
Z Á P I S N I CA 
ZO ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV  

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: 26.9.2018 

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

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Správa o hospodárení za obdobie 9/2017 - 8/2018 

3. Plán činnosti a rozpočet na obdobie 9/2018 - 8/2019 

4. Vyhodnotenie a odovzdanie ocenení za ročník 2017/2018 

5. Rozpis a zahájenie súťaží pre ročník 2018/2019, nová www stránka 

6. Schválenie princípov rozpisu súťaže pre ročník 2019/2020 

7. Voľba delegátov na konferenciu SSTZ v roku 2019 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie otvoril predseda BSTZ a konštatoval, že VV BSTZ zvolal zhromaždenie delegátov v súlade 

s platnými stanovami BSTZ. Konštatoval ďalej, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina 

delegátov a to 42 delegátov z celkového počtu 68, čo je 61,7% a zhromaždenie je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2 

V úvode tohto bodu predseda vysvetlil, že správa o hospodárení je vypracovaná za obdobie 9/2017-

8/2018: 

Uznesenie ZD 1/9/2018 

Zhromaždenie delegátov schvaľuje správu o hospodárení BSTZ tak, ako ju predložil VV BSTZ a ako 

je uvedená v prílohe 1 tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za:  42 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

K bodu 3 

Predseda uviedol rokovanie o pláne činnosti a rozpočte vysvetlením  východísk a dôvodov prečo sú 

oba dokumenty takto koncipované. K predloženým materiálom neboli žiadne otázky ani diskusné 

príspevky. O oboch dokumentoch sa preto hlasovalo spoločne. 

 

Uznesenie ZD 2/9/2018Zhromaždenie delegátov schvaľuje plán činnosti a rozpočet na obdobie 

1.9.2016 až 31.8.2019 tak ako ho predložil VV BSTZ bezo zmien tak ako je uvedený v prílohe 2 tejto 

zápisnice.  
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Hlasovanie: 

Za:  42 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

K bodu 4 

Predseda ŠTK odovzdal ocenenia prvým trom družstvám v jednotlivých ligových súťažiach v ročníku 

2017/2018. 

 

K bodu 5 

K tomuto bodu predseda konštatoval, že súťaž je pripravená s tým, že je funkčný vlastný informačný 

systém nahradzujúci doterajšie používanie portálu pinec.info. Ďalej sa prerokovala žiadosť hráčky 

Baďurovej, ktorá vysvetlila, že upravené pravidlo o štarte ženy v mužských ligách ju kvôli jej posunu 

v ženskom rebríčku diskvalifikovalo zo štartu v III. Lige, ktorú už dlhé roky hráva. Po rozsiahlej diskusii 

napriek tomu, že rozpis súťaže nemožno v danom ročníku meniť, ale zohľadniac skutočnosť, že súťaž 

sa ešte nerozohrala ako aj to, že v tomto prípade nejde o špekulatívne konanie nakoľko 

preukázateľne P. Baďurová pravidelne III. Ligu hrávala v minulosti, zhromaždenie delegátov 

odsúhlasilo jej štart v II. Lige a to nasledovným uznesením: 

 

Uznesenie ZD 3/9/2018 

Zhromaždenie delegátov udeľuje výnimku hráčke P. Baďurovej z rozpisu súťaže v časti súpisky 

a schvaľuje jej zaradenie na súpisku III. Ligy BSTZ pre ročník 2018/2019, pričom zhromaždenie 

delegátov zohľadnilo najmä to, že nejde o špekulatívne dôvody, ale najmä to, že súťaž sa ešte 

nerozohrala. Zároveň sa zhromaždenie delegátov uznieslo, že akákoľvek žiadosť o akúkoľvek ďalšiu 

výnimku z rozpisu súťaže po jej rozohratí nesmie byť prerokovávaná. 

 

Hlasovanie: 

Za:  25 

Proti:  5 

Zdržal sa:  12 

 

K bodu 6 

Predseda otvoril diskusiu k rozpisu súťaže pre ročník 2019/2020. K tomuto bodu vzišiel na základe 

predchádzajúcej diskusie v bode 5 návrh, aby sa upravil predpis o štarte žien. Zhromaždenie sa 

zhodlo na tom, že súčasné pravidlo sa textovo upraví tak, aby v zmysle súčasných pravidiel 

umožňovalo ženám, ktoré sú v základe extraligy žien a do 50 miesta v rebríčku SR žien štart v II. Alebo 

III. Lige (nie nižšie), alebo alternatívne podľa priemerného ligového koeficientu vypočítaného na 

základe výsledkov odohratých v krajských ligových súťažiach. K tomuto bodu bolo následne 

hlasovaním prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie ZD 4/9/2018 

Zhromaždenie delegátov schvaľuje pre súťažný ročník 2019/2020 zmenu rozpisu súťaže v bode pre 

zaradenie žien na súpisky mužov s nasledovným princípom: 

Žena môže byť zaradená v základe takej najnižšej mužskej ligy, ktorej ligový koeficient je väčší ako 

bodová hodnota hráčky zmenšená o 1(podmienka BH-1<LK). Pokiaľ nie je možné takýto ligový 
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koeficient vypočítať pre chýbajúcu históriu hráčky, bude platiť, že žena, ktorá je v základe extraligy 

žien a je umiestnená do 50. miesta SR rebríčka žien, nesmie byť na súpiske 4. ligy a nižšie. Výpočet 

koeficienta a zverejnenie, v ktorej ligovej súťaži môžu byť v zmysle týchto pravidiel ženy 

zaraďované na súpisky je povinná zverejniť rebríčková komisia pri vydaní krajského 

koncosezónneho rebríčka. Zhromaždenie delegátov ukladá rebríčkovej komisii povinnosť 

vypracovať algoritmus výpočtu koeficienta a takisto upraviť presné znenie textu so rozpisu súťaže 

pre ročník 2019/2020. 

 

Hlasovanie: 

Za:  41 

Proti:  0 

Zdržal sa:  1 

 

K bodu 7 

 

Po krátkej diskusii zhromaždenie zvolilo delegátov na celoslovenskú konferenciu SSTZ pre rok 2019  

delegátov a náhradníkov ( v poradí) 

 

Uznesenie ZD 5/9/2018 

Zhromaždenie delegátov schvaľuje nasledovných delegátov na konferenciu SSTZ ktorá sa bude 

konať v roku 2019 a náhradníkov v poradí nasledovne: 

 

Delegáti (bez poradia):  

Alexy Pavol 

Freund Jaroslav 

Kríž Zdenko 

Hamran Anton 

 

Náhradníci ( v poradí) 

1. Rehák Martin 

2. Juríková Zuzana 

3. Cibula Alexander 

 

Hlasovanie: 

Za:  42 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 8 

V rámci bodu rôzne zástupcovia klubu MSK malacky navrhli rozšírenie komisií, na základe čoho bolo 

prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie ZD 6/9/2018 

Zhromaždenie delegátov schvaľuje rozšírenie komisií o nasledovných členov: 
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Do ŠTK : Jaroslav Teker 

Do Rebríčkovej komisie : Bronislav Vosátko 

Do komisie mládeže: Vladimír Janči 

Hlasovanie: 

Za:  42 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 9 

Predseda zhromaždenie delegátov ukončil 

 

 

V Bratislave, 26.9.2018            Zapísal: 

 

          Pavol Alexy 

 

Nasledujú prílohy: 

Prezenčná listina 

Príloha 1 - správa o činnosti hospodárení 

Príloha 2 -  plán činnosti a rozpočet 
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Príloha 1 : Správa o činnosti a hospodárení BSTZ za obdobie 9/2017 až 8/2018 

Bratislavský stolnotenisový zväz v uplynulej sezóne plnil svoje úlohy nasledovne: 

- riadil ligové súťaže dospelých 

- riadil súťaže družstiev mládeže 

-zabezpečoval výkon príslušných komisií v súlade s potrebami BSTZ (ŠTK, rebríčková, komisia 

mládeže a disciplinárka komisia) 

- organizačne a finančne zabezpečil sústredenia krajského výberu mládeže 
- podieľal sa na organizácii regionálnych majstrovstiev s TT krajom 

 

Bratislavský stolnotenisový zväz v uplynulej sezóne hospodáril nasledovne: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohyb príjem výdaj

Bankove poplatky -97.98

GRANT Magistrát 1200

Grant VUC 3400

Mládež -9842.37

Pohare MK dospelých -55.09

Pokladna -65.7

Poplatky internet -740.42

Poplatky za mobil -179.2

Vyhodnotenie lig dospelí -414.04

Vysledkovy portal -500

ine 285.3

MREG mládež BATT pohare -800

MREG mládež BATT lopty -200

Vratka z registrácií 1180

Štartovné ligové súťaže vrátane prestupov a hosťovania, pokut 6152

Príspevok SSTZ na krajský výber 2600

spolu 14817 -12894.8

rozdiel 1922
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Príloha 2: Plán činnosti BSTZ a rozpočet na obdobie 9/2018 až 8/2019 

Plán činnosti BSTZ na ročník 2018/2019 vychádza z plánu organizovania dlhodobých súťaží 
mužov (II. - IX. liga) a turnajov mládeže. Plán činnosti reflektuje kalendár SSTZ a BSTZ. Pre 
uvedené obdobie bude BSTZ zabezpečovať nasledovné aktivity: 

1. Organizácia a riadenie dlhodobých súťaží mužov, ligy II. až IX. Predpokladaný začiatok 
súťaží je v prvom týždni októbra 2018. Súťaže v zmysle schváleného rozpisu bude 
riadiť ŠTK. Na konci sezóny ŠTK zabezpečí barážové stretnutia medzi víťazom II. ligy 
BSTZ a II. ligy KSTZ TT o postup do I. ligy západ. 
 

2. Organizácia majstrovstiev kraja dospelých pre rok 2017. 
 
Termín: určí VV BSTZ 
Miesto: Hala SSTZ, Černockého 
Zodpovedný: ŠTK 

 
3. Organizácia MK družstiev mládeže turnajovým spôsobom 

 
 Termíny: určí KM BSZT 
 Organizátor: určí KM BSTZ 
  
Súťaže riadi KM v súčinnosti s určeným členom ŠTK. V každej kategórii víťaz postupuje na 
MSR okrem kategórie Nž. BSTZ zabezpečí včasné nahlásenie družstiev na MSR. 
 
 Termín: podľa pokynov SSTZ 
 Zodpovedný: predseda KM, ŠTK 
  

4. Organizácie MREG mládeže v kategórii Nž, Sž 
 
 Termín: 7.4.2019 
 Miesto: Hala SSTZ, Černockého 
 Zodpovedný: KM 
 

5. BSTZ riadne zabezpečí prihlásenie detí kraja na jednotlivé MSR jednotlivcov a včas 
určí vedúceho výpravy 

 
 Termín: Podľa pokynov SSTZ 
 Miesto: podľa rozpisu MSR 
 Zodpovedný: KM 
 

6. Účasť na podujatiach kde sa vyžaduje reprezentácia kraja, najmä mládežnícke 
podujatia (turnaj 4 miest a iné). 

 
 Termín: podľa požiadaviek 
 Miesto: podľa príslušných propozícií 
 Zodpovedný: KM  
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7. BSTZ sa bude podieľať na organizovaní súťaží mládeže BATT open, najmä rebríčkovým 

servisom 
 
 Termín: priebežne 
 Zodpovedný: KM, Alexy  
 

8. BSTZ bude podporovať kluby pracujúce s mládežou. Program podpory bude 
vychádzať z odporúčaní KM na podnet klubov pracujúcich s mládežou. 

 
 Termín: priebežne 
 Miesto: podľa plánu podpory 
 Zodpovedný: KM  
 
 
 

Rozpočet na sezónu 2018/2018 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu BSTZ na obdobien  9/2018 - 8/2019
Predpoklad

Reálny stav financií k 31.8.2018: výdaje buducej sezony 20 200.00 €

Banka 16 297.34 €

Pokladňa 65.70 € príjmy  buducej sezony 10 650.00 €

Spolu 16 363.04 €

zostatok k zaciatku buducej sezony 6 747.34 €

Planovany Planovany

č. Položka výdaj príjem poznamka

1 Poplatky za mobil 200.00 €

2 Poplatky internet 700.00 €

3 Bankove poplatky 100.00 €

4 Pohare MK dospelých 150.00 €

5 Štartovné MK dospelých 200.00 €

6 Prenájom haly SSTZ na MK dospelych 300.00 €

7 Lopty na MK dospelých 50.00 €

8 Vyhodnotenie lig dospelí 450.00 €

9 MREG mládež BATT prenajom haly 300.00 €

10 MREG mládež BATT lopty 200.00 €

11 MREG mládež šrtovné za BA kraj 150.00 €

12 MREG mládež BATT štartovné za TT kraj 150.00 €

13 MREG mládež BATT pohare 200.00 €

14 Rezerva 800.00 €

15 Mládež 16 000.00 €

16 Pokladna 100.00 €

17 Vysledkovy portal/servis 500.00 €

19 GRANT Magistrát 0.00 €

20 Grant VUC 0.00 €

21 Štartovné ligové súťaže vrátane prestupov a hosťovania, pokut 6 200.00 € odhad

22 Vratka z registrácií 1 100.00 € uz prislo na ucet 

23 Príspevok SSTZ na krajský výber 3 000.00 € odhad

20 200.00 € 10 650.00 €
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