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
Dátum: 8.2.2018
Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
Prítomní podľa prezenčnej listiny v prílohe.
Ospravedlnený: Ján Vaniak

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Prerokovanie odvolania p. Kahánka voči rozhodnutiu DK
Prerokovanie podnetov na disciplinárne konanie proti p. Mišíkovi a p. Medňanskému
Prerokovanie možnosti spustenia vlastného informačného ligovému systému od ročníka
2018/2019
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1
Zasadnutie VV otvoril predseda Pavol Alexy. Konštatoval, že prítomní sú siedmi členovia VV, VV bol
uznášania schopný. K programu neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy.
K bodu 2
Predseda oboznámil členov VV o odvolaní sa p. Kahánka, pričom členovia VV potvrdili, že sú
oboznámení s materiálmi týkajúcimi sa prípadu, ktoré im boli zaslané elektronicky. Následne členov
VV oboznámila s výsledkom šetrenia a s konaním DK prítomná predsedajúca DK p. S. Vanišová.
Členovia VV si vypočuli vysvetlenie okolností priestupku od oboch zúčastnených strán, t.j. od p.
Kahánka aj od zástupcov klubu STK Devínska Nová Ves, ktorý zastupovali páni Fratrič a Bilský. Po
krátkej diskusii k prípadu členovia VV jednomyseľne konštatovali, že priestupok bol preukázaný,
pričom došlo k závažnému porušeniu pravidiel stolného tenisu v časti týkajúcej sa disciplíny, avšak
vzhľadom na to, že p. Kahánek nebol doposiaľ disciplinárne trestaný, jeden člen VV navrhol znížiť
trest na 9 mesiacov ako protinávrh proti návrhu - trest DK potvrdiť v pôvodnej výške 12 mesiacov.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Hlasovanie o potvrdení trestu 12 mesiacov:
Za:
3
Proti:
4
Zdržal sa:
0
návrh neprešiel
Hlasovanie o znížení trestu na 9 mesiacov:

Za:
Proti:
Zdržal sa:
návrh prešiel

4
0
3

VV ako odvolací orgán znížil trest ktorý v tomto prípade udelila DK z 12 na 9 mesiacov. Na základe
rozhodnutia DK o začatí trestu dňom 3.1.2018 trest trvá do 2.10.2018 vrátane.
Odôvodnenie: p. Kahánek nebol doposiaľ disciplinárne trestaný a počas incidentu nedošlo
k fyzickému napadnutiu.
Následne bol výsledok ústne oznámený p. Kahánkovi. Predseda VV zašle výrok o odvolaní
Kahánkovi a klubu STK Devínska Nová Ves písomne.

p.

K bodu 2
Predseda otvoril bod č. 2 rokovania a konštatoval, že všetky materiály a nasledovná komunikácia
týkajúca sa oboch prípadov porušenia disciplíny boli členom VV zaslané elektronicky. Pre oba prípady
sa členovia VV zhodli, že ich odstupujú disciplinárnej komisii na disciplinárne konanie. Pre obidva
prípady bola navrhnutá jedna DK a to nasledovne:
Predseda :
členovia:

Silvia Vanišová
Marian Biksadský
Peter Bognár
Martin Krebs

Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Návrh prešiel
Predseda odovzdal všetky materiály oboch prípadov predsedovi DK p. Silvii Vanišovej, prítomnej na
zasadnutí VV.
V ďalšej diskusii k nárastu prípadov porušenia disciplíny na stretnutiach krajských líg členovia VV
konštatovali, že vo všetkých troch prípadoch zlyhali aj hlavní rozhodcovia (HR) stretnutí. Ani
v jednom prípade nebol previnilec trestaný kartou, ani v jednom prípade HR nevykonal žiadny zápis
do zápisu o stretnutí. Konaním HR v zmysle jeho povinností a právomocí by bolo možné s vysokou
pravdepodobnosťou predísť disciplinárnemu konaniu pred DK. Z uvedených dôvodov prijal VV
nasledovné uznesenie:
Uznesenie VV 1/2/2018
VV ukladá všetkým klubom, aby zabezpečili riadny výkon činnosti HR na ligových stretnutiach. HR
je povinný konať pri porušení disciplíny a musí o priestupku urobiť zápis do zápisu o stretnutí. Ak sa
zistí disciplinárne previnenie ktoréhokoľvek hráča na stretnutí a HR nevykonal o tomto žiadny zápis
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do zápisu o stretnutí a v prípade, že bude takéto porušenie predmetom disciplinárneho konania
a skutok sa potvrdí, bude disciplinárne riešený aj HR.
Za týmto účelom VV BSTZ v čo najkratšom čase zorganizuje školenie HR klubov tak, aby títo boli
poučení o právomociach a povinnostiach HR. Opatrenie o disciplinárnom riešení HR, ak si nesplní
uvedené povinnosti, vstúpi do platnosti nasledovný deň po uskutočnení uvedeného školenia. Kluby
sú povinné vyslať rozhodcov, ktorí budú funkciu HR vykonávať na ligových stretnutiach na toto
školenie. Neúčasť na školení nezbavuje povinností a zodpovednosti HR vyplývajúcich z pravidiel ST
a tohto opatrenia. Školenie bude organizované na náklady BSTZ, bez poplatku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

K bodu 4
Predseda spolu s členmi ŠTK informoval členov VV o možnosti prechodu z informačného systému
pinec.info na vlastný informačný systém pre riadenie krajských ligových súťaží, nakoľko pinec.info je
značne zastaralý, neposkytuje dostatočnú podporu, spôsobuje problémy ak súťaže riadia viacerí
členovia ŠTK, je ťažkopádny v oblasti archivácie databáz a pod. Na základe predstavenia
predpripravenej verzie programu niektorým členom VV (predseda a ŠTK) bola podaná informácia
o základných princípoch ako by mal program fungovať. Zo strany programátora, člena VV BSTZ R.
Gregu bolo prisľúbené, že program by mohol byť pripravený na konci sezóny pre testovanie tak, aby
sa dal spustiť od ročníka 2018/2019 v plne funkčnej verzii. Program okrem štandardných info služieb
bude ponúkať databázovú nadstavbu o histórii hráčov, ich výsledkoch, rebríčkových pozíciách v čase
a pod. Takisto bude umožnený výstup z databáz do programu na tvorbu rebríčkov. VV v tomto bode
po diskusii prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie VV 2/2/2018
VV schválil prechod na vlastný informačný systém pre riadenie BSTZ krajských ligových súťaží.
Program spracuje a pripraví v stanovenom čase Roland Grega tak, aby bol možný plynulý prechod
na vlastný systém od ročníka 2018/2019. VV schválil výšku odmeny za vypracovanie programu pre
informačný systém a jeho spustenie do prevádzky podľa cenovej ponuky.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

K bodu 5
V rámci bodu rôzne sa riešili nasledovné témy:
- J. Freund vzniesol požiadavku, aby bol umožnený editačný prístup do niektorých sekcií novej
www stránky bstz, konkrétne požiadal o vstup do sekcie KM. Zo strany administrátora

3

-

-

-

-

stránky bol o prisľúbené okamžité riešenie a takisto to bude možné pre ďalších užívateľov ak
o to požiadajú.
v tejto súvislosti sa členovia VV dohodli, že od ročníka 2018/2019 bude zrušená duálnosť vo
www stránkach krajského zväzu a len jedna z nich bude oficiálna. Rozhodnutie o tom, či stará
alebo nová verzia, bude prenesené na zhromaždenie delegátov, aby kluby prostredníctvom
svojich zástupcov rozhodli o tejto otázke.
predseda KM informoval VV o žiadosti L. Čolovičkovej o členstvo v KM na základe toho, že
v Stolnotenisovom centre, ktoré riadi majú zaradené deti. VV členstvo L. Čolovičkovej v KM
schválil hlasovaním za: 7, proti 0, zdržal sa :0
v súvislosti so zmenou klubovej príslušnosti členov KM, konkrétne jej predsedu J. Freunda a
ďalej B. Kalužného VV schválil ich ďalšie pôsobenie v KM bez dopadu na zmeny v zložení
komisie. Klub Feromax Bratislava má právo nominovať do KM svojho zástupcu namiesto B.
Kalužného.
Predseda informoval členov VV o tom, že koncom minulého roka boli v zmysle plnenia
projektu z BSK zakúpené dresy detských veľkostí a stolnotenisový robot. Rozhodnutie
o použití dresov a spôsobu využívania robota mimo krajských sústredení presúva VV BSTZ do
kompetencie KM. Robot sa bude prednostne využívať na sústredeniach krajského výberu.

V Bratislave, 8.2.2017

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

Overil: Milan Novák, člen revíznej komisie, v.r.

príloha: rozhodnutie o odvolaní J. Kahánka
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