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Zápis z konferencie krajského stolnotenisového zväzu Žilina 

zo dňa 15.5.2022 

 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí samostatnú prílohu tohto zápisu, prítomní delegáti 

v počte 32 zo 42, nezúčastnili sa delegáti 6 klubov: Višňové, Rabča, Bešeňová, 

Zákopčie, Čadca, Stará Bystrica – to znamená celkovú pokutu pre oddiely v sume 300 € 

(6x50€) a 4 členovia VV. 

 Konferencia je uznášaniaschopná. 

 

Hostia: zástupca kraja BB (KSTZ BB), zástupca oblastného zväzu Martin (ObSTZ Martin); 

Miesto konania: Ružomberok, Penzión Blesk, Vajanského 9 

Program:  

 1. Otvorenie 

 2. Voľba pracovnej komisie 

 3. Odovzdanie 50 ks loptičiek delegátom za oddiel žilinského kraja hrajúcich súťaže KSTZ ZA 

 4. Správa o hospodárení za obdobie 2021/2022 

 5. Hlasovanie o dvoch samostatných 2. ligách, namiesto spoločnej žilinsko – bystrickej 2. ligy 

 6. Príprava nového súťažného ročníka 2022/2023, Rozpis súťaží – alternatívne modely, opatrenia 

proti COVID 19 

 7. Voľba delegátov na konferenciu SSTZ 

 8. Voľba predsedu KSTZ ZA a člena VV KSTZ ZA 

 9. Návrh uznesenia 

10. Diskusia, podnety na súťažný ročník, rôzne ... 

11. Schválenie uznesenia 

12. Záver  
 

Ad 1: Konferenciu otvoril predseda KSTZ ZA Martin Ďuračík a oznámil, že sa konferencie 

zúčastnilo 29 delegátov za oddiely a kluby z 35 a 6 členov VV zo 7, čo znamená, že právo 

hlasovať má 35 delegátov a konferencia je uznášaniaschopná. Privítal na konferencii aj hostí 

z ObSTZ Martin a KSTZ Banská Bystrica. Ďalej dal návrh na doplnenie programu v bode 8, 

kde súčasťou tohto bodu voľby nového predsedu KSTZ ZA bude aj voľba nového člena VV 

KSTZ ZA. Návrh bol jednohlasne odsúhlasený všetkými delegátmi, ktorí mali právo 

hlasovať;    

                                                     hlasovanie:   za – 32; proti – 0; zdržalo sa – 0; 

Ad 2: Po návrhu pracovnej komisie predsedom KSTZ ZA bola jednohlasne odsúhlasená všetkými 

delegátmi, ktorí mali právo hlasovať jedna spoločná pracovná komisia v zložení : vedúci - 

Peter Babušík, člen - Michal Mikušiak, člen - Peter Vaverka; 

                                                                           hlasovanie:   za – 32; proti – 0; zdržalo sa – 0; 

Ad 3: Všetkým oddielom hrajúcim súťaže riadené KSTZ ZA boli odovzdané loptičky, ktoré boli 

zakúpené z dotácií SSTZ; 

Ad 4: Správu o hospodárení za obdobie 2021/2022 predniesol predseda ŠTK František Kováč, kde 

informoval prítomných o príjmoch a výdavkoch v uvedenom období; 

Ku dňu 30.4.2022 je na účte disponibilná suma 8 413,26 €, v pokladnici 136,02 €, celkovo 

8 549,28 €. 

Príjmy a výdavky od 1.9.2021 do 14.5.2022: 

Celkové príjmy: 8 666 € 

Celkové výdavky: 8919,21 € 
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Ad 5: Po prvotnej informácii predsedu KSTZ ZA k oddeleniu, resp. odčleneniu družstiev z BB 

kraja hrajúcich spoločnú 2. ligu a k hlasovaniu o osamostatnení 2. ligy KSTZ ZA bez 

družstiev z BB kraja, resp. vytvorenie samostatnej 2. ligy BB krajom predniesol zástupca 

BB kraja Oliver Kovács informácie z rokovaní VV KSTZ BB, kde informoval o tom, že na 

ďalší týždeň (20.5.2022) bude mať konferenciu aj KSTZ BB, kde budú aj hlasovať o tomto 

bode. Na otázku či delegáti konferencie KSTZ ZA súhlasia s rozdelením terajšej spoločnej 

2. ligy ZA a BB kraja, resp. oddelením súťaží 2. ligy na samostatnú 2. ligu KSTZ ZA 

a samostatnú 2. ligu KSTZ BB delegáti nadpolovičnou väčšinou odsúhlasili rozdelenie 

spoločnej 2. ligy ZA a BB kraja na dve samostatné súťaže. 

                                                                             hlasovanie:   za – 17; proti – 8; zdržalo sa – 7; 

V prípade nesúhlasu delegátov konferencie KSTZ BB s odčlenením, resp. rozdelením 

spoločnej 2. ligy ZA a BB kraja na dve samostatné súťaže bude zvolaný aktív VV KSTZ 

ZA, kde budú prizvaní zástupcovia družstiev z BB kraja hrajúcich v tejto súťaži a následne 

bude spolu s nimi dohodnuté ich ďalšie pôsobenie v spoločnej 2. lige, ako aj podmienky 

v súvislosti s účasťou v súťaži, riadením súťaže, hlasovaním a pod;  

                                                                 hlasovanie:   za – 31; proti – 0; zdržalo sa – 1; 

 

V prípade mládežníckych súťaží je KSTZ ZA za súčasné pravidlá o kvalifikáciách, barážach 

o postupy na MSR. 

Ad 6: V súvislosti s novým súťažným  ročníkom 2022/2023 a jeho regulárnosťou pre prípady 

postupov a zostupov boli postupne predstavované jednotlivé možnosti v súvislosti, ak budú 

opäť zavedené pandemické opatrenia vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR 

a dohraním jednotlivých súťaží. Ako najschodnejší variant bolo delegátom konferencie 

navrhnuté na odhlasovanie dohratie súťaží (základnej časti) do 31.5.2023, kde musí byť 

odohraté minimálne 50 % zápasov (v prípade odohraných menej ako 50% zápasov sa 

súťažný ročník anuluje). V prípade, že bude odohratých viac ako 50 % zápasov bude sa 

považovať v prípade ukončenia súťaží kvôli pandemickým opatreniam tento stav (posledné 

odohraté kolo) ako konečný a záväzný pre všetky súťaže riadené KSTZ ZA v súvislosti 

s postupmi a zostupmi z jednotlivých súťaží. Všetky dohodnuté a schválené podmienky 

v súvislosti so súťažným ročníkom 2022/2023 budú uvedené v Rozpise KSTZ ZA 

k jednotlivým súťažiam.   

                                                                             hlasovanie:   za – 24; proti – 7; zdržal sa – 1; 

Ad 7: Predseda KSTZ ZA navrhol za delegátov na konferenciu SSTZ Martina Ďuračíka 

a Františka Kováča, ďalej sa na účasť na konferencii SSTZ prihlásili Radovan Slimák 

a Róbert Valúch ml. a ako náhradníci Michal Mikušiak a Juraj Jonák. 

 Delegáti konferencie jednohlasne schválili uvedenú nomináciu na konferenciu SSTZ. 

                                                                             hlasovanie:   za – 32; proti – 0; zdržalo sa – 0; 

Ad 8: Doterajší predseda KSTZ ZA Martin Ďuračík sa vzdal uvedenej funkcie z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti a navrhol nového kandidáta na uvedenú funkciu Petra Vaverku st. s tým, že on 

by nahradil odstupujúceho člena VV KSTZ ZA Juraja Šventa, ktorý sa funkcie vo VV vzdal 

zo zdravotných dôvodov. Delegáti konferencie iného kandidáta na post predsedu ani člena 

VV nenavrhli. Pred samotnou voľbou predsedu a člena KSTZ ZA prebehlo hlasovanie 

o priebehu, akým bude voľba predsedu a nového člena VV uskutočnená. Na otázku či bude 

voľba predsedu KSTZ ZA a nového člena VV KSTZ ZA vykonaná verejným hlasovaním, 

delegáti konferencie takéto hlasovanie odsúhlasili. 

                                                                             hlasovanie:   za – 29; proti – 0; zdržalo sa – 3; 
 

Verejným hlasovaním prebehla voľba nového predsedu KSTZ ZA, kde bol za nového 

predsedu KSTZ ZA zvolený Peter Vaverka st. 

                                                                            hlasovanie:   za – 26; proti – 6; zdržalo sa – 0; 
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Zvolením nového predsedu sa mení v stanovách Krajského stolnotenisového zväzu Žilina 

článok 1, bod 5 sídlo KSTZ ZA: na Mojmírova 28, 036 01 Martin. 

                                                                            hlasovanie:   za – 26; proti – 6; zdržalo sa – 0; 

 

Verejným hlasovaním prebehla voľba nového člena VV KSTZ ZA, kde bol za nového člena 

KSTZ ZA zvolený JUDr. Martin Ďuračík.  

                                                                            hlasovanie:   za – 25; proti – 2; zdržalo sa – 5; 

Ad 9: Pracovná komisia spracovala a predniesla návrh uznesení prijatých na konferencii. 

Ad 10: Diskusia, podnety, rôzne 

 

- predseda KSTZ ZA uviedol, že od nasledujúcej sezóny 2022/2023 sa budú všetky 

súťaže riadené KSTZ ZA evidovať a zapisovať na stránke riadenej SSTZ https://stolný 

tenis. info; 

 

- delegát oddielu STK Sokol Stránske Ján Hodas opätovne otvoril stránku neodohraných 

zápasov, resp. ich písanie a požadoval zvýšený dohľad, resp. opatrenia proti tomuto 

neregulárnemu spôsobu ovplyvňovania jednotlivých súťaží; 

 

- VV KSTZ ZA sa uzniesol, že v uvedenom prípade nepomôže ani fotenie pred a po 

zápase ako bolo navrhované, ani online kamery, ale od nového súťažného ročníka 

zvýši početnosť náhodných kontrol zástupcami VV KSTZ ZA na zápasy jednotlivých 

súťaží bez ohlásenia; 

 

- delegát oddielu Energodata Žilina predniesol návrh na rozšírenie súťaží 4. ligy západ, 

kde by družstvo na 1. mieste 5. ligy ObSTZ ZA malo postúpiť automaticky, pretože 

dohrali súťaž a podľa súťažného poriadku a Rozpisu pre súťaže riadené KSTZ ZA má 

na to právo; 

 

- predseda KSTZ ZA v reakcii na uvedený podnet povedal, že po ovplyvnení súťaží 

pandemickou situáciou nebola možnosť a ochota družstiev odohrať jednotlivé súťaže 

riadené KSTZ ZA do konca (na základe ankety), čo bola jedna z podmienok pre 

postupy a zostupy v Rozpise pre súťaže. Preto sa na konferencii hlasovalo o novom 

súťažnom ročníku 2022/2023, kde už boli presne stanovené podmienky pre postup 

a zostup v prípade zavedenia opätovných pandemických opatrení. O návrhu na 

rozšírenie súťaže 4. ligy západ o 1. družstvo z 5. ligy ObSTZ ZA (Kysucký Lieskovec 

„B“) prebehlo hlasovanie, kde delegáti konferencie nesúhlasili s rozšírením súťaže 4. 

ligy západ a tým s postupom víťaza 5. ligy ObSTZ ZA do tejto súťaže.       

                                                       hlasovanie:   za – 12; proti – 11; zdržalo sa – 9;  

 

- delegát oddielu STK Sokol Stránske predniesol návrh o opätovnom poplatku oddielov, 

ktoré nemajú mládežnícke družstvá s tým, že buď nech sa zdvihne tento poplatok, aby 

boli financie na podporu mládeže alebo nech sa zdvihne vklad do jednotlivých súťaží, 

ktorý bude použitý na tieto účely. Po návrhu zvýšiť vklady do súťaží 2. liga  na 60 €, 3. 

liga na 50 € a 4. liga na 40 € prebehlo hlasovanie, kde delegáti konferencie schválili 

zvýšenie vkladov do jednotlivých súťaží riadených KSTZ ZA takto: 2. liga – 60 €, 3. 

liga – 50 €, 4. liga – 40 €. Súčasťou tohto návrhu bolo zrušenie poplatku 15 € pre 

družstvá, ktoré nemajú mládežnícke družstvá.  

                                                         hlasovanie:   za – 25; proti – 3; zdržalo sa – 4; 

 

- zástupca KSTZ BB Oliver Kovács predniesol návrh o postupe družstva Lučenec „A“ 

zo spoločnej 2. ligy, ktoré skončilo po ukončení spoločnej súťaže 2. ligy KSTZ ZA a 
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BB na 1. mieste ako víťaza do 1. ligy, poprípade ak by mali aj iné družstvá z 2. ligy 

záujem o postup do 1. ligy mohla by sa medzi nimi odohrať baráž, kde by bola forma 

baráže dohodnutá až po prihlásení týchto družstiev; 

-  predseda KSTZ ZA v reakcii na uvedený návrh povedal, že do ukončenia súťaže  

2. ligy bolo odohratých len 5 zápasov a družstvo na 1. mieste nemá žiadne právo 

postúpiť do 1. ligy. V prípade nejakej baráže sa v tomto prípade neuvažuje a ani sa 

neuvažovalo, keďže Rozpis hovoril jasne o odohraní všetkých súťažných zápasov, 

k čomu by vzhľadom na pandemické opatrenia aj po ich uvoľnení do 30.6.2022 

nedošlo aj s odohratím prípadných baráží. Tak isto 1. liga bola uzatvorená riadiacim 

orgánom SSTZ po jej ukončení a určite nebude meniť svoje rozhodnutia o jej 

prípadnom rozšírení alebo vypadnutí ďalšieho družstva v prospech 1. družstva 

v neodohratej 2. lige.  

                                                               hlasovanie:   za – 27; proti – 0; zdržalo sa – 5;  
 

- delegáti riešili v prípade zavedenia akýchkoľvek pandemických opatrení 

obmedzujúcich súťažné stretnutia a účasť hráčov na nich počas súťažného ročníka 

2022/2023, aby sa s okamžitou platnosťou prerušil súťažný ročník sezóny až do stavu 

pred zavedením týchto opatrení; 

 

- delegát oddielu KST ZŠ Turčianske Teplice Pavel Valko st. upozornil na zaraďovanie 

hráčov do krajského rebríčka, pretože nie všetci, ktorí krajské súťaže odohrali sa tam 

nachádzajú, resp. nachádzali; 

- predseda ŠTK František Kováč v reakcii na túto poznámku uviedol, že rebríček je 

zamrazený a rovnaký ako minulý rok, pretože sa neodohrali žiadne súťaže 

a samozrejme v reakcii na vydané rebríčky SSTZ sa budú hráči do krajského rebríčka 

dopĺňať. Ďalej uviedol, že hráčov, ktorých chcú oddiely zaradiť do krajského rebríčka 

im to zaradenie vykoná, ale pokiaľ nemajú žiadnu históriu z krajských súťaží musí 

vychádzať z rebríčkového postavenia v oblastných súťažiach. Tiež uviedol, že ak bude 

mať niekto požiadavky do rebríčka nech sa ohlási a všetko sa vyrieši. 

 

- predseda KSTZ ZA Martin Ďuračík ako aj zostávajúci členovia VV poďakovali 

odstupujúcemu členovi VV Jurajovi Šventovi za jeho dlhoročnú a obetavú prácu 

v prospech KSTZ ZA a želajú mu hlavne veľa zdravia a pohody v jeho ďalšom nielen 

stolnotenisovom živote; 

 

- predseda ŠTK František Kováč predniesol informáciu o skončenom pohári KSTZ 

Žilina 2022, pričom poháre ako aj diplomy budú prvým trom družstvám (Ružomberok, 

Liptovský Hrádok, Čadca) zaslané dodatočne, nakoľko sa pohár skončil len v sobotu 

14.5. a nebolo možné pripraviť poháre. Taktiež finančné odmeny budú oddielom 

(Ružomberok, Liptovský Hrádok, Čadca) zaslané na účet. 

 

Ad 11: Konferencia schválila nasledovné uznesenie z konferencie: 

 

Konferencia KSTZ ZA berie na vedomie:  

- Správu o hospodárení za obdobie 2021/2022; 

 

- zástupcovia VV KSTZ ZA začnú neohlásené kontroly na jednotlivých súťažných 

stretnutiach z dôvodu zamedzenia písania, resp. neodohrania zápasov; 

 

- pokutu za neúčasť delegátov na konferencii pre družstvá: Čadca, Višňové, Rabča, Stará 

Bystrica, Zákopčie a Bešeňová v sume 50 € pre každý oddiel. 



5 
 

 

- v prípade zavedenia akýchkoľvek pandemických opatrení obmedzujúcich súťažné 

stretnutia a účasť hráčov na nich počas súťažného ročníka 2022/2023 okamžite prerušiť 

súťažnú sezónu až do stavu pred zavedením týchto opatrení; 

 

Konferencia KSTZ ZA schvaľuje: 

- doplnený program konferencie  

 

- pracovnú komisiu v zložení : Peter Babušík, Michal Mikušiak, Peter Vaverka st.; 

 

- rozdelenie spoločnej 2. ligy ZA a BB kraja na dve samostatné ligy; 

 

- v prípade nesúhlasu s rozdelením spoločnej 2. ligy ZA a BB kraja zo strany KSTZ BB 

zvolať aktív so všetkými zástupcami 2. ligy aj z BB kraja a dohodnúť ďalší postup 

v organizovaní tejto spoločnej súťaže; 

 

- odohrať súťažný ročník najneskôr do 31.5.2023 s tým, že musí byť odohratých 

minimálne 50 % súťažných stretnutí, aby boli splnené podmienky pre postupy a zostupy 

v jednotlivých súťažiach riadených KSTZ ZA; 

 

- v prípade, že bude odohratých viac ako 50 % súťažných stretnutí v jednotlivých ligách 

a dôjde k prerušeniu, resp. ukončeniu súťažnej sezóny kvôli pandemickým opatreniam 

zostáva v platnosti aktuálny stav odohratých zápasov pre posudzovanie postupujúcich 

a zostupujúcich družstiev; 

 

- zástupcov KSTZ ZA na konferenciu SSTZ v zložení: Martin Ďuračík, František Kováč, 

Radovan Slimák, Róbert Valúch ml., náhradníci Juraj Jonák, Michal Mikušiak; 

 

- voľbu nového predsedu KSTZ ZA Petra Vaverku st. od 16.05.2022 a zároveň schvaľuje 

zmenu stanov občianskeho združenia Krajského stolnotenisového zväzu Žilina článok 1, 

bod 5 sídlo KSTZ ZA na: Mojmírova 28, 036 01 Martin; 

 

- voľbu nového člena VV KSTZ ZA Martina Ďuračíka; 

 

- zvýšenie vkladov do súťaží riadených KSTZ ZA od nového súťažného ročníka 

2022/2023 nasledovne: 2. liga – 60 €, 3. liga – 50 €, 4. liga 40 € a zrušenie poplatku 15 € 

pre družstvá, ktoré nemajú mládežnícke družstvá; 

 

Konferencia KSTZ neschvaľuje: 

- návrh o postupe, resp. rozšírení súťaže 4. ligy západ o víťaza 5. ligy ObSTZ ZA;  

 

- postup družstva Lučenec „A“ z 2. ligy do 1. ligy východ. 

 

                                                     Zápis zapísal Peter Babušík vedúci prac. komisie 

 

Zápis overili: 

 

                  Peter Vaverka člen pracovnej komisie              Michal Mikušiak člen pracovnej komisie 


