
Zápisnica zo zasadania VV KSTZ ZA 28.3.2022 

 

Miesto konania :  Ružomberok 

Prítomní:   Martin Ďuračík, Ján Buczacki, Milan Laššák, Juraj Jonák 

    František Kováč, Michal Mikušiak 

Ospravedlnený:  Juraj Švento 

Zapisovateľ:   Kováč František 

 

Program: 

 

1. Riešenie situácie v 1.lige východ 

2. Riešenie požiadavky z BB kraja o postup z 3ligy BB kraja do 2.ligy ZA-BB 

3. Riešenie požiadavky regionálneho VV ZA-CA-KM-BY o postup z 5.ligy do  4.ligy západ KSTZ 

4. Príprava konferencie KSTZ ZA 

5. Rôzne 

 

AD1) 

Vypadávajúce družstvá patriace do ZA alebo BB kraja zostúpia do 2.ligy KSTZ ZA, pričom 

najvyššie umiestnené družstvo (ZA-BB) z dlhodobej súťaže 1. ligy, ktoré by ináč vypadlo, bude 

určené ako náhrada za postupujúceho, keďže vzhľadom na ukončenie súťaží KSTZ ZA oficiálny 

postupujúci z 2. ligy nie je. 

 

AD2) 

V rámci súťaží KSTZ ZA nikto (žiadne mužstvo) nepostupuje a ani nezostupuje. V zmysle 

rozhodnutia VV KSTZ ZA o ukončení súťažného ročníka uverejneného dňa 22.1.2022 teda nie je 

možné doplniť 2.ligu o postupujúceho z 3.ligy BB. 

 

AD3) 

Z rovnakého dôvodu ako v bode 2 nie je možné vyhovieť požiadavke VV regionálneho zväzu ZA -

KN-CA-BY o postup z ich 5.ligy do 4.ligy západ KSTZ ZA. Súťaže KSTZ ZA boli ukončené a VV 

KSTZ ZA za týmto rozhodnutím stojí. Pokračovanie súťaží v režime OP v situácii ktorá bola 

v januári, by bolo neskôr neregulárne vzhľadom na značný počet klubov, ktoré nemohli pokračovať 

(podľa ankety) a prípadné kontumácie ich stretnutí by hrubo ovplyvnili výsledky súťaží. 

 

AD4)  

Termín konferencie je stanovený na 8.5.2022 v Ružomberku, čas a presné miesto bude upresnené, 

zároveň VV je zaviazaný pozvať na konferenciu zástupcov všetkých predsedov regionálnych 

zväzov ako aj BB zväzu. VV výbor očakáva od konferencie, že potvrdí správnosť rozhodnutí VV 

pri riadení súťaží v čase medzi konferenciami počas pandemického ročníka 2021/22. 

 

AD5) 

VV je zaviazaný hľadať pre budúci ročník aj alternatívne modely súťaží, aby bolo možné dohrať 

nový ročník, tak aby priebeh bol regulárny, nie ako súťaže SSTZ, ktoré boli plné kontumácií, 

nemožnosti štartovať zdravým hráčom počas režimu OP len preto, že nie sú očkovaní a tiež 

šalamúnskym rozhodnutím VV SSTZ zo dňa 2.3.2022, keď až v tomto termíne rozhodol, že sa  

bude z 1.ligy aj vypadávať. 

VV schválil rozdelenie nákupu loptičiek z dotácii SSTZ v objeme 50 ks na každý klub žilinského 

kraja hrajúce mužské súťaže KSTZ ZA a taktiež po 4 sady pohárov pre všetky oblastné zväzy. 

VV schválil zmrazenie rebríčkov u hráčov hrajúcich len súťaže KSTZ ZA. 

 

 

Všetky schválené body boli schválené jednohlasne  


