
OBLASTNÝ STOLONOTENISOVÝ ZVÄZ – TRNAVA 
          

 

                                            ZÁPISNICA 

z online zasadnutia výkonného výboru ObSTZ Trnava 
konanej dňa 31.3.2021 

 

Číslo zápisnice:   1/2021 
Názov združenia:             Oblastný stolnotenisový zväz Trnava 
Názov zasadajúceho orgánu: zasadnutie výkonného výboru 
Deň konania zasadnutia:  31.3.2021 
Miesto konania zasadnutia: online 
Čas začiatku zasadnutia  18:00 hod. 
Čas ukončenia zasadnutia: 18:45 hod. 
 
Predsedajúci:   Jozef Turoň 
Zapisovateľ:   Radovan Hulík 
 
 
Plánovaný program zasadnutia výkonného výboru: 

1. Otvorenie 
  2. Kontrola uznesení 
  3. MO 2020/2021 
  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:   /podľa prezenčnej listiny/  4 
Neprítomní členovia orgánu:   1 
Prítomní zástupcovia komisií: 1 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu:  3 
Uznášaniaschopnosť: áno 
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia :  /jednoduchá väčšina – 
50% plus jeden hlas/ nadpolovičná väčšina:  3 

    
K bodu 2/  
Kontrola uznesení 
 
 

U-9/2020 – splnené, do novej sezóny budú distribuované tlačivá (menné 
zoznamy na podpis) a za ich správne vyplnenie bude zodpovedný vedúci 
mužstva. 
 

 



K bodu 3/  
MO 2020/2021 
. 
Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie výkonný výbor ObSTZ Trnava rozhodol, že 
UKONČUJE súťažný ročník 2020/2021. Všetky doterajšie výsledky sú anulované. 
Príprava nového ročníka počíta s tým , že všetci doterajší účastníci súťaží ostávajú 
vo svojich súťažiach , nikto nezostupuje a ani nepostupuje. Zaplatené súťažné vklady 
sa presúvajú do budúceho ročníka. Hosťovania v súťažnom ročníku 2020-2021 bude 
potrebné opätovne  písomne potvrdiť / predĺžiť v novom ročníku - bez poplatku. 
Prihlášky ako aj prestupy budú podávané v štandardnom termíne aj štandardným 
spôsobom. 
Hlasovalo:  za ukončenie: 4 online  
  za iné: 0 
 
K bodu 4/  
Hospodárenie zväzu 
  

Predseda zväzu J. Turoň informoval prítomných o stave účtu a hotovosti. Na 
účte je k 31.3.2021 stav: 3.590,- €, v pokladnici hotovosť 21,50,- €.  
 
K bodu 5/  
Rôzne 
 
Konferencia ObSTZ Trnava je predbežne naplánovaná na začiatok septembra – pred 
štartom nového ročníka oblastnej súťaže. Termín a miesto budú zvolené podľa 
vývoja epidemickej situácie. 
Obsahom Konferencie bude okrem iného aj voľba členov do výkonných orgánov 
zväzu – predsedu, sekretára, hospodára a členov VV. Preto je účasť zástupcov 
klubov dôležitá. Pokiaľ nebude možné vykonať zasadnutie prezenčnou formou, bude 
zvolený iný, dostupný a legitímny spôsob. 
 
Ďalšie zasadnutie VV bude podľa potreby a situácie. 
 
K bodu 6/  
Uznesenie 
 
U-1/2021: VV schválil ukončenie súťaží 2020/2021 bez vyhodnotenia. 
 
U-2/2021: sekretár pošle mailom výzvu na kluby na predkladanie mien kandidátov na  
                 obsadenie výkonných funkcií zväzu.  
                 Termín: do 15.4.2021 
 
K bodu 7/  
Záver 
 
 Predseda poďakoval čelnom VV za proaktívnu účasť na online zasadnutí 
a zaželal veľa úspechov pri plnom zdraví a čo najskoršieho návratu do tréningových 
procesov, ako aj príprav na ďalší ročník. 
 
 
Zapísal:     Radovan Hulík                Overovateľ:   Jozef Turoň                    
 sekretár ObSTZ Trnava              predseda ObSTZ Trnava                                      

 

 
PREZENČNÁ LISTINA 



Z online zasadnutia VV ObSTZ Trnava, 31.3.2021 
                                        

 
            MENO BYDLISKO             PODPIS 

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

5. Mgr. Bystrík Tupý Hlohovec Prítomný 
 

Kontrolná komisia 
 
            MENO BYDLISKO             PODPIS 

1. Peter Šulko Špačince Prítomný 

2. Daniel Brenessel st. Ostrov Prítomný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


