OBLASTNÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ – TRNAVA
Leopoldov, 14.9.2018
ZÁPIS
z konferencie ObSTZ Trnava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
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 2017/2018
7.správy predsedov komisií ObSTZ TT
8.správa o hospodárení ObSZT TT za rok 2017
9.návrh rozpočtu na rok 2018
10.správa predsedu kontrolnej komisie
11.voľba kontrolnej komisie
12.voľba nového sídla združenia
13.odovzdanie diplomov
14.diskusia
15.návrhy uznesení
16.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 jednomyseľne schválený prítomnými účastníkmi.
3. Schválenie rokovacieho a volebného programu Konferencie
Predseda ObSTZ Trnava Jozef Turoň predniesol návrh rokovacieho a volebného poriadku. Ten bol
účastníkmi jednomyseľne schválený.
4. Voľba komisií
Do Mandátovej komisie boli navrhnutí a následne jednomyseľne zvolení:
Predseda: p.Tibenský
členovia: p. Markech, p. Zwiržina
Do Návrhovej komisie boli navrhnutí a následne jednomyseľne zvolení:
Predseda: sl. Hatalová
členovia: p. Pikna, p. Mikuš
Do Volebnej komisie boli navrhnutí a následne jednomyseľne zvolení:
Predseda: p. Hulík
členovia: p. Ondruška, p. Horváth.
5. Správa mandátovej komisie
Pre účasť 48% z pozvaných zástupcov klubov boli až hodine od začiatku Konferencie účastníci
uznášaniaschopní.

6. Správa predsedu ObSTZ TT za ročník 2017/2018
Predseda ObSTZ Trnava Jozef Turoň účastníkov informoval o činnosti zväzu v správe za ročník
2017/2018, ktorá je prílohou tohto zápisu.
7. Správy predsedov komisií ObSTZ TT
Predsedovia disciplinárnej komisie a športovo-technickej komisie podali správu o činnosti
jednotlivých komisií za uplynulý ročník. Obe správy sú ako príloha tohto zápisu
8. Správa o hospodárení ObSZT TT za rok 2017
Hospodárka zväzu sl. Hatalová informovala účastníkov o hospodárení zväzu za uplynulý ročník.
Okrem sumáru informovala o stave účtu. V čase konania konferencie nebolo uhradené štartovné
klubom Kočín-Lančár.
Ďalej informovala, že ObSTZ Trnava dostane od KSTZ 50%z návratok, čo je viac ako vlani. Detaily
správy sú ako príloha k tomuto zápisu.
9. Návrh rozpočtu na rok 2018
Hospodárka zväzu predniesla 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
Pán Šiška sa vzdal funkcie predsedu kontrolnej komisie, správu o činnosti prečítal p. Tupý. V zásade
nedošlo k žiadnym zmenám. Správe je ako príloha k tomuto zápisu.
11. Voľba kontrolnej komisie
Do kontrolnej komisie boli navrhnutí a následne jednomyseľne zvolení:
Predseda: p. Tupý
členovia: p. Šulko, p. Bučány
12. Voľba nového sídla združenia
Po zmene zloženia VV ObSZT Trnava je nutné zmeniť sídlo. Návrh predsedu Jozefa Turoňa bol
jednomyseľne schválený. Nové sídlo ObSTZ Trnava je:
Bojničky 424, 920 55 Bojničky
13. Odovzdanie diplomov
Pred nástupom ročníka 2018/2019 boli odovzdané diplomy za umiestnenie na prvých 3 priečkach
v danej lige MO. Všetkým odmeneným srdečne gratulujeme.
14. Diskusia
Prvou tému v diskusii bola doterajšia povinnosť hlásenia výsledkov odohratých stretnutí formou sms
alebo telefonátu. Sekretár zväzu p. Hulík považuje takéto hlásenie za zbytočné, smerodajné sú
predovšetkým zápisy a výsledky zadané na stránku www.pinec.info. Predseda zväzu Jozef Turoň
navrhol zrušenie týchto hlásení. Záver je vyjadrený v uznesení Konferencie.
Kluby a ich vedúci budú posielať na mailovú adresu obstztt@gmail.com oscanované/odfotené zápisy
+ pre 5.ligu foto zo stretnutia. Originály zápisov budú uchovávané v kluboch najmenej do konca
daného ročníka. Návrhy budú zapracované ako zmena súťažného poriadku – viď uznesenie.
Predseda zväzu vyzval účastníkov na zorganizovanie MO jednotlivcov ako aj MO žiakov, ktorý by
mohol byť organizovaný súčasne v jednom termíne a na jednom mieste. Podpora komunity, športové
vzory, úspora nákladov. Ideálny termín 23.2.2019. Viď uznesenie

Ďalšou témou bol návrh termínu nasledujúcej konferencie – máj 2019. Ideálny čas hneď po ukončení
ročníka, menší problém s účasťou, ideálny záver sezóny. VV určí termín – vIď uznesenie.
15. Návrhy uznesení
I.
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Konferencia ObSTZ – Trnava berie na vedomie :
Správu mandátovej komisie.
Správu o činnosti ObSTZ – Trnava
Správu Kontrolnej komisie ObSTZ – Trnava
Správu o hospodárení ObSTZ – Trnava za rok 2017
Správu o návrhu rozpočtu na rok 2018
Správy predsedov komisií ObSTZ - Trnava

II.
1/
2/

Konferencia ObSTZ – Trnava schvaľuje :
program rokovania konferencie v zmysle predloženého návrhu
zloženie pracovných komisií takto :
Mandátová komisia : Predseda : p. Tibenský , členovia : p. Markech, p. Zwiržina
Návrhová komisia : Predseda: sl. Hatalová, členovia : p.Pikna, p. Mikuš
Volebná komisia : p.Hulík, členovia : p. Ondruška, p. Horváth
3/
rokovací a volebný program Konferencie v zmysle predloženého
návrhu
4/
výsledky volieb Kontrolnej komisie ObSTZ – Trnava
- Predseda : Bystrík Tupý
- Členovia : Peter Šulko, Stanislav Bučány
5/
zmenu sídla ObSTZ – Trnava : Bojničky 424, 920 55
6/
zmenu propozícií ObSTZ- Trnava v bode 25. Hlásenie výsledkov –
Vedúci družstiev nie sú povinní zabezpečiť telefonické alebo elektronické nahlásenie celkového
výsledku do jednej hodiny po odohratí stretnutia.
Domáce družstvo mužov je povinne zadať výsledok stretnutia (aj body jednotlivých hráčov )
najneskôr do 19. hod. v prvý pracovný deň po odohratí stretnutia na internetovú stránku
www.pinec.info , podľa pokynov správcu stránky. Zápisy o stretnutí sa posielajú sekretárovi na emailovú adresu obstztt@gmail.com formou naskenovania alebo fotkou. Domáce družstvo má
povinnosť, do konca súťažného ročníka, uschovať originál zápisu. V prípade nejasností Výkonný
výbor ObSTZ – Trnava si zápis môže vyžiadať.
16. Ukončenie zasadnutia, záver
Predseda ObSTZ Trnava Jozef Turoň poďakoval prítomným za aktívnu účasť a do nového ročníka
zaželal veľa úspechov. Následne bola Konferencia ukončená.

Zapísal:
Radovan Hulík

Overil:
Jozef Turoň

PRÍLOHY:

Prezenčná litina z Konferencie ObSTZ Trnava, 14.8.2018
delegát

P.č.

klub

1.

Slavoj Boleráz

2.

Victória Buková

3.

STK Hosté

4.

STK ŠK Jasl. Bohunice

5.

OSK Krakovany

6.

OSK Suchá n/P

7.

ŠKP Trnava

8.

OSTK Špačince

9.

OŠK Veselé

10.

ZŠK Mesta Vrbové

11.

STK Bojničky

12.

OSTK Bučany

13.

ŠK Dobrá Voda

14.

KST Zentiva Hlohovec

15.

MSTK Leopoldov

16.

TTC Majcichov

17.

MTJ Piešťany-Moravany

18.

Družstevník Sasinkovo

19.

ŠK Šintava

20.

OŠK Zavar

21.

ŠK Zeleneč

prítomný

22.

KST Dlhá

prítomný

23.

STO Chtelnica

24.

TJ Kočín-Lančár

25.

Buterfly Nižná

prítomný

26.

OFK Trebatice

prítomný

27.

STK Voderady

28.

Slovan Červeník

29.

STK Sokolovce

30.

STK Trakovice

prítomný

31.

Predseda ObSTZ Trnava

prítomný

32.

Hospodár ObSTZ Trnava

prítomná

33.

Sekretár ObSTZ Trnava

prítomný

34.

Člen VV ObSTZ Trnava

prítomný

35.

Člen VV ObSTZ Trnava

prítomný

prítomný

prítomný

prítomný

prítomný

prítomný

podpis

Správa predsedu ObSTZ Trnava za ročník 2017/2018
Vážení delegáti, vedenie Oblastného stolnotenisového zväzu som prebral na mimoriadnej konferencii
v Leopoldove , dňa 18.10.2017.
Činnosť zväzu medzi konferenciami riadi Výkonný výbor. Jeho činnosť je transparentne
zdokumentovaná na webovej stránke nášho zväzu.
Pred rokom, kedy som prevzal vedenie zväzu až do dnešného dňa sa uskutočnilo 10 zasadnutí
Výkonného výboru a jedna mimoriadna konferencia. Zloženie Oblastného zväzu Trnava prešlo za rok
úplnou obmenou. Sekretár a hospodár v jednej osobe p. Dobiš ukončil svoje pôsobenie v Trnavskej
oblasti po dlhých rokoch a p. Sládkovič sa tiež rozhodol ukončiť svoje pôsobenie. Obaja pôsobia ale
v kraji, p.Sládkovič ako predseda KSTZ Trnava a p. Dobiš ako sekretár a hospodár KSTZ Trnava.
Osobne si myslím, že obmena prinesie hlavne moderný a pokrokový smer zväzu, ktorý je nevyhnutný
pre rozvoj stolného tenisu v Trnavskej oblasti. Nový Výkonný výbor pracuje v zložení : predseda Jozef
Turoň, sekretár Mgr. Radovan Hulík, hospodár Mgr. Ivica Hatalová, člen Mgr. Radomír Pikna
a Vladimír Tibenský. Pred príchodom novej sezóny sme sa museli popasovať s viacerými náležitosťami
potrebnými pre štart ligy ale ako som sľúbil, nový ročník začal bez vážnych technických problémov.
Ďalej chcem poďakovať klubu ZŠK Mesta Vrbové za usporiadanie Memoriálu Emila Borovského
a Malženiciam za usporiadanie turnaja „Majstrovstvá oblasti jednotlivcov“.
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 14.9.2018 je stav na účte a v pokladni 2 937,77€. Podrobné hospodárenie predniesla Mgr. Ivica
Hatalová hospodárka zväzu.
Správa disciplinárnej komisie VV ObSTZ Trnava
Predseda disciplinárnej komisie skonštatoval, že v ročníku 2017/2018 neboli podané žiadne podnety
na disciplinárne riešenie.

