Z á p i s n i c a zo zasadnutia VV VsSTZ konaného dňa 13.júna 2013 v Košiciach
=================================================================
P r í t o m n í : pp.Ing.Reho, Solár, Pitoňák, Ing.Harabin, Dr.Fink, Dr.Brúderová
O s p r a v e d l n e n ý : p.Dubec
PROGRAM:
1/ Otvorenie
2/ Schválenie a odovzdanie menovacích dekrétov
3/ Schválenie návrhov na členov komisií
4/ Legislatívne návrhy
5/ Voľba podpredsedu VV
6/ Príprava súťažného ročníka - ŠTK
-„komisia mládeže
7/ Aktív (Rada VsSTZ)
8/ Informácia o stave prevzatia pokladne, materiálov
9/ Rôzne

Brúderová
– predsedovia komisií
Fink
Pitoňák
Solár
Brúderová
Harabin

K bodu 1 – Prítomných privítala na ustanovujúcej schôdzi VV a viedla zasadnutie Dr.Brúderová
K bodu 2 -- Členovia VV potvrdili výber funkcií a predsedníčka im odovzdala menovacie dekréty na 4ročné
funkčné obdobie takto: Ing.Miroslav HARABIN, predseda EKONOMICKEJ komisie (EK),
Ján PITOŇÁK, predseda ŠTK, JUDr.Daniel FINK, predseda DISCIPLINÁRNEJ komisie (DK),
František SOLÁR, predseda komisie MLÁDEŽE (KM), Ing.Erich REHO, predseda komisie
METODICKO-VZDELÁVACEJ (MVK), Stanislav DUBEC, predseda komisie ROZHODCOVSKEJ a komisie
MATRIČNEJ ( RaM).
K bodu 3 – Predsedovia komisií predložili návrhy na členov komisií v zložení :
Komisia rozhodcov a matričná : Anton Gurčík, Ing.Jozef Kacvinský
Komisia mládeže : Ing.Kristián Knoblich, Miroslav Gábor, Ing.Andrej Dzelinský, Rastislav Terezka
Komisia disciplinárna : JUDr.Anton Hajduk, JUDr.Jozef Blaško
Komisia športovo-technická :Ing.Marián Grzyb, Ing.Róbert Pivarník, Miroslav Kurečko, Erik Hajduk
Komisia metodicko-vzdelávacia : Mgr.Renáta Priščáková
Komisia ekonomická : Peter Roba,
UZN 1/13-14 – a/ Doplniť počet členov komisií ekonomickej a metodicko-vzdelávacej
Z: Ing.Harabin, Ing.Reho
T: 15.7.2013
b/ Odovzdať členom komisií menovacie dekréty
Z: Dr.Brúderová
T: aktív 2013
K bodu 4 – Dr.Fink prezentoval svoj návrh Smernice č.1 - rokovací poriadok výkonného výboru. Členovia VV
ho pripomienkovali a jeho prijaté znenie je PRÍLOHA č.1 zápisu.
UZN 2/13-14 – VV jednomyseľne schválil Smernicu VV VsSTZ č.1/2013 pod názvom
Rokovací poriadok Výkonného výboru VsSTZ s účinnosťou od 13.6.2013
K bodu 5 – Tajné voľby podpredsedu sa konali z 2 návrhov – Stanislav Dubec, Ing.Miroslav Harabin.
Počtom hlasov 4 : 2 bol zvolený za podpredsedu VV Ing.Harabin.
K bodu 6 - Príprave súťažného ročníka predchádzalo schválenie výšky vkladov súťaží mužov a poplatku pre
kluby, ktoré nemajú družstvo mládeže. Nasledovala diskusia a návrhy.
Solár – materiál, ktorý dostali členovia VV e-mailom prezentoval v mene komisie mládeže – vytvorenie
fondu mládeže, na výpočtoch zdôvodnil návrh na zvýšenie súťažných vkladov ako motivujúce

využitie pre kluby pracujúce s mládežou: 2.L – 60€, 3.L – 50€, 4.L – 40€, poplatky za mládež
nezmenené (alt.A).
Ďalej zazneli názory nezvyšovať vklady, resp. návrh na zvýšenie vkladov :
2.L - 80€, 3.L – 60€, 4.L – 40€ ( alt. B )
Hlasovanie bolo: 5: 1 za zvýšenie vkladov
UZN 3/13-14 – V súťažnom ročníku 2013/2014 VV odsúhlasil vklady do súťaží takto:
2.L – 80€, 3.L – 60€, 4.L – 40€; hlasovanie - 5 hlasov za alt. B : 1 hlas proti
poplatok za družstvá mládeže zostáva nezmenený- 2.L - 170€, 3.L – 100€, 4.L – 50€.
P r í p r a v a súťažného ročníka 2013/2014
* Pitoňák - prihlášky a rozpis súťaží družstiev ako v predchádzajúcom období so schválenou
zmenou vkladov klubom odošle, keď bude známy termín aktívu klubov VsSTZ, ktorý sa koná
po vyžrebovaní súťaží družstiev riadených SSTZ; systém súťaží sa nemení
Konečné umiestnenie družstiev v roč.2012/2013 a výsledky kvalifikácií PRÍLOHA č.2
*Solár - informoval o pripravovanej zmene systému súťaží – všetky kategórie budú hrať systémom
VSPM, 2.liga starších žiakov ako bola doteraz, sa zruší a ak majú byť hodnotení musia sa
zúčastňovať VSPM, čím sa systém zjednoduší; motivácia smeruje k umiestneniu 32 chlapcov
a 24 dievčat a k ohodnoteniu klubov
*Dr.Fink – dôležitá bude konečná verzia modelu financovania
*Dr.Brúderová – vzhľadom na doterajšie skúsenosti navrhla, aby sa ponechala možnosť klubom, ktoré
doteraz hrali 2.ligu starších žiakov a nechcú sa zúčastňovať VSPM, hrať B - kategóriu VSPM
s nižším koeficientom, čo umožní začleniť deti do rebríčka VS.
UZN 4/13-14 – a/Spracovať prihlášky klubov tak, aby mohol byť spracovaný rozpočet pre mládež
T: týždeň pred termínom aktívu
Z: Pitoňák
b/ Spracovať systém súťaže mládeže a predložiť reálny model financovania pred
aktívom vedúcich klubov
T: v texte
Z: Solár, Ing.Harabin
K bodu 7 - Termín aktívu sa určí po dohode elektronicky, keď bude známy termín aktívu SSTZ. Bude sa
konať vo veľkej zasadačke VsFZ Alejová 2
Pred aktívom sa uskutoční zasadnutie VV VsSTZ
K bodu 8 – Pred zasadnutím VV VsSTZ p.Gurčík odovzdal pokladňu, hotovosť, pečiatku VsSTZ 2, účtovné
doklady, debetná karta SLSP, doklady sociálnej poisťovne, daňového úradu; Zápis o prevzatí
PRÍLOHA č.3
UZN 5/13-14 – Zverejniť pokyny na úhrady nákladov klubom za výsledky na M-SRj a zrealizovať
ich úhradu
T: 15.8.2013
Z: ing.Harabin
K bodu 9 – r ô z n e • VV schválil návrh komisia mládeže na ocenenie najúspešnejších z mládežníckych
kategórií : Eva Jurková- Stropkov, Ema Labošová- Čaňa, Daniel Oráč, Vranov
( plaketa + 25€ nákupný poukaz), Adam Klajber, Poproč – Objav roka
 Tlač nových diplomov – motív ako doteraz, farba červená, veľkosť A4, 250 kusov
 VV schválil ocenenie najúspešnejších hráčov 2.-4.ligy mužov plaketou na aktíve
(zoznam v prílohe 2)
 Nová webová stránka – bude sa riešiť po konkrétnych návrhoch (Solár, Ing.Reho)
Zapísala: Marta Brúderová
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