpané všetky možnosti odohrať stretnutia v danom hracom kole, bude možné preložiť takéto kolo na 

čo najskorší možný termín, o čom bude informovaný Sekretár ObSTZ Trnava. 

Pri všetkých stretnutiach, bez ohľadu na osobný názor každého hráča, budú dodržiavané všetky zásady 

a nariadenia Ústredného krízového štábu, Ministerstva zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva, najmä dezinfekcia miestnosti, rozostupy, počet účastníkov v hracej miestnosti, podávanie rúk, 

nosenie rúčka a pod. 

14. Fotografovanie mužstiev v 5.lige. 

S. Bučány navrhol, aby bolo povinné fotografovanie mužstiev pred stretnutím zrušené. Nevidí dôvod na toto 

pravidlo. Po diskusii na túto tému J. Turoň vyzval účastníkov k hlasovaniu Za zrušenie povinnosti fotografovania 

mužstiev pred stretnutiami v 5.lige. Účastníci konferencie hlasovali nasledovne: 

Za: 12, Proti 3, Zdržali sa: 5 

Výsledkom hlasovania budú upravené Propozície platné od sezóny 2020/2021, bod 22., Rozhodcovské zápisy, 

kde vypadne text: „Spolu so zápisom je povinné domáce družstvo poslať aj spoločnú fotografiu družstiev (platí 

len pre 5. ligu) a hlavného rozhodcu z nástupu pred stretnutím. Bez spoločnej fotografie bude domáce družstvo 

potrestané pokutou vo výške 50 €.“ 

15. Odovzdávanie diplomov 

Predseda J. Turoň odovzdal mužstvám umiestnených do 3.miesta diplomy a poháre. 

5.liga – 1.miesto: Špačince B, 2.miesto: KST Hlohovec A, 3.miesto: Buková A 

6.liga – 1.miesto: PARA Hlohovec C, 2.miesto: Bojničky A, 3.miesto: Chtelnica A 

7.liga – 1.miesto: Bučany A, 2.miesto: Jaslovské Bohunice D, 3.miesto: Buková B 

8.liga – 1.miesto: Ostrov, 2.miesto: KST Hlohovec B, 3.miesto: Piešťany-Morvany E 

Všetkým srdečne blahoželáme a do ďalšieho ročníka želám mnoho športových úspechov. 

16. Diskusia 

Prvou témou do diskusie bol návrh p. Skýpalu na úpravu Propozícií v zmysle zostupu a postupu mužstiev medzi 

ligami v prípade, že zostupujúce mužstvo kúpi vyššiu ligu a pri preferovaní počtu 12 mužstiev v danej lige 



 
zostupuje mužstvo z 3.miesta od konca tabuľky v súčasnom znení: „Ak sa do vypísanej súťaže neprihlási družstvo 

s právom štartu a počet družstiev vo vyššej súťažnej triede je vyšší ako v nižšej súťažnej triede doplní sa liga o 

družstvo z vyššej súťažnej triedy v poradí za zostupujúcimi. Platí len pre 13. a 14. družstvo z vyššej súťažnej 

triedy.“ Výkonný výbor berie tento návrh na vedomie a v rámci zasadnutia VV prebehne diskusia aj v súvislosti 

so súťažným poriadkom. 

P. Seitler vzniesol dotaz k súpiskám pred stretnutiami, či sú mužstvá povinné ich mať so sebou v papierovej 

forme. Stanovisko VV je, že na koľko SSTZ pristúpilo k elektronickej registrácii aj hráčov, všetky potrebné 

informácie pred stretnutím sú na webových stránkach a hráč je na požiadanie rozhodcu stretnutia, v prípade 

pochybností, preukázať sa platným dokladom totožnosti s fotografiou. Papierové súpisky teda nie sú potrebné. 

P. Mikuš sa dotazoval na používanie variabilných symbolov pri platbách na účet ObSTZ Trnava. Platby sú bez VS 

ťažko identifikovateľné. R. Hulík informoval, že variabilné symboly pre jednotlivé kluby sú už pripravené a ich 

rozoslanie bude realizované s prechodom ObSTZ na nový, transparentný účet v inej banke. 

17. Návrhy uznesení 

I. Konferencia ObSTZ Trnava berie na vedomie : 
1/         Správu mandátovej komisie.  
2/         Správu o činnosti ObSTZ – Trnava 
3/           Správu Kontrolnej komisie ObSTZ – Trnava 
4/           Správu o hospodárení ObSTZ – Trnava za rok 2019 
5/           Správu o návrhu rozpočtu na rok 2020 
6/           Správy predsedov komisií ObSTZ – Trnava 
7/         Opatrenia súvisiace s Covid 19 
 
II.  Konferencia ObSTZ Trnava schvaľuje : 
1/            program rokovania konferencie v zmysle upraveného návrhu 
2/            zloženie pracovných komisií takto : 
          Mandátová komisia: Predseda: p.Tibenský V., členovia: p. Mikuš K., p. Miklovič J. 
          Návrhová komisia: Predseda: p. Hulík R., členovia: p. Pikna R., p. Bučány S. 
                Volebná komisia: Predseda: p. Tupý B., členovia: p. Brenessel D., p. Svetlík L. 
3/            rokovací program Konferencie v zmysle upraveného návrhu 
4/            nových členov Kontrolnej komisie 
5/            nového člena Výkonného výboru 
6/            zmenu Propozícií od súťažného ročníka 2020/2021, ktoré sú prílohou Zápisnice 

 

18. Ukončenie zasadnutia, záver 

Predseda ObSTZ Trnava Jozef Turoň poďakoval prítomným za aktívnu účasť a do nového ročníka zaželal veľa 

úspechov a hlavne zdravia. Následne bola Konferencia ukončená. 

Prílohy: 1/ Prezenčná listina 

  2/ Správa predsedu ObSTZ TT za ročník 2019/2020 
  3/ Správa o hospodárení ObSZT TT za rok 2019 
  4/ Návrh rozpočtu na rok 2020 
  5/ Správa predsedu kontrolnej komisie 
  6/ Správa disciplinárnej komisie 
  7/ Správa predsedu ŠTK 
  8/ Propozície 2020/2021 
 
Predsedajúci/Predseda: Jozef Turoň, nar. 28.3.1983  ......................................... 

 

Zapisovateľ: Mgr. Radovan Hulík, nar. 12.11.1974                .......................................... 

 



 

Správa predsedu ObSTZ Trnava za ročník 

2019/2020 

 

Vážení delegáti. 

  Činnosť zväzu medzi konferenciami riadi Výkonný výbor. Jeho činnosť je transparentne 

zdokumentovaná na webovej stránke nášho zväzu. Od minuloročnej konferencii až do 

dnešného dňa sa uskutočnilo 8 zasadnutí Výkonného výboru.  Výkonný výbor pracuje v 

zložení : predseda Jozef Turoň, sekretár Mgr. Radovan Hulík, členovia: Mgr. Radomír Pikna, 

Vladimír Tibenský a kooptovaný Mgr. Bystrík Tupý.  

Predposledný septembrový víkend som bol pozvaný na oslavy 70. výročia stolného tenisu 

v obci Majcichov. V mene ObSTZ Trnava som odovzdal plaketu a poďakoval za vzorné 

reprezentovanie trnavskej oblasti na celoslovenskej úrovni.   

Počas uplynulého obdobia roka 2019 nenastali žiadne vážnejšie udalosti, ktoré by výrazne 

ovplyvňovali riadenie nášho zväzu. Stolnotenisové kluby pod týmto vedením odohrali zápasy 

podľa stanoveného harmonogramu.  

Dňa 21.12.2019 sa uskutočnil XX. ročník turnaja Emila Borovského . Po prvý krát sa konal v 

priestoroch kultúrneho domu v Ostrove. Zúčastnilo sa 46 hráčov. Víťazom sa stal Rehák 

Ladislav ml. z ŠK PARA Hlohovec pred Oppenbergerom Ľubošom z klubu STK Nové Mesto 

nad Váhom. Tretí bol Durdik Patrik STK Nové Mesto nad Váhom, ktorý o tretie miesto porazil 

Reháka Martina z ŠK PARA Hlohovec . Útechu vyhral Zajaček Filip z klubu MTJ Piešťany – 

Moravany, druhý bol Franko Tomáš z STK Bojničky a tretí bol Macko Ondrej z OSTK 

Malženice. 

Na výkonnom výbore dňa 12.2.2020 sme kooptovali nového člena výkonného výboru  Mgr. 

Bystríka Tupého. Prajem mu veľa síl a chuti v práci vo výkonom výbore. 

Začiatkom roku 2020 zasiahol aj našu súťaž  nežiaduci faktor Covid-19, pre ktorý sa museli 

prerušiť všetky súťaže v celej SR. Po dlhej diskusii sme prijali stanovisko, že  po 18. resp. po 

20. kole ukončujeme oblastné súťaže (5.- 8.ligu) pre ročník 2019/2020.  

Vážení delegáti, na záver mojej správy sa Vám chcem všetkým poďakovať za Vašu 

doterajšiu spoluprácu a prajem Vám veľa úspechov v športovej oblasti. 

Bojničky, 10.9.2020 

                                                                                Jozef Turoň 

Predseda ObSTZ Trnava 

 

 

 



 

Správa o  hospodárení ObSTZ Trnava za rok 

2019 

 

Ku dňu 1.1.2019 bol zostatok na účte vedenom vo VÚB banke – 2214,92€ a v hotovosti 

189,6€. 

Ku koncu roka, 31.12.2019 bol zostatok na účte 2.458,28€ a v hotovosti -15,1€ 

Príjmy ObSTZ Trnava pozostávali zo súťažných vkladov – 2600,-€  prevodu súťažných miest 

– 280,-€ a dotácie z KSTZ Trnava na základe návratiek z registrácií vo výške 115,-€ , pokuty 

125€ a za prestupy = 40€ 

Spolu = 3160€ 

Výdaje ObSTZ Trnava pozostávali za poplatky vedenia účtu– 89,52€, cestovné – 2138,12€, 

občerstvenie na zasadnutiach vv a konferencii 82,2€, MOJ 2019 v Bojničkách – 243,12€ 

(poháre, dotácia ObSTZ), MEB 2019 v Ostrove – 80€ , nový program na vkladanie výsledkov 

jednorazovo 300€, plakety a poháre  118€ ( Majcichov a vyhodnotenie súťaže), rozhodcovia 

v baráži o postup do 4. ligy v Šintave  41,80€, internetová stránka 27,12€ a kancelárske 

potreby 1,4€. 

Spolu 3121,34€ 

 

Záverom môžem konštatovať , že zväz získané finančné prostriedky využil efektívne a 

vynaložené náklady sú primerané rozsahu činnosti ObSTZ Trnava. 

 

Bojničky, 11.9.2020             Jozef Turoň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Správa kontrolnej komisie VV ObSTZ Trnava 

Dátum 10.9.2020 

Miesto : v Leopoldove v salóniku reštaurácie  Spolková záhrada 

 

 

 

Vec: Správa kontrolnej komisie VV ObSTZ - Trnava 

 

Kontrolná komisia súhlasí a potvrdzuje vecné a obsahové plnenia činnosti Výkonného Výboru 

ObSTZ Trnava, ktoré sú detailne a podrobne rozpísané a uvedené na oficiálnej  stránke 

ObSTZ Trnava, vo všetkých jej dokumentoch a zápisniciach. Uznesenia boli v drvivej väčšine 

splnené. 

 K 9.9.2020 je stav na účte a v pokladni  3952,90€.  

 

Mgr. Peter Šulko 

Predseda kontrolnej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Správa disciplinárnej komisie VV ObSTZ Trnava 

Dátum 10.9.2020 

Miesto : v Leopoldove v Spolkovej záhrade 

 

 

 

Vec: Správa disciplinárnej komisie VV ObSTZ - Trnava 

 

Predseda disciplinárnej komisie skonštatoval, že v ročníku 2019/2020 neboli 

podané žiadne podnety na disciplinárne riešenie.  

 

 

 

 

 

Leopoldov 10.9.2020         Jozef Turoň    

                       predseda disciplinárnej komisie 

 

 

 

 

 



 

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 

Výdavky: 

 

Cestovné - 2100 

MOJ - 200€ (dotácia na organizáciu + odmena rozhodcom a poháre) 

Vedenie účtu - 90€ 

Internetová stránka - 27,12€ 

Memoriál Emila Borovského - 150€ 

Vyhodnotenie súťaže - 150€ 

Školenie – 200€ 

Náklady na telefón a internet 280€ 

= 3 107,12€ 

Príjmy: 

48x500€ - súťažné vklady - 2400€ 

Dotácie KSTZ Trnava – návratky z registrácií - 120€ 

Pokuty - 150€ 

Prestupy – 30€ 

Prevod súťažných miest - 420€ 

= 3 120€  

 

Aktuálny zostatok na účte, k dňu 10.9.2020 je 3 952,90€.  

 

Vypracoval : Jozef Turoň 

 


