Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru VsSTZ, 18.05.2015 Prešov
Dátum, miesto a čas:
Prítomní:
Neprítomní:
Dozorná rada:

Prešov, 18.05.2015, 14:00
JUDr. Hajduk, Pitoňák, Gumáň, Pištej, JUDr. Gallo
Haky, Dubec
Anton Gurčík, RNDr. Marta Brúderová

Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia
2. Kontrola uznesení
3. Príprava konferencie
4. Príprava aktívu
5. Návrh zmeny Stanov
6. Návrhy na ocenenia
7. Rôzne
8. Návrh uznesenia

1. Zasadnutie výkonného výboru VsSTZ otvoril a viedol predseda JUDr. Anton Hajduk.
Konštatoval, že sa rokovania zúčastňuje 5 členov. Výkonný výbor je uznášaniaschopný.
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 05.02.2015 boli splnené body 1,
2, 3, 4, 6, 7 a trvajú do konferencie a aktívu body č. 5 a 8.
3. VV sa zaoberal prípravou hodnotiacej konferencie z hľadiska technického a materiálneho.
Dohodlo sa na rozdelení jednotlivých úloh z hľadiska hladkého zabezpečenia konferencie.
Prejednal a schválil definitívne znenie návrhu nových Stanov ako aj návrhu ocenení
z príležitosti 90-teho výročia organizovaného stolného tenisu. Oblastné a okresné
stolnotenisové zväzy boli včas informované o zabezpečení delegátov podľa určených kvót.
4. VV prejednal opatrenia súvisiace s prípravou nového súťažného ročníka. Schválil nové hracie
podmienky a ďalšie opatrenia, ktoré budú súčasťou nového rozpisu súťaží s tým, že kluby
s týmto oboznámi na zvolanom aktíve. Hracie podmienky a opatrenia tvoria prílohu tejto
zápisnice.
5. VV po diskusii a predloženom návrhu, ktorý bol zverejnený na webovej stránke upravil
niektoré formulácie a následne schválil definitívne znenie zmeny Stanov. Tento bezodkladne
predloží na webovú stránku zväzu a v takomto znení budú predložené konferencii na
schválenie.
6. Na konferenciu boli pozvaní jubilanti, ktorí v priebehu uplynulého súťažného ročníka sa dožili
svojich životných jubileí a budú na konferencii ocenení. VV schválil preplatenie cestovného
a občerstvenie pre týchto jubilantov. Zároveň prejednal a doporučil SSTZ udeliť ocenenia pri
príležitosti 90-teho výročia organizovaného stolného tenisu pre týchto svojich členov:
- zlatý odznak pre: Ing. Ladislav Šranko, Egon Král, Vendelín Balčák, Ján Kováč, RNDr.
Marta Brúderová,
- strieborný odznak pre: JUDr. Zoltán Gallo, Ondrej Haky, Štefan Zeitšek, Ján Pitoňák,
Jaroslav Novotný, Anton Gurčík, Vladimír Martaus, Alexander Comisso, JUDr. Anton
Hajduk, Dušan Juroš, Jana Mihaľovová, Imrich Pergely, Jozef Vajda, Ľubomír Pištej,
Andrej Dzelinský, Peter Poľa, Ladislav Andor.

7. VV v rôznom si vypočul informáciu JUDr. Galla o pripravovaných zmenách predpisov SSTZ,
p. Pišteja o návrhu na kompenzáciu výdavkov organizátorov Majstrovstiev východného
Slovenska mládeže a informáciu p. Gumaňa o stave informácií a príprave a o návrhu rozpočtu.
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 Majstrovstiev východného Slovenska mládeže.
2.) Informáciu z DR a VV SSTZ.
3.) Informáciu o príprave konferencie.
II. s c h v a ľ u j e :
1.) Návrh zmeny Stanov VsSTZ.
2.) Návrhy ocenení na zlatý a strieborný odznak SSTZ.
3.) Kritériá hracích miestností a hracích podmienok na súťažný ročník 2015/2016.
4.) Opatrenia na skvalitnenie súťaží.
5.) Doplatok pre organizátorov MVS mládeže po 2 Eurá na hráča.
III. u k l a d á:
1.) Pozvať ocenených na zlatý a strieborný odznak na konferenciu SSTZ.
T: ihneď

Z: predseda

2.) Uverejniť zmenu Stanov na webovej stránke.
T: ihneď

Z: predseda

3.) Informovať aktív o opatreniach na skvalitnenie súťaží na nový súť. ročník.
T: 28.05.2015

Z: predseda, predseda ŠTK

4.) Doplatiť organizátorov MVS mládeže.
T: 30.06.2015

Z: Gumaň

5.) Spracovať návrh rozpočtu na súťažný ročník 2015/2016.
T: 30.06.2015

Z: Gumaň
JUDr. Anton H a j d u k ,
predsedaVsSTZ

