Zápisnica zo zasadnutia VV VsSTZ konaného dňa 16.januára 2014 v Košiciach
P r í t o m n í : Ing.Erich Reho, Stanislav Dubec, František Solár, Ján Pitoňák, JUDr.Daniel Fink,
Ing.Miroslav Harabin, RNDr.Marta Brúderová

P r o g r a m : 1/ Otvorenie
2/ Kontrola uznesení
3/ M-VS dospelých
4/ Správa predsedu ŠTK
5/ Propozície MVS mládeže
6/ Schválenie jubilantov na 1.polrok 2014
7/ Rozpočet a EkS - schválenie
8/ Rôzne

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

K bodu 1 : Prítomných členov VV privítala a zasadnutie viedla predsedníčka.
K bodu 2 : Kontrola plnenia uznesení –
uzn 10/13-14, -rozpočet a vhs 15/13-14 o rozpočte a vyrovnaní pohľadávok trvajú
K bodu 3 : M-VS mužov a žien
Členovia VV hlasovaním schválili usporiadateľa MŠK VSTK Vranov, ktorý sa ako jediný prihlásil
v termíne daných podmienok na stránke VsSTZ dňa 20.12.2013:
(hraciu miestnosť s minimálne 6 stolmi, - hlavného rozhodcu minimálne B licencie, VsSTZ zabezpečí
- dotáciu vo výške 200 Euro usporiadateľovi (prenájom hracej miestnosti a náklady na hlavného rozhodcu)
- poháre pre prvých troch umiestnených; Prihlášky na usporiadanie zašlite predsedovi ŠTK e-mailom na
adresu janpitonak208@gmail.com v termíne najneskôr do 10.1.2014).

UZN 18/13-14 –

1/ Zverejniť propozície M-VS mužov a žien
T: 20.1.2014
Z: Pitoňák
2/ Vypísať diplomy na M-VS a dopraviť usporiadateľovi
T: 30.1.2014
Z: Dr.Brúderová

K bodu 4 : Správa predsedu ŠTK
V prvej polovici súťaže mužov mali kluby výnimku v dochvíľnosti pri nahlasovaní výsledkov
stretnutí a zasielaní zápisov. Počínajúc druhou polovicou súťaží sa porušenie vydaných pravidiel
pre nahlasovanie výsledkov bude riešiť pokutami v zmysle rozpisu súťaží.
UZN 19/13-14 – Zverejniť na stránke VsSTZ upozornenie o sankcionovaní pri
neúplného a neskorého nahlasovania výsledkov stretnutí
T: 20.1.2014
Z: Pitoňák
K bodu 5 : Propozície M-VS mládeže jednotlivcov a družstiev,informácie
Fr.Solár, predseda KM predložil návrh na propozície a/ súťaží družstiev s tým, že usporiadateľom
MVS bude u víťazov dievčat a chlapcov
b/ súťaží jednotlivcov –usporiadatelia podľa prihlášok
klubov. Po doplnení základných údajov o usporiadateľoch po ukončení vspm zverejni KM
jednotlivé práva štartu, nominačné rebríčky a propozície.
VSPM všetkých kategórií sú v štádiu, keď je možné určiť, ktoré kluby nebudú mať zastúpenie
v súťažiach družstiev
UZN 20/13-14 – Vyžiadať od ŠTK mládeže zoznam relevantných klubov s povinnosťou úhrady a s výškou
poplatku zverejniť na webe.
T: 1.2.2014
Z: Ing.Harabin, Hajduk E.

°°p.Solár - navrhol zrušiť od súťaž.ročníka 2014/2015 poplatky, ak klub nemá mládežnícke družstvo
Po prediskutovaní návrhu a ďalších možností a po hlasovaní 6za a 1proti prijal
poplatok za nenahlásenie družstva mládeže v súlade s platným súťažným poriadkom takto:
2. liga – súťažný ročník/klub...........85 €
3. liga – súťažný ročník/klub...........50 €
4. liga – súťažný ročník/klub............25 €
UZN 21/13-14-

VV odsúhlasil znížiť poplatok za nenahlásenie družstva mládeže
v súťažiach VsSTZ o 50% s účinnosťou od ročníka 2014/15.

K bodu 6 : Schválenie jubilantov na 1.polrok 2014
Z predloženého zoznamu funkcionárov (súčasných a bývalých) pôsobiacich v hnutí VV schválil na
ocenenie :
PhDr.Ján Kováč (80) Rožňava, dlhoročný funkcionár SSTZ, VsSTZ, RlicA
Anton Gurčík (70) Spiš.Vlachy, dlhoročný funkcionár VsSTZ, predseda OSTZSpiš.N.Ves, RlicA,TlicB
Ladislav Bodnár (65), Vojčice, dlhoročný funkcionár - predseda OSTZ Trebišov, Rlic A, TlicB
Ján Pitoňák (50) Slovenská Ves, dlhoročný člen VV VsSTZ a člen ŠTK SSTZ, RlicA, TlicC
K bodu 7 : Ekonomická smernica a rozpočet VsSTZ pre rok 2014
V druhej etape prípravy VHS členovia VV diskutovali o jednotlivých bodoch smernice.
Zvlášť dôležité bolo rozhodnutie o spôsobe využitia finančných prostriedkov (1 435€), ktoré nám
SSTZ vrátilo za registrácie.
V roku 2007 VV rozhodol vrátiť ich na OSTZ - dôvodom bolo, aby to podporilo zvýšenie počtu
registrovaných hráčov v okresoch, ktorí hrali len na súpisky, resp. rôzne preukazy.
Konferencia SSTZ v roku 2011 pri zvýšení registračných poplatkov schválila rozdelenie získaných
prostriedkov takto : 1/3 pre SSTZ, 1/3 pre komisiu mládeže (najmladšie žiactvo), na ktoré MŠVVaŠ SR
neprispieva a 1/3 pre KSTZ na mládež.
VV VsSTZ hlasovaním 6:1 rozhodol získané prostriedky za registrácie ponechať
pre činnosť komisie mládeže.
UZN 22/13-14- Spracovať finálnu verziu ekonomickej smernice, zaslať členom VV a na zverejnenie.

T: 5.2.2014

Z : Dr.Fink

UZN 23/13-14- Na základe schválenej a zverejnenej ekonomickej smernice spracovať rozpočet VsSTZ
pre súťažný ročník 2013/2014 a poslať členom VV na odsúhlasenie
T: 23.2.2014
Z: Ing.Harabin

K bodu 8 : Rôzne
 Zopakovať oslovenie OSTZ o zaslanie údajov pre prístup na stránku VsSTZ -sekretariát
 VV schválil kooptáciu členov disciplinárnej komisie Ing.Maliňák, Ing.Ružík, Ing.Hrivňák. Menovaným
zaslať menovacie dekréty – sekretariát
 Vyžiadať zo SSTZ aktuálny zoznam rozhodcov VS s platnou licenciou – sekretariát
 Pripraviť výjazdové zasadnutia s OSTZ Trebišov a v závere sezóny s OSTZ Prešov na dohodnutie podpory
pri jubilejnom ročníku PDH sekretariát, Dubec
 Zopakovať informáciu o otvorení školenia trénerov 1.kvalifikačného stupňa –Ing.Reho

Predpokladané zasadnutie VV bude v marci 2014.
Zapísala: Marta Brúderová
Overili: Ing.Reho, Pitoňák, Solár, Dr.Fink

