
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: 15.12.2016 

Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, Bratislava 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie stavu krajských majstrovských súťaží - správa predsedu ŠTK  
3. Prerokovanie stavu v mládežníckych súťažiach a aktivitách- správa predsedu KM   
4. Príprava MK dospelých -propozície, organizácia 
5. Projektové schémy pre rok 2017 - základná informácia 
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 km navrhnutému programu zasadnutia VV 

BSTZ a zasadnutie sa riadilo hore uvedeným programom. 

 

K bodu 2 

Správu o priebehu ligových súťaží ústne predniesol predseda ŠTK Alexander Cibula. Konštatoval, že 

súťaže prebiehajú štandardne. Boli udelené dve pokuty za kontumáciu. Vzhľadom na zdravotné 

problémy v klube Slovtón, jeho družstvo bolo odhlásené zo súťaže a bude prvým zostupujúcim 

družstvom. Vzhľadom na dôvody pre ktoré sa Slovtón odhlásil  zo súťaže nebola navrhnutá klubu 

žiadna pokuta. Keďže družstvo Slovtónu sa odhlásilo ešte pred začiatkom odvetnej časti, všetky jeho 

výsledky boli anulované a na hráčov Slovtónu sa prihliada ako na hráčov, ktorí v ročníku 2016/2017 

nerozohrali žiadnu súťaž. 

Ďalej VV BSTZ prerokoval stav v posielaní zápisov. Podľa informácie predsedu ŠTK niektoré kluby 

neposielajú kópie podpísaných zápisov, ale posielajú len elektronickú formu z počítača bez podpisov, 

napriek tomu, že rozpis súťaže predpisu zaslanie kópie podpísaného zápisu. Po krátkej diskusii VV 

BSTZ k tomuto bodu prijal nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie VV1/12/2016 

V zmysle rozpisu súťaže pre ročník 2016/2017 je povinnosťou domácich po stretnutí zaslať zápis 

stretnutia s podpismi vedúcich družstiev a rozhodcu. Napriek tomu, že v prvej polovici súťažného 

ročníka 2016/2017 sa tento priestupok toleroval, od druhej polovice je ŠTK povinná za každý 

zaslaný zápis bez podpisov udeliť pokutu ako keby zápis zaslaný nebol. 

 

Hlasovanie: 
Za   6 
Proti   0 
Zdržal sa  0 
Nehlasoval  0 
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K bodu 3 

Správu v písomnej podobe predložil predseda KM Jaroslav Freund tak, ako je uvedená v prílohe 1 

tejto zápisnice. P. Alexy tlmočil žiadosť Zuzany Juríkovej o pridelenie 3 ks dresov zo skladu BSTZ klubu 

Záhorská bystrica. VV BSTZ prijal k uvedenému nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie VV2/12/2016 

VV BSTZ berie na vedomie správu predsedu KM BSTZ o stave súťaží a aktivít v oblasti práce s 

mládežou tak ako je uvedená v prílohe zápisnice. VV BSTZ poveruje predsedu KM aby pridelil 

požadované dresy zo skladu BSTZ klubu Záhorská bystrica 

Hlasovanie: 
Za   6 
Proti   0 
Zdržal sa  0 
Nehlasoval  0 
 

K bodu 4 

VV BSTZ sa zaoberal prípravou majstrovstiev Bratislavského kraja mužov z žien pre rok 2017 a v 

zmysle schváleného kalendára potvrdil termín  22.1.2017. Pre konanie MK boli vypracované 

propozície tak, ako sú uvedené v prílohe 2 tejto zápisnice. VV BSTZ prijal k uvedenému nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie VV3/12/2016 

VV BSTZ schvaľuje propozície MK mužov a žien tak, ako sú uvedené v prílohe 2 tejto zápisnice. 

Zároveň poveruje Jána Vaniaka zabezpečením cien pre víťazov a zabezpečením haly pre MK a jej 

otvorením o 7.15. Ďalej poveruje Martina Reháka zabezpečením bufetu v hale počas MK. 

 

Hlasovanie: 
Za   6 
Proti   0 
Zdržal sa  0 
Nehlasoval  0 
 

K bodu 5 

V rámci tohto bodu predseda BSTZ informoval členov VV BSTZ, že VÚC otvára nové grantové schémy. 

Uzatvorenie prvého kola je 11.1.2017, pričom základným predpokladom pre hodnotenie podaného 

grantu je elektronické podanie a podanie vtlačenej forme s predpísanými prílohami, z ktorých 

najproblematickejšie je potvrdenie z ministerstva vnútra, a to z časového hľadiska. Žiadosť o vydanie 

potvrdenia bola podaná. Z diskusie vyplynulo, že žiadosť vypracuje KM. VV BSTZ prijal k uvedenému 

nasledovné uznesenie: 

Uznesenie VV4/12/2016 

VV BSTZ berie na vedomie informáciu o grantových schémach pre oblasť športu na VÚC a poveruje 

predsedu KM zabezpečením vypracovania žiadosti o finančnú podporu z grantových schém pre rok 

2017 so zameraním na podporu mládeže. 

 

Hlasovanie: 
Za   6 
Proti   0 
Zdržal sa  0 
Nehlasoval  0 
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K bodu 6 

 

Predseda ŠTK pripomenul potrebu dohodnúť termín baráže o postup do 1. ligy s TT krajom, 

pravdepodobne na obdobie koniec marca. Predseda BSTZ informoval, že financie  určené podľa 

výpočtu na základe rebríčka boli podľa predložených faktúr vyplatené jednotlivým klubom. Jediný 

klub ktorý zatiaľ nepredložil faktúru je PST Stupava. Ďalej bolo financované technické zabezpečenie 

výberového kempu, v zmysle rozpočtu schváleného na rok 2017 boli zakúpené ceny pre víťazov súťaží 

MK družstiev mládeže. Z financií BSTZ sa nečerpali žiadne položky mimo schváleného rozpočtu a stav 

financií na účte BSTZ k 15.12.2016 je 8463 EUR. 

K uvedeným informáciám nebola žiadna ďalšia diskusia a nikto z prítomných nepredniesol diskusný 

príspevok. 

 

K bodu 7 

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

 

 

Zapísal : Pavol Alexy, v.r., predseda BSTZ 

 

V Bratislave, 15.12.2017 
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Príloha 1 

Správa predsedu KM BSTZ 

Stav v mládežníckych súťažiach a aktivity 

 

1. Bodovacie turnaje mládeže 

V zmysle plánovaných akcií sa od začiatku hracej sezóny 2016/2017 uskutočnili v 

spolupráci s Trnavským stolnotenisovým zväzom Bodovacie turnaje mládeže BA/TT, 

a to  

I. BTM: Najmladšie a staršie  žiactvo - v septembri v Moravskom sv. Jáne 

Mladšie žiactvo a dorast   - v októbri vo Veľkých Úľanoch  

II. BTM: Najmladšie a staršie  žiactvo - v novembri v Pezinku 

Mladšie  žiactvo a dorast  - v decembri – pôvodne ho mal 

organizovať klub Spoje/Ivánka, po ich odstúpení krátko pred termínom 

turnaj zorganizoval klub MSK Malacky v hale SSTZ v Bratislave s tým, 

že vzhľadom k vzniknutej situácii na základe rozhodnutia VV BSTZ 

náklady na prenájom haly znáša polovicu klub MSK Malacky a druhú 

polovicu BSTZ. 

2. Turnaje SPM 

Kluby Bratislavského kraja zorganizovali  

v septembri  SPM SŽ – MSK Malacky 

  U21 – STO Spoje/Ivánka 

v novembri SPM NŽ – MSK Malacky 

v decembri SPM Dor – MSK Malacky 

SPM MŽ – turnaj pôvodne pridelený klubu Spoje/Ivánka, opäť z dôvodu 

odstúpenia klubu Spoje/Ivánkaorganizuje klub MSK Malacky v hale 

SSTZ v Bratislave, na základe rozhodnutia VV BSTZ opäť polovicu 

nákladov na prenájom haly znáša klub a polovicu BSTZ 

 

3. Majstrovstvá kraja žiackych družstiev 

V sezóne 2016/2017 sa táto súťaž uskutočňuje turnajovým spôsobom, kedy víťazi 

turnaja postupujú priamo na M-SR (okrem kategórie Najmladšie žiactvo). 

4.12.2016 – Mladšie žiactvo - Pezinok:  
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Víťazmi sa stali chlapci z klubu STO Devínska Nová Ves a dievčatá z klubu 

STO Devínska Nová Ves, ktorí postupujú na M-SR. 

Najbližšie bude odohraný turnaj družstiev 

18.12.2016 – Dorast - Karlova Ves 

 

4. Projekt podpory mládežníckeho výberu 

Garantom projektu je pán Branislav Kalužný, ktorý zároveň spracoval návrh Projektu 

regionálneho mládežníckeho výberu. Cieľom tohto projektu je  

- Zvýšiť výkonnostnú úroveň mládežníckeho stolného tenisu v BA-regióne 

- Vytvoriť systém podpory klubov v starostlivosti o najtalentovanejších hráčov 

regiónu 

- Organizovať spoločné sústredenia ako súčasť systému 

- Zvyšovať spoluprácu klubov  (napr. pri organizovaní sústredení) 

 

Pod taktovkou trojice Branislav Kalužný, Pavol Alexy, Martin Grežo sme 6.11.2016 

zorganizovali v stolnotenisovej hale SSTZ Výberový kemp, do ktorého bolo 

pozvaných na základe odporúčaní trénerov klubov 56 detí. Tieto boli testované na 

techniku hry, prácu nôh, fyzickú pripravenosť, psychiku a vôľové vlastnosti. Na 

kempe sa aktívne zúčastnili tréneri a kouči zo všetkých klubov nášho kraja, ktoré 

pracujú s deťmi. Títo nezávisle hodnotili deti pri jednotlivých aktivitách a výsledkom 

hodnotení je poradie 16 vybraných detí, ktoré budú pozvané na sústredenie. Zároveň 

bolo vytvorené poradie 9 náhradníkov pre prípad neúčasti niektorých detí zo 16tky 

vybraných. Vyhodnotenie kempu a zoznam vybraných hráčov boli zaslané všetkým 

dotknutým klubom. 

Predbežne je navrhnutých 5 sústredení, ktoré sa uskutočnia v niektorom z klubov 

BA-kraja. Prvé sústredenie bude 8.1.2017 v Pezinku. Ďalšie budú v stanovených 

termínoch v mesiacoch február, marec, máj a jún 2017. Pre každý termín sa určí 

usporiadajúci klub a organizačné pokyny. Projekt je určený pre deti do 12 rokov. Po 

ukončení a vyhodnotení projektu zvážime možnosť podobného projektu pre ďalšie 

vekové kategórie. 

5. Projekt podpory začiatočníkov 

Garantom projektu je pani Andreja Vidová, ktorá spolu s pani Zuzanou Juríkovou 

pripravujú podklady pre spustenie projektu.  

Správu predložil: Jaroslav Freund, predseda KM BSTZ 

V Bratislave, 15.12.2017 
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Príloha 2 

Bratislavský  stolnotenisový zväz, Černockého 6, 834 17 Bratislava 

________________________________________________________________ 

V Bratislave 15.12.2016  

                                                                                                  Oddielom stolného tenisu BA kraja 

PROPOZÍCIE 
Majstrovstiev bratislavského kraja v stolnom tenise jednotlivcov  mužov a žien pre r. 2017 

 

Termín          :    22.1.2017 - nedeľa 
 
Miesto           :    Stolnotenisová hala SSTZ, Bratislava, Černockého 6 
 
Organizátor  :    Bratislavský stolnotenisový zväz  
 
Riaditeľstvo súťaže   : 
 
       riaditeľ       :      Ján Vaniak             
       hl. rozhodca   :     Pavol Alexy          
       zást. hl .rozhodcu :     Alexander Cibula 
 
Prihášky     :         Hráči podávajú e-mailom / dvojhra mužov, dvojhra žien, štvorhra mužov,     
        štvorhra žien, zmiešaná štvorhra  / do 20.1.2016 do 18.00 hod. na adresu 
:          
                              pavol.alexy@stuba.sk  vrátane štvorhier. Štvorhry bude možné prihlásiť aj 

v deň konania turnaja do 10.00 hod. prihláška musí obsahovať: Priezvisko, 
meno, rok narodenia, registračné číslo hráča a jeho klubovú príslušnosť. 
Prihláška bez uvedených náležitostí bude neplatná. 

 
StránkaMK: Webová stránka MK bude www.stkpk.sk, presný link 

http://www.stkpk.sk/index.asp?action=article&ArticleID=400 kde bude 
priebežne uvádzaný zoznam prihlásených a takisto tu budú uvedené 
výsledky MK. Výsledky MK budú uverejnené aj na stránke www.bzst.sk  

 
Prezentácia :        Uskutoční sa dňa 22.1.2017  od 07.45 do 08.30.hod. v stolnotenisovej hale 
 
Žrebovanie :         Uskutoční sa dňa 22.1.2017 o 8.30 hod. v stolnotenisovej herni. 
 
Predpis       :         Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a tohoto rozpisu 
    a - dvojhra mužov 
                                                     b - dvojhra žien 
                                                     c - štvorhra mužov 
                                                     d - štvorhra žien 
                                                     e - zmiešaná štvorhra  
Začiatok súťaží : 9,00 
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Systém súťaže   :  Dvojhry  sa hrajú dvojstupňovým systémom:  I. stupeň skupinový, 2. 
stupeň                              
                              vylučovací. Hrá sa na 3 víťazné sety z piatich. Štvorhry vylučovacím 
systémom.       
       
Právo štartu      :  Zúčastniť sa môžu  len registrovaní hráči a hráčky v v BA kraji a hráči hrajúci 

v zahraničí so súhlasom SSTZ, ak  ich  posledný materský klub -  oddiel 
pred odchodom do zahraničia bol na území   bratislavského kraja.   

 
Rozhodcovia: rozhodcov pri stoloch určí hlavný rozhodca z radov súťažiacich 

 
Štartovné     :  5.- € na hráča, vrátane štvorhier.  
 
Loptičky : BTY G 40+ 
 
Námietky     :  Podávajú sa u hlavného rozhodcu v zmysle Súťažného poriadku. 
 
Titul             : Víťazi jednotlivých súťaží získajú titul:  Majster bratislavského kraja pre r. 2017.                                            
 
Finalisti dvojhry mužov a žien majú zabezpečenú účasť na Majstrovstvách Slovenska. 
 
 
            Alexander Cibula                                                                         Pavol Alexy 
           predseda ŠTK BSTZ                                           predseda BSTZ 
                      v.r.             v.r.      
 
 
 
 


