
Z Á P I S N I CA 
ZO ZASADNUTIA  výkonného výboru  

Občianskeho združenia Bratislavský Stolnotenisový Zväz (BSTZ)  
So sídlom Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača 

IČO 42138264, reg. č. min. vnútra VVS/1/900/90-33202 reg. zo dňa 9.1.2009 
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Dátum: 19.4.2017 o 16,30 

Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, Bratislava 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa o činnosti a hospodárení  

3. Informácia o priebehu súťaží  

4. Zriadenie disciplinárnej komisie ad hoc  

5. Príprava konferencie BSTZ 

6.  Rôzne 

7. Záver 

 
 

K bodu 1 

Zasadnutie VV BSTZ otvoril predseda Pavol Alexy a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina 

členov VV BSTZ. Nikto z prítomných nemal pripomienky k navrhnutému programu zasadnutia VV BSTZ a 

zasadnutie sa riadilo hore uvedeným programom. 

 

K bodu 2 

Správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie predniesol predseda BSTZ. Dokumenty boli zaslané 

členom VV vopred v písomnej forme. Obidve správy boli VV schválené na rokovanie konferencie bez 

pripomienok tak, ako sú uvedené v prílohe. 

 

Hlasovanie: 
Za   6 
Proti   0 
Zdržal sa  0 
Nehlasoval  0 
 

 
K bodu 3 

K priebehu súťaží predniesol ústne krátku správu za dospelých predseda ŠTK a za mládež predseda 

Komisie mládeže. Za dospelých bolo konštatované, že súťaže sú pred ukončením a nie sú žiadne časové 

posuny oproti rozpisu. Sú dohodnuté a vydané propozície baráže o postup do 1. ligy, za BA kraj sa 

zúčastní klub Spoje - Ivánka. Dňa 8.1. je plánovaný turnaj TOP 64 BA kraja. V súvislosti s tým bude 

urýchlene spracovaný po ukončení posledného kola ligových súťaží rebríček BA kraja za účelom 

nominácie na turnaj TOP BA kraja. Zostavením rebríčka bol poverený M. Polakovič. 
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V súťažiach mládeže bola ukončená súťaž družstiev a predseda KM nahlásil na SSTZ účastníkov MSR 

družstiev mládeže. V súťaži jednotlivcov sa bude konať ešte turnaj MREG Nž a Sž, ktorý bude organizovať 

BSTZ v hale SSTZ 1.5.2017. 

 

Obidve informácie VV zobral na vedomie a uložil predsedovi ŠTK a predsedovi KM pripraviť informáciu 

na rokovanie konferencie. 

 

Za   6 
Proti   0 
Zdržal sa  0 
Nehlasoval  0 
 

K bodu 4 

Predsedovi disciplinárnej komisie boli doručené dva podnety na disciplinárne konanie. Za týmto účelom 

VV zriadil ad hoc disciplinárnu komisiu a prijal k tomu nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie VV1/4/2017 

 

VV BSTZ ustanovuje ad hoc disciplinárnu komisiu nasledovne: 

Predseda:  Ján Vaniak 

Členovia: Martin Grežo  

  Petra Baďurová 

  Rudolf Čech  

  Pavol Drozd 

 

Za   5 
Proti   0 
Zdržal sa  0 
Nehlasoval  1 
 

 

K bodu 5 

 

VV BSTZ sa zaoberal prípravou konferencie BSTZ, pričom po diskusii k tomu to bodu prijal nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie VV4/12/2016 

Konferencia BSTZ sa bude konať dňa 10.5.2017 o 16,30 v zasadačke SSTZ s programom podľa 

pozvánky tak, ako je uvedená v prílohe. VV navrhne konferencii schváliť nasledovné orgány 

konferencie: 

predsedníctvo : Hamran, Alexy, Vaniak, Juríková, predsedajúci Hamran. 

predseda návrhovej komisie: Freund 

predseda mandátovej a volebnej komisie: Polakovič 

 

Pre voľby delegátov na konferenciu SSTZ a voľby kandidátov na jednotlivé funkcie v orgánoch SSTZ 

navrhuje  VV BSTZ konferencii nasledovných kandidátov: 
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delegáti konferencie SSTZ za BA kraj: Z. Kríž, P. Alexy, J. Freund, M. Rehák, náhradníci v poradí:  

M. Polakovič,Z.  Juríková 

kandidáti na funkcie do VV SSTZ: 

  - predseda SSTZ - Z. Kríž 

  - člen zodpovedný za KŠR - M. Grman 

  - člen zodpovedný za ŠTK - R. Čelko 

  - člen zodpovedný za komisiu mládeže - P. Alexy 

  - člen zodpovedný za komisiu rozhodcov - J. Vaniak 

  - člen zodpovedný za trénersko-metodickú komisiu - M. Brúderová 

  - člen zodpovedný za komisiu rozvoja stolného tenisu a školský šport - E. Reho 

  - člen - zástupca športovcov - R. Blažek 

  - člen zodpovedný za ekonomické otázky a marketing - bez návrhu 

 - kandidátov na funkcie v disciplinárnej komisii SSTZ: 

  - predseda disciplinárnej komisie SSTZ - bez návrhu 

  - podpredseda disciplinárnej komisie - bez návrhu 

  - člen disciplinárnej komisie - bez návrhu 

 

Za   6 
Proti   0 
Zdržal sa  0 
Nehlasoval  0 
 

 

K bodu 6 

 

V rámci bodu rôzne sa diskutovalo o ukončení seriálu turnajov BATT OPEN mužov. nakoľko nikto z 

klubov neprejavil záujem o usporiadanie posledného turnaja, predseda BSTZ bol poverený dohodnúť s 

predsedom TT kraja dofinancovanie odmien do garantovanej výšky a seriál ukončiť vyplatením odmien. 

Žiadne iné témy v rámci bodu rôzne neboli diskutované.  

 

K bodu 7 

Predseda VV BSTZ poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie VV BSTZ ukončil. 

 

 

Zapísal : Pavol Alexy, v.r. 

 

Overil: Zuzana Juríková, v.r. 

 

V Bratislave, 20.4.2017 

 

Prílohy: 

1. Spáva o činnosti a hospodárení 

2. Pozvánka na konferenciu BSTZ 
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Príloha 1 

Správa o činnosti a hospodárení BSTZ  

predkladaná na konferenciu BSTZ, ktorá sa koná dňa 10.5.2017 

 

Správa o činnosti 

BSTZ v ročníku 2016/2017 riadi nasledovné súťaže: 

2. - 8. liga mužov BSTZ a majstrovstvá kraja v mládežníckych kategóriách Nž, Mž, Sž a Dor (chlapci a 

dievčatá osobitne). 

BSTZ sa podieľal na riadení regionálnych turnajov a regionálnych majstrovstvách jednotlivcov s 

Trnavským krajom. K tradičným súťažiam mládeže BATT pribudla tento rok aj súťaž dospelých. VV BSTZ 

zabezpečil riadne organizáciu všetkých jednorazových súťaží jednotlivcov v rámci kraja (MK dospelých) 

ale aj v rámci regiónu ( BATT Open mládeže, MREG mládeže) a SR (SPM U21).  

BSTZ v ročníku 2016 -2017 spustil program výchovy mládeže formou cyklu sústredení výberu kraja, pre 

ktorý zabezpečil materiálne vybavenie, pitný režim, sparing a organizáciu sústredení v súčinnosti s 

klubmi. Doposiaľ sa uskutočnili po úvodnom výberovom kempe tri sústredenia a následne v rámci 

prípravy na MSR sa uskutočnia ešte dve sústredenia mládeže. Na základe odozvy k jednotlivých klubov 

možno hodnotiť projekt ako úspešný a VV BSTZ spolu s komisiou mládeže BSTZ plánuje v nasledovnom 

ročníku v tomto projekte pokračovať. Plán činnosti na nasledovnú sezónu bude vypracovaný po 

zverejnení športového kalendára SSTZ a bude predložený na rokovanie zhromaždenia delegátov na 

začiatku ročníka 2017/2018. 

 

BSTZ získal na základe žiadostí o podporu tri granty: 

- Grant BSK pre podporu spoluorganizácie Slovak Kadet open vo výške 2500 EUR 

- Grant magistrátu BA pre podporu mládeže BA kraja vo výške 800 EUR 

- Grant BSK na podporu mládeže vo výške 2250 EUR 

Prvé dva granty boli realizované v roku 2016 a riadne zúčtované, tretí grant bude financovaný zo strany 

BSK v roku 2017. 

 

Správa o hospodárení. 

Súčasný VV BSTZ prevzal agendu od predchádzajúceho VV BSTZ dňa 22.8.2016 s nasledovným stavom 

financií: 

k 1.1.2016 bol stav na účte a v pokladni spolu: 7472,86 EUR 

k dátumu odovzdania agendy boli riadne odovzdané všetky účtovné doklady k čerpaniu financií za 

obdobie 1/2016 až 22.8.2016. Zúčtovanie a účtovná závierka roku 2016 boli urobené v zmysle platnej 

legislatívy a bolo podané včas daňové priznanie. V zmysle účtovnej závierky boli príjmy a výdavky v roku 

2016 nasledovné: 

Príjmy     

položka    EUR 

dary a príspevky   1422,00 

členské príspevky  6241,00 

organizovanie podujatí  122,00 

dotácie    3300,00 

ostatné    3,00 

spolu    11088,00 
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Výdavky     

položka    EUR 

služby    5464,00 

dary a príspevky   3465,00 

prevádzková réžia  1115,00 

spolu    10044,00 

 

Stav financií k 1.1.2017:  7924,02 

 

Čerpanie za obdobie 1.1.2016 - 14.4.2017 

Výdavky : 

poháre, medaile  752,74 

réžia (mobil, internet, atď.) 261,48 

ostatné (mládež)  129,97 

spolu    1144,19 

 

Príjmy : 

vklady -protest, štartovné 74,00 

 

 

Stav financií k 14.4.2017  : 6853,83 

 

V zostávajúcom období sa z uvedených prostriedkov budú hradiť náklady v zmysle rozpočtu BSTZ na 

ročník 2016/2017, hlavná časť bude určená na podporu mládeže. 

 

Vypracoval a predkladá: pavol Alexy, predseda BSTZ 
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Príloha 2 

 Všetkým klubom BSTZ 

VV BSTZ Vás pozýva na konferenciu BSTZ, ktorá sa uskutoční dňa 

10.5.2017 o 16,30 

v zasadačke SSTZ. 

Konferencia sa bude riadiť nasledovným programom: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva konferencie 

3. Voľby pracovných komisií (mandátovej, návrhovej a volebnej) 

4. Správa o činnosti a hospodárení 

5. Správa kontrolnej komisie 

6. Správa mandátovej komisie 

7. Voľby : 

 - 4 delegátov na konferenciu SSTZ a náhradníkov 

 - kandidátov na funkcie do VV SSTZ : 

   - predseda SSTZ 

   - člen zodpovedný za KŠR 

   - člen zodpovedný za ŠTK 

   - člen zodpovedný za komisiu mládeže 

   - člen zodpovedný za komisiu rozhodcov 

   - člen zodpovedný za trénersko-metodickú komisiu 

   - člen zodpovedný za komisiu rozvoja stolného tenisu a školský šport 

   - člen - zástupca športovcov 

   - člen zodpovedný za ekonomické otázky a marketing 

 - kandidátov na funkcie v disciplinárnej komisii SSTZ: 

   - predseda disciplinárnej komisie SSTZ 

   - podpredseda disciplinárnej komisie 

   - člen disciplinárnej komisie 

8. Diskusia 

9. Návrh uznesení 

10. Záver 

Jednotlivé kluby majú právo vyslať na konferenciu taký počet delegátov ako je uvedené v prílohe, pričom 

klub môže vyslať na konferenciu aj jedného delegáta s poverením hlasovať za všetkých oprávnených 

delegátov klubu, podpísaným predsedom klubu. Predseda klubu nepotrebuje poverenie hlasovať za 

ostatných delegátov. Poverenie môže byť dané len vlastným členom, nie je prípustné poveriť hlasovaním 

za klub osobu, ktorá nie je riadnym členom daného klubu. 

  



8 
 

 

 

 

 

por klub/člen VV BSTZ

1 Altius 1

2 Bernolákovo 2

3 Blatné 2

4 Čataj 2

5 D.Lužná 1

6 D.N.V. 3

7 Educo 2

8 Feromax 2

9 Galvániho 2

10 Ister 2

11. K.Ves 3

12 Lozorno 1

13 Malacky 4

14 Most 1

15 Mostex 1

16 Pezinok 3

17 Reca 1

18 Rovinka 1

19 Senec 2

20 Sl.Grob 2

21 Slovtón 1

22 Spoje - Ivanka 3

Prezenčná listina konferencie BSTZ, konanej dňa 10.5.2017 o 16.30 v zasadačke SSTZ na 

Černockého ul. V Bratislave
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23 Stavbár 1

24 Studienka 1

25 Stupava 1

26 Sv.Jur 2

27 ŠKP 1

28 Štadion 1

29 Trnávka 1

30 V.Leváre 1

31 Veľký Biel 1

32 Viktória 2

33 Vinosady 1

34 Záhorská Bystrica 1

35 TTC Záhorská Bystrica 1

36 Zálesie 1

37 Záhorská Ves 1

38 Alexy Pavol 1

39 Vaniak Ján 1

40 Rehák Martin 1

41 Grega Roland 1

42 Cibula Alexander 1

43 Freund Jaroslav 1

44 Hamran Anton 1

45 Polakovič Milan 1


