
Z Á P I S N I CA 
zo zasadnutia  Komisie mládeže  

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 

 
 

Dátum: 26.8.2016, 16:30 hod. 

Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny nasledovne:  

Jaroslav Freund, Bilský Ján, Juríková Zuzana, Alexy Pavol, Erdélsky Juraj, Novák Milan, Vidová Andreja, 

Kalužný Branislav 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Prejednanie a schválenie Štatútu Komisie mládeže 

3. Prerokovanie a návrh varianty turnajového systému družstiev 

4. Prerokovanie termínov konania turnajov  

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie zvolal elektronickou formou predseda KM BSTZ Jaroslav Freund a otvoril zasadnutie komisie, 

nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina jej členov z celkového počtu 11. 

 

 

K bodu 2 

Predseda komisie Jaroslav Freund predložil komisii návrh Štatútu KM BSTZ. Komisia po prejednaní 

pozmeňovacích a doplňovacích návrhov prijala Štatút KM BSTZ v znení, ako je uvedené v prílohe. Nové 

znenie Štatútu KM BSTZ bolo komisiou jednohlasne prijaté. 

 

 

K bodu 3 

Člen komisie Pavol Alexy spracoval a predložil komisii varianty turnajového systému družstiev pre sezónu 

2016-2017, a to skupinový systém „každý s každým“ a vylučovací „KO systém“. Po prejednaní obidvoch 

systémov pre jednotlivé vekové kategórie sa komisia uzniesla, že vo všetkých kategóriách sa bude hrať 

skupinovým systémom „každý s každým“. 

Skupinový systém turnaja „každý s každým“ pre všetky kategórie prijala komisia jednohlasne.  

 

 

K bodu 4 

Po posúdení možností jednotlivých klubov zorganizovať turnaj družstiev mládeže a na návrh klubov, ktoré 

o to prejavili záujem, navrhuje komisia nasledovné termíny a organizátora turnaja: 

 

04.12.2016 Mladšie žiactvo  STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 

18.12.2016 Dorast   ŠKST Karlova Ves 

12.02.2017 Staršie žiactvo  STK Devínska Nová Ves 

3.-4.6.2017 Najmladšie žiactvo SPST Záhorská Bystrica (predbežne) 



Komisia súhlasí, aby sa turnaj družstiev, kde sú len dve družstvá, teda kategória Dorastenky, kde sú 

prihlásené družstvá STK ZŠ Na bielenisku Pezinok a družstvo MSK Malacky, odohrajú vo vzájomne 

dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste. 

 

Komisia vzala na vedomie termíny regionálnych turnajov organizovaných BA/TT, ktoré odsúhlasil VV BSTZ 

a KSTZ Trnava.  

 

S termínmi a miestami konania turnajov družstiev mládeže súhlasila komisia jednohlasne. 

   

 

K bodu 5 

Člen komisie a zároveň predseda VV BSTZ pán Pavol Alexy pripomenul, že VV BSTZ na svojom nasledujúcom 

zasadnutí prerokuje tiež otázky finančného rozpočtu pre nastávajúcu sezónu. Vyzval zároveň členov komisie, 

aby si pripravili návrhy čerpania financií tak, aby to bolo na prospech činnosti klubov a v súlade s prijatým 

Štatútom  KM BSTZ. 

 

 

K bodu 6 

Predseda KM BSTZ poďakoval prítomným za konštruktívny prístup a zasadnutie ukončil. 

 

V Bratislave, 26.8.2016    

Zapísal:  Jaroslav Freund, predseda KM BSTZ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


