Z á p i s n i c a zo zasadnutie VV VsSTZ konaného dňa 8.augusta 2013 v Košiciach
==================================================================
P r í t o m n í : Ing.Reho, Ing.Harabin, Dubec, Pitoňák, JUDr.Fink, Dr.Brúderová
Ospravedlnený : Solár
P R O G R A M : 1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Kontrola uznesení
Info o aktuálnych otázkach
členovia VV
Stav prípravy súťaží mužov a žien
Pitoňák
Informácia o mládežníckych súťažiach
Ing.- Reho
Stav účtu VsSTZ – pokuty, úhrady klubov
Ing.Harabin
Program aktívu
Dr.Brúderová
Rôzne – menovacie dekréty členom komisií
- nový zákon o ochrane osobných údajov
K bodu 1 – Zasadnutie VV otvorila a viedla podľa schválenej pozvánky predsedníčka.
Kontrola uznesení –uznesenia doteraz prijaté sú splnené
K bodu 2 – Brúderová informovala – o možnosti zapojenia do školenia trénerov aj záujemcov bez maturity
(prax v klube 5 r.; vek nad 40r.,ukončená.......
Fink – pripomenul, že v súvislosti s plánovaným finančným ohodnocovaním klubov je žiaduce,
aby kluby mali (stanovy) účty. Navrhol spracovanie materiálu "Podpora VV VsSTZ klubom pri
získavaní 2%“, čoho predpokladom je mať oficiálny účet.

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 ako návod na postup pri získavaní 2% a dať na
pripomienkovanie členom VV a členom EK
T: 30.8.2013
Z: Dr.Fink
K bodu 3 – Pitoňák, predseda ŠTK – spracoval prihlášky klubov a výsledky dotazníka zameraného na hrací
čas, spôsob nahlasovania výsledkov; s výsledkami boli oboznámení členovia VV e-mailom.
Prezentoval závery zo zasadnutia ŠTK : Kvalifikácie o postup sa zachovajú ako doteraz;
Kalendár je spracovaný, v súťažiach družstiev sú voľné termíny – Všechsvätých, M-VS, MSR;
Ing.Reho,Ing. Harabin – podporujú alternatívu nahlasovania výsledkov cez pinec.sk
K bodu 4 – pre neprítomnosť predsedu KM informoval Ing.Reho o prihláškach do súťaží mládeže - kat.B,
ktorých počet zatiaľ nespĺňa podmienky pre ich zriadenie – Spiš-Gemerská 4, Podtatranská 2,
Vihorlatská 3, Šariš-Duklianska 2 (rozpis vyžaduje najmenej 6 v skupine). Situácia si vyžiada
osloviť kluby s touto požiadavkou na aktíve. Všetky materiály boli zverejnené na internete-vej
stránke pre pripomienkovanie. Termín odovzdania súpisiek do kat. A je 31.8.2013
K bodu 5 – Ing.Harabin uviedol stav úhrad štartovného a poplatkov za mládež podľa jednotlivých líg.
Aktuálny stav na účte k 8.8. je 7264,36€. Sú kluby, ktoré permanentne robia úhrady až na
aktíve. Na najbližšie zasadnutie VV spracuje rozpočet VsSTZ.
K bodu 6 – O príprave aktívu informovala predsedníčka – je pripravené hodnotenie súťažného ročníka
2012/13 a nové informácie z konferencie SSTZ; diplomy družstvám mužských a mládežníckych
súťaží; plakety najúspešnejším mužom a 3 najlepším mládežníkom. Ocenenie jubilanta
p.Gábora. Vedením aktívu je poverený Ing.Harabin,podpredseda.
K bodu 7 - Rôzne
 doplnené komisie – ekonomická : Ing.Daniel Martinko, MVK : Mgr.Janka Mihaľovová;
pripravené menovacie dekréty odovzdajú svojim členom predsedovia na aktíve

 stále sa hľadá vhodné riešenie pre webovú stránku VsSTZ; Harabin túto otázku riešil
s p.Kolárom, odborníkom v tejto oblasti; VV súhlasí s ďalším rokovaním
UZN 7/13-14 UZN 7/13-14 – VV ukladá dohodnúť s p.Kolárom zriadenie ukážkovej free verzie na jeho stránke
k posúdeniu formy a prípadne finančnú náročnosť.
T: 1.10.013
Z:Ing.Harabin

UZN 8/13-14 - Na webovej stránke aktualizovať logo zväzu a adresár výkonného výboru, zoznam
komisií VsSTZ
T: 1.9.2013
Z: Brúderová
 v Športinforme bol zverejnený nový zákon č.122/2013 Z.z.o ochrane osobných
údajov s účinnosťou od 1.7.2013. Keďže ustanovenia zákona platia aj pre naše občianske
združenie, VV poveril Dr.Finka o posúdenie našich záväzkov pri spracovávaní výsledkových listín a ekonomických materiálov.
Zapísala: marta

brúderová

POZVÁNKA
na zasadnutie výkonného výboru dňa 5.9.2013 o 13 h. v Košiciach, Textilná 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------p r o g r a m : 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

marta brúderová

Ing.Harabin
Dr.Brúderová
Dr.Fink

