UZNESENIE volebnej konferencie Východoslovenského stolnotenisového zväzu
konanej dňa 9.mája 2013 v Spišských Vlachoch
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konferencia pri 92,19 %nej účasti (PO kraj 88,23%, KE kraj 96,15%)
1/ S ch v á l i l a
a/ Rokovací a volebný poriadok so zmenou - voľba delegátov na konferenciu SSTZ tajne
b/ Správu o činnosti VsSTZ za uplynulé volebné obdobie
c/ Správu kontrolno-revíznej komisie
d/ Hlavné úlohy VsSTZ na roky 2013 - 2017
e/ Zloženie komisií : mandátová : Ing.Miroslav Harabin, Rastislav Terezka, JUDr.Daniel Fink
volebná :
Stanislav Dubec, Ondrej Haky, Ján Sojčák,
návrhová : Ing.Erich Reho, Ing.Andrej Ružík, Ing.Vladimír Pavľák
2/P r i j a l pozdravný list predsedu SSTZ PhDr.Zdenka Kríža
3/ Z v o l i l a
a/ Výkonný výbor VsSTZ v počte 7 a v zložení : Ján PITOŇÁK (počet hlasov 41),
Ing.Erich REHO (32), JUDr.Daniel FINK (32), František SOLÁR (29),
Stanislav DUBEC (28), Ing.Miroslav HARABIN (28), RNDr.Marta BRÚDEROVÁ (27)
b/ Voľba predsedu : RNDr.Marta BRÚDEROVÁ (počet hlasov 1.kolo 26, 2.kolo 28)
Ing.Miroslav HARABIN (počet hlasov 1.kolo 26, 2.kolo 25)
c/ Kontrolnú komisiu v zložení : Ondrej HAKY (26), JUDr.Zoltán GALLO (24),
Rastislav TEREZKA(24)
d/ Zástupcov do Dozornej rady SSTZ - Stanislav DUBEC
(PO) (16)
- JUDr.Zoltán GALLO (KE) (13)
e/ Delegátov na volebnú konferenciu SSTZ, ktorá sa bude konať 22.6.2013 v Bratislave
1. JUDr.Zoltán Gallo, 2.JUDr.Jozef Blaško, 3. Ing.Andrej Dzelinský, 4. František Solár,
5. RNDr.Marta Brúderová, 6.Anton Gurčík, 7.Ing.Erich Reho, 8. Rastislav Terezka,
9.Vladimír Pištej, 10.Ján Pitoňák, 11.Stanislav Dubec, 12. Ing.Miroslav Harabin
13.Ing.Kristián Knoblich, 14.JUDr.Daniel Fink, 15.Ing.Daniel Martinko, 16.Peter Roba
náhradníci : JUDr.Anton Hajduk, Ladislav Bodnár, Vincent Pavúk, Mikuláš Soós,
MUDr.Jaroslav Novotný, Miroslav Andrus, Jozef Svitana
e/ kandidátov do VV SSTZ:
na funkcie
- RNDr.Marta BRÚDEROVÁ ................................ predseda MVK
- Ing.Miroslav HARABIN
..................................predseda MVK
- Ing.Erich REHO .............................predseda komisie pre masový rozvoj, školský šport,TP
4/ O d p o r ú č a
Výkonnému výboru VsSTZ presadzovať v hnutí Hlavné úlohy VsSTZ na roky 2013-2017
5/ U k l a d á
a/ Výkonnému výboru VsSTZ prerokovať námety z diskusných príspevkov
a zaujať k nim stanovisko, ak nebolo zaujaté na konferencii
T : 1.9.2013
b/ ŠTK používať pomenovanie 4.liga Košicko-Zemplínska namiesto Zemplínska
c/ VV akceptovať zrušenie povinnosti mať trénera pre družstvá v 4.lige
d/ Uskutočniť legislatívne zmeny v Stanovách VsSTZ v texte:
T : do 31.7.2013
Čl.6. Krajská konferencia VsSTZ bod
4.c) môže navrhnúť najviac dvoch zástupcov paritne do každej z jednotlivých komisií SSTZ
d) volí za každý kraj paritne zástupcu do Dozornej rady SSTZ
Čl. 10 Výkonný výbor VsSTZ a predseda bod:
2.Najprv sa volí predseda výkonného výboru. Volia ho delegáti konferencie spomedzi prihlásených
kandidátov
3.Následne sa volia členovia výkonného výboru VsSTZ VV VsSTZ má spolu s predsedom 5 - 9
členov.
4.VV si volí spomedzi svojich členov podpredsedu

Z á p i s z diskusie .

Diskusiu r i a d i l JUDr.Zoltán Gallo, podpredseda VV:

1. Ing.Anton HAMRAN - gen.sekretár SSTZ
-Aktuálne infomácie o činnosti SSTZ – ocenil kluby výsledky Emy
Labošovej na Eurokids; význam organizovania Open JC a Open kadet pre väčší počet
štartujúcich našich hráčov; informoval o vzorci MŠ, ktorým určuje poradie športových
zväzov pri financovaní – SSTZ je na 12.-15.mieste; hala na Černockého je vlastníctvom SSTZ
– bolo preinvestovaných 80tisíc € na opravy;
SSTZ sa podarilo v spolupráci s FTVŠ UK v Bratislave otvoriť externé bakalárske štúdium
trénerov
2. Ing.Milan SZARVAŠ – STO Sedlice - Výsledkový servis súťaží ponúkol možnosť výsledky súťaží družstiev zadávať cez pinec.sk – prideliť oprávnenie
prístupu mužstiev a ŠTK; domáce družstvo by archivovalo zápisy (zasielanie len pri
protestoch), preskenovaný zápis zaslalo na ŠTK – rýchle a jednoduché nahadzovanie
výsledkov; zrušiť posielanie zápisov poštou
3. Vladimír MARTAUS - OSTZ Prešov – 1. MSR dorast j Stropkov –
apeloval na VV SSTZ, pretože boli pripomienky na usporiadateľa – ubytova-nie, raňajky –
argumentoval rozpočtom na M-SR, aby finančné usmernenie dostali aj kluby, resp.vedúci
výprav;
2. Pohár DH má stále nižšiu účasť – v roku 2012 v rámci toho bolo viac akcií;
apeloval na prítomných vedúcich klubov v pôsobnosti VsSTZ, pretože je malá účasť najmä
z východného Slovenska; 3.navrhol, aby klubom bolo akceptované mládežnícke družstvo
aj z okresnej súťaže
4. Ing.Daniel MARTINKO – Spišský Štiavnik – Zabrániť písaniu výsledkov – navrhuje
prostriedky, ktoré to zminimalizujú – odfotiť družstvá na začiatku stretnutia
5. MUDr.Jaroslav NOVOTNÝ – Severka Kežmarok – Kontrolné komisie a ich ďalšia
existencia – ako predseda KK SSTZ dostával na riešenie podnety, ktoré neprešli riešením
nižších orgánov – pretože existuje určitá postupnosť, treba im dať kompetenciu
6. Ján SOJČÁK –ŠKST OcÚ Kamenica n/C –
1.Hracie miestnosti – tvrdo trvať na pravidlách platných pre hracie miestnosti;
2. nie je za propagáciu ST organizovaním medzinárodných stretnutí, apeluje na
zabezpečenie vysielania zápasov z ME (ČR) ap.; nie je za to, aby každý klub mal trénera; pri
nahlásení písania výsledkov akceptovať aj sťažnosti, nielen protesty;
3.projekt vyhlásený MŠ prostredníctvom SSTZ bol časovo náročný a neprehľadný
7.
Ing.Andrej DZELINSKÝ, MKST Veľké Kapušany –Mládežnícky ST - mal výhrady
voči zmienke v správe k CTM Košice, kde bolo konštatované, že CTM nespĺňa počet hráčov
vo veku kadetov a juniorov a teda fakticky neexistuje, Eva Jurková je zaradená do
individuálnej prípravy; vynechali sme poďakovanie rodičom a klubom
8. Ing.Kristián KNOBLICH –MŠK VSTK Vranov – poďakoval SSTZ, že začal
akceptovať štart reprezentácie mládeže aj poskytuje hráčom tričká; vyzval prítomných z
klubov, aby neplakali, že zo SSTZ nedostávajú FP, treba pracovať s mládežou tak, aby sa
dostali do výberu ako CTM, alebo aspoň ako vybrané kluby; mal návrhy k zmene Stanov
VSSTZ, čl.10

9. František SOLÁR – ŠSTK Junior Čaňa –MLÁDEŽ – poďakoval za ocenenie (ĎL
VsSTZ k 50nám); konštatoval, že práca s deťmi je neskutočná drina, ale vďačná; chýba mu
v rozpočte riadok – FP na mládež; na Emu Labošovú neprispieva VsSTZ, ani SSTZ – na
všetky jej štarty prispieva rodič, tréner, klub; žiada pomoc pre minikadetov

10. Ladislav BODNÁR – ŠKST Vojčice – žiadal, aby VV VsSTZ akceptoval klubom aj
družstvá mládeže, ktoré hrajú súťaže v okrese; navrhoval znížiť RP; navrhoval, aby
hráč v jednom kole mohol hrať len za jedno družstvo
11. Ing.Erich REHO - STK Lokomotíva Košice – PRÁCA S MlÁDEŽOU – poďakovať
trénerom pracujúcim s mládežou; apeluje na prítomných, aby pracovali s mládežou,
aby z masového stolného tenisu vzišli budúci reprezentanti; trénerov vrátiť do

Odpovedal
Ing.Hamran –máme
zakázané stávkovanie
(nie sú FP) a Češi majú
vlastný športový kanál;
°°MŠ SR priebeh
projektu nezvládlo
Ing.Hamran – toto
riešenie prijal VV SSTZ
na zasadnutí v apríli

Ing.Hamran –štát
finančne nepodporuje
mladších ako kadetov;
preto boli zvýšené
poplatky za registráciu,
čo znamenalo zisk
4000€ a na návrh KM
SSTZ boli určené mž a
nmž

telocviční, aby mali deti ku komu prísť
12. RNDr.Marta BRÚDEROVÁ – VV VsSTZ – žiadala prítomných, aby sa vyjadrili
k aktívom schváleným prerozdelením FP, ktoré SSTZ vracia na VsSTZ za registrácie
– 1€ VsSTZ + 1€ OSTZ + 8€ klub; ak sa naďalej budú FP posielať na OSTZ a ObSTZ
– zaviazať ich o písomné zaslanie na VsSTZ adresu a číslo účtu; informovala tiež
o začínajúcom školení 1.kvalifikačného stupňa, ktoré spoločne organizujeme s KSTZ
Žilina v Ružomberku

