Z á p i s n i c a zo zasadnutia VV VsSTZ v Košiciach dňa 5.septembra 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:

Ján Pitoňák, Ing.Erich Reho, František Solár, JUDr.Daniel Fink, Ing.Miroslav
Harabin, RNDr.Marta Brúderová
O s p r a v e d l n e n ý : Stanislav Dubec
PROGRAM

: 1 / Kontrola uznesení

2/ Súťaže dospelých – schválenie materiálov do bulletinu
3/ Súťaže mládeže - „ 4/ Návrh rozpočtu VsSTZ a zmien do VHS
5/ Jubilanti 2.polrok 2013
6/ Metodický materiál klubom (2%)
7/ Rôzne

Dr.Brúderová
Pitoňák
Solár
Ing.Harabin
Dr.Brúderová
Dr.Fink

Zasadnutie výkonného výboru viedla predsedníčka.
K bodu 1 – uzn 7/13-14-návrh novej stránky vsstz - trvá T:1.10.2013 Z: Ing.Harabin
upravené UZN 6/13-14 - Preveriť právny status klubov z pohľadu ich možného financovania za
výsledky T:30.9.2013
Z: Dr.Fink
Pripraviť koncepčný materiál pre kluby o získavaní 2% a dať na pripomienkovanie členom VV
a členom EK T: 1.9.2013
Z: Dr.Fink

K bodu 2 – Predseda ŠTK,p.Pitoňák, dal na schválenie zoznam materiálov zaradených do
printového Rozpisu ST súťaží VsSTZ pre súťažný ročník 2013/2014 - VV, adresár
klubov,rozpis Súťaží, kritéria hracích miestností, žrebovanie, koncosezónny rebríček
mužov a žien.
Diskusia k nahlasovaniu k spôsobu výsledkov :
Reho – je za digitálne nahlasovanie, aj keď výsledky ankety neboli jednoznačné a preto
nemáme istotu, že všetky kluby dodržia daný spôsob; bolo by vhodné dať alternatívu mobilom ap.
Solár - Pri alternatíve bude mať problém nahodiť čiastočný výsledok, je za nahadzovanie
kompletných výsledkov so skenom
Fink- súhlasí s novým spôsobom nahlasovania výsledkov
Pitoňák – Súhlasí s alternatívou - kto má možnosti a chce, bude zadávať výsledky na
pinec.sk, ostatní môžu nahlasovať predchádzajúcim spôsobom

Hlasovanie v prospech nahlasovania výsledkov na pinec.sk priamo 5:1
UZN 9/13-14 – a) VV odsúhlasil pre uvedenie do rozpisu súťaží k nahlasovaniu výsledkov
znenie: Kluby sú povinné minimálne napísať výsledky na pinec.sk v nedeľu
do 21hod. bez skenu. Oficiálny sken (foto) zápisu odoslať e-mailom
(resp.poštou) najneskôr v pondelok do 12 hod.
Originál zápisu kluby zašlú 1xpolročne doporučene poštou na adresu
predsedu ŠTK.
b) Dohodnúť s Ing.Szarvašom podmienky prevádzkovania stránky.
T: do 6.10.2013
Z: Pitoňák
Po predchádzajúcich sťažnostiach klubov je potrebné overiť hracie podmienky STO
Košarovce – poverený dr.Fink do 3.10.2013

K bodu 3 – Súťaže mládeže - Solár - Predložil návrh na zaradenie materiálov do Rozpisu
súťaží :

Súťažný poriadok, adresár, kalendár súťaží, smernica financovania
klubov na základe športových výsledkov, archív – majstri kraja v súťaži
jednotlivcov a súťaži družstiev, rebríčky k 1.7.2013
Prihlášky do VSPM sú uzavreté, do súťaží je prihlásený počet družstiev takto : VSPM
A dorast.20, staršie žiactvo..24.mladšiežiactvo..17, najmladšie žiactvo..13; VSPM B 27dr.
K bodu 4- Návrh rozpočtu VsSTZ a zmien do VHS - Ing.Harabin – neprerokované
UZN 10/13-14 – a) Zvolať ekonomickú komisiu VsSTZ pripraviť návrh rozpočtu na
fiškálny rok 2013 a na súťažný ročník 2013/14
b) pripraviť návrh úprav VHS na rok 2013
Materiály predložiť členom VV 4 dni pred VV
T: v texte
Z: Ing.Harabin

K bodu 5 – Jubilanti 2.polrok 2013

Dr.Brúderová

Z predloženého návrhu VV schválil oceniť týchto jubilantov
50r.- Ing.Andrej DZELINSKÝ – STK Lokomotíva Košice- činnosť KM VsSTZ, T lic.A, .....plaketa
50r.- Miroslav KUREČKO – Centrál Svidník – predseda ObSTZ Svidník, T lic.B, Rlic.A .....plaketa
85r.- Ing.Ladislav ŠRANKO – Lok.Košice – VV SSTZ, VV VsSTZ, T lic.B, Rlic.A .....pamätný list

K bodu 6 – Metodický materiál klubom (2%) Dr.Fink
Členovia VV materiál v e-mailovej forme materiál pripomienkovali a prijali uznesenie
UZN 11/13-14- VV VsSTZ berie na vedomie pracovný materíál „Podpora VV VsSTZ klubom
pri ziskaní 2% dane z príjmu.“ VV VsSTZ ukladá predsedovi DK v lehote do 7 dní od
zasadnutia VV na internetovej stránke VsSTZ formou ankety zistiť záujem klubov o mož-nosť
registrácie pre tento účel vrátane ďalšíchpotrebných informácií. V prípade reálneho záujmu
jednotlivých klubov /vyhodnotí VV VsSTZ/ potom následne vypracovať manuál postupu pre
kluby /vrátane vzorových dokumentov a termínového kalendáraúloh/ a po zapracovaní
pripomienok jednotlivých členov VV VsSTZ ho uverejniť na internetovej stránkeVsSTZ.“
T a Z: v texte

K bodu 7 – Rôzne
°°Predseda RK,p.Dubec a predseda MVK,IngReho spracujú prehľad klubov, ktoré nemajú
rozhodcov a trénerov s platnou licenciou. Materiál spracovaný predsedom ŠTK podľa
prihlášok v úvode sezóny.
°°Brúderová – na konferenciu k vyhláseniu Nórskych fondov pre VS 24.9. v Košiciach a seminár 25.9.v Michalovciach je za VsSTZ prihlásená predsedníčka a Ing.Reho

UZN 12/13-14- Spracovať návrh na obsahové zameranie projektu pre NF
T: 22.9.2013
Z: Solár, Dubec
Dohodnutý termín VV VsSTZ bude v týždni po 21.10.2013
Zapísala : Marta

Brúderová

Overili : Solár, Dr.Fink

