Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru VsSTZ, 05.02.2015 Prešov
Dátum, miesto a čas: Prešov, 05.02.2015, 14:00
Prítomní:
JUDr. Hajduk, Pitoňák, Gumáň, Haky, Pištej, Dubec, JUDr. Gallo
Dozorná rada:
Anton Gurčík, RNDr. Marta Brúderová
Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia
2. Kontrola uznesení
3. Príprava konferencie
4. Majstrovstvá Vsl. regiónu mládeže
5. Rôzne
6. Návrhy na uznesenia
7. Záver

1. Zasadnutie výkonného výboru VsSTZ otvoril a viedol predseda JUDr. Anton Hajduk.
Konštatoval, že sa rokovania zúčastňuje všetkých 7 členov. Výkonný výbor je uznášania
schopný. Zasadnutia sa zúčastnil predseda dozornej rady Anton Gurčík a členka dozornej rady
RNDr. Marta Brúderová.
2. Predseda previedol kontrolu uznesení zo zasadnutí VV. Konštatoval, že zo všetkých
doterajších uznesení tieto boli splnené. Zo zasadnutia zo dňa 17.12.2014 boli splnené body III.
1 až 3, z bodu 4 boli vypustené časti pod písm. b) a c), nakoľko došlo k čiastočnému plneniu
zo strany Ing. Miroslava Harabina.
3. VV sa zaoberal prípravou hodnotiacej konferencie, ktorá zasadá pravidelne každé 2 roky.
Rozhodol o zvolaní konferencie do mesta Prešov na deň 28.05.2015 o 14.30 hod. Prejednal
účasť delegátov. Z počtu 60 bude 7 členov VV a predseda kontrolnej komisie. Ostatných 52
delegátov sa rozdelí pre okresné stolnotenisové zväzy takto:
Vranov : 3, Spišská Nová Ves: 5, Prešov: 4, Rožňava: 3, Trebišov: 5, Košice okolie: 2,
Sabinov: 2, Humenné: 7, Košice mesto: 1, Podtatranský: 11, Svidník: 2, Michalovce: 6,
Bardejov: 1
Poverilo p. Hajduka p. Pišteja zabezpečením miestnosti. Finančné vysporiadanie delegátov
prevedie p. Gumaň. Programom konferencie bude hodnotiaca správa, zmena stanov, voľby,
oceňovanie jubilantov. Pozvánku pre OSTZ a správu zabezpečí predseda. Po konferencii sa
uskutoční aktív klubov pred novým súťažným ročníkom.
4. VV prejednal organizáciu Majstrovstiev Vsl. regiónu mládeže. Majstrovstvá DOR A NMŽ sa
uskutočnia 18.04.2015 vo Valalikoch. Komisia mládeže určí usporiadateľa majstrovstiev SŽ
dňa 08.05.2015 a MŽ 31.05.2015. Organizačné zabezpečenie a ocenenie jednotlivcov ako aj
účasť delegáta VsSTZ na jednotlivých majstrovstvách zabezpečí Komisia mládeže
v spolupráci s p. Gumaňom.
5. Predseda VsSTZ informoval zasadnutie o došlých podnetoch a žiadostiach, ku ktorým VV
zaujal nasledovné stanoviská:
a) Podnet na vypísanie MO v okr. Sabinov, ktorý zakazoval hrať hráčom vyšších súťaží.
Po zásahu predsedu bol dodržaný súťažný poriadok.
b) Žiadosť o udelenie certifikácie solventnosti pre VsSTZ bola pre finančné požiadavky
odmietnutá.

c) Anonymná sťažnosť na súpisku Spišských Vlách bola odmietnutá s tým, že podľa
predsedu ŠTK je táto sťažnosť neopodstatnená.
d) Sťažnosť p. Pavlotyho na nevydanie registračného preukazu p. Laudu bola vyriešená
podľa predsedu Matričnej komisie vydaním nového registračného preukazu, ktorý je
platný. Starý registračný preukaz nie je platný po prerokovaní a schválení prestupu.
Hráč Marek Chaľ bol podľa predsedu ŠTK zaradený v súlade s predpismi ako hráč
Kamenice v ochrannej dobe.
e) Žiadosť Podtatranského zväzu na vrátenie finančných prostriedkov pre kluby Severka
Kežmarok, Veterán Poprad a Spišský Štiavnik bola zamietnutá. K požiadavke na
riadenie 4. ligy mužov sk. Západ sa VV vyjadril nesúhlasne. Môže sa to riešiť na
aktíve alebo konferencii.
f) Finančné plnenie zo strany p. Harabina bolo plnené v sume 923,09 Eur.
Opodstatnenosť výdavkov preverí po doručení písomností Kontrolná komisia.
g) Zasadnutie najbližšieho VV stačí zvolať v deň konferencie o 11.00 hod.
h) Podnet na spracovanie návrhu zmien Stanov VsSTZ z dôvodu neaktuálnosti
niektorých ustanovení pripraviť na konferenciu.
i) K nedorozumeniu na oceňovaní jubilantov na MK v Starej Ľubovni rozhodol VV, že
sa oceňovanie bude udeľovať iba raz ročne na konferencii resp. aktíve.
V rámci bodu „Rôzne“ VV prejednal aj ďalšie záležitosti:
a) Vyjadrenie p. Pitoňáka, ktorý sa vzdáva funkcie podpredsedu VsSTZ a po skončení
súťažného ročníka aj člena VV VsSTZ z osobných dôvodov. Ďalej žiadal ako
predseda ŠTK o zníženie sankcie za mládež pre STK Brezovicu.
b) P. Gumaň sa vyjadril ku kontrole dokladov, ktoré bude vykonávať vždy precízne
a čestne z hľadiska ich preplácania. Upozorňuje na rešpektovanie lehôt na preplácanie
dokladov. Ďalej p. Gumaň predložil účtovnú závierku za r. 2014. Stav pokladne
k 31.12.2014 je 9 334 EUR.
c) P. Haky informoval o MK a doporučil vytlačiť nové jednotné diplomy v dostatočnom
množstve pre usporiadateľa.
d) P. Gallo žiadal o konštruktívnosť rokovania, informoval členov o zasadnutí Dozornej
rady SSTZ. Pripraví v predstihu návrh na zmenu Stanov VsSTZ na pripomienkovanie.
e) P. Gurčík informoval o kontrole dokladov, upozornil na spracovanie peňažného
denníka v zákonnej forme.
f) P. Brúderová informovala, že projekt Nórske fondy bol zaradený do zoznamu
rezervných projektov. Doporučuje poďakovať sa.
g) P. Dubec požiadal VV o vysporiadanie starých podlžností v súvislosti s vrátením časti
peňazí p. Harabinom.

Výkonný výbor po prejednaní programu prijal tieto

uznesenia:

I. b e r i e n a v e d o m i e:
1.) Informácie o priebehu MK v Starej Ľubovni
2.) Informáciu z DR SSTZ
3.) Informáciu z VV SSTZ
4.) Informáciu KM o príprave MK mládeže
5.) Vzdanie sa funkcie podpredsedu VsSTZ p. Pitoňáka
6.) Čiastočné finančné plnenie p. Hrabina

II. s c h v a ľ u j e :
1.) Organizačné zabezpečenie konferencie VsSTZ a zvolanie konferencie na deň
28.05.2015.
2.) Úpravu zásad na oceňovanie jubilantov raz ročne na aktíve alebo konferencii.
3.) Účtovnú závierku za rok 2014.
III. n e s ch v a ľ u j e :
1.) Realizáciu certifikátu solventnosti pre VsSTZ z dôvodu finančných požiadaviek.
2.) Žiadosť PSTZ o vrátenie finančných prostriedkov klubu za priestupky mládeže
v uplynulom súťažnom ročníku.
3.) Žiadosť PSTZ o riadenie 4. ligy mužov skupiny Podtatranskej.
IV. u k l a d á:
1.) Pripraviť a včas zaslať podklady pre konferenciu VsSTZ pre OSTZ a delegátov.
T: 30.03.2015

Z: predseda

2.) Vysporiadať všetky staré podlžnosti úhradou opodstatnených výdavkov všetkých
členov bývalého VV.
T: priebežne

Z: Gumaň

3.) Vytlačiť jednotné diplomy pre MK všetkých kategórií.
T: 30.03.2015

Z: Gumaň

4.) Zosúladiť vedenie účtovníctva a peňažného denníka v súlade s predpismi.
T: 28.05.2015

Z: Gumaň

5.) Zabezpečiť ocenenia jubilantov na konferencii.
T: 28.05.2015

Z: predseda, Gumaň, Dubec

6.) Spracovať návrh zmeny Stanov na pripomienkovanie.
T: 30.03.2015

Z: Gallo

7.) Komisii mládeže včas spracovať návrh propozícií na MVS jednotlivcov mládeže
a predložiť VV na elektronické hlasovanie.
T: 30.03.2015

Z: Pištej

8.) KM vyhodnotiť dlhodobé súťaže mládeže a oceniť víťazov pohármi a diplomami
a mužstvá na II. a III. mieste diplomami. Ocenenie uskutočniť na MVS mládeže príslušnej
kategórie.
T: priebežne

Z: Pištej

JUDr. Anton H a j d u k ,
predsedaVsSTZ

