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

Prešov, 21.12.2016, 14:00
JUDr. Hajduk, Gumáň, Pištej, Pitoňák, JUDr. Gallo, Haky
Dubec
Gurčík

Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia
2. Kontrola uznesení
3. Vyžrebovanie 2.časti súťaží
4. Odvolania a športovo-technické záležitosti
5. Informatívna správa o plnení rozpočtu
6. Rôzne
7. Návrh uznesenia
8. Záver

1. Zasadnutie výkonného výboru VsSTZ otvoril a viedol predseda JUDr. Anton Hajduk.
Konštatoval, že sa rokovania zúčastňujú 6 členovia VV. Ospravedlnili sa Dubec, z dôvodu
choroby. Výkonný výbor je uznášaniaschopný. Za dozornú radu sa zúčastňuje p. Gurčík.
2. Predseda previedol kontrolu uznesení zo zasadnutí výkonného výboru. Z predchádzajúcich
zasadnutí. Uznesenia z 19.9.2016 sú splnené.
3. V súvislosti s ukončením prvej časti súťaží, predseda ŠTK oboznámil s umiestneniami
družstiev v jednotlivých súťažiach a ich rozdelením do druhej časti súťaží, z dôvodu
následného žrebovania. Komisia ŠTK sa zhodla na vyžrebovaní, kde prihliadla na požiadavky
klubov z titulu hracích miestností a hracích dní, s tým, že následne pridelila žrebovacie čísla
tak, aby sa najlepšie družstvá stretli v závere súťaží. Vyžrebovanie bude zverejnené do
23.12.2016 za účelom pripomienkovania. S tým, že definitívna verzia bude zverejnená
najneskôr 1.1.2017. Súťaže sa začnú 21.1.2017 a končia dňom 9.4.2017. VV schválil
vyžrebovanie navrhnuté ŠTK, bez pripomienok.
4. VV prejednal tieto športovo-technické záležitosti a odvolania:
a) určil miesto usporiadateľa Majstrovstiev Východného Slovenska dospelých v Kežmarku
s tým, že za hlavného rozhodcu delegoval Stanislava Dubeca a zástupcu hlavného
rozhodcu Erika Hajduka
b) odvolanie STMK Stropkov proti udeleniu pokuty 30 Eur za porušenie ustanovaenia
týkajúceho sa nástupu družstiev v jednotnej ústroji. Pre nezaplatenie poplatku odvolanie
odmietol
c) nenastúpenie mládežníckeho družstva dorastencov Geológ Rožňava odstúpilo DK.
d) prejednal podanie ŠKST Humenné vo veci protestu zaslanému ObSTZ Humenné s tým, že
protest musí byť vyriešený na úrovni ObSTZ podľa platného Rozpisu súťaží družstiev,
ktorý musí byť v súlade s predpismi SSTZ
e) žiadosť Ing. Miroslava Harabina o odpustenie zvyšku trestu odstúpil DK VsSTZ na
rozhodnutie.
f) stránka www.pinec.sk má len informatívny charakter. Pre určenie poradia družstiev je
rozhodujúca Úradná správa ŠTK

5. Informatívnu správu o plnení rozpočtu predniesol predseda Ekonomickej komisie Martin
Gumáň. Príjmy ohľadom poplatkov boli naplnené. Prekročili sa príjmy za prevod súťaží
a pokuty za mládež. Výpisy z účtov sú pravidelne zasielané členom VV. Všetky výdavky
v priebehu roka boli vykryté a na účte je dostatok finančných prostriedkov. Konštatoval, že
výdavky sú v súlade s rozpočtom a príjmy sú mierne prekročené s tým, že neboli zúčtované
ešte školenia rozhodcov a trénerov. Na účte sú aj finančné prostriedky zo SSTZ na registrácie,
s tým, že budú v zmysle schválených zásad budú prerozdelené na príslušné zväzy a kluby.
6. V bode Rôzne VV prejednal tieto záležitosti:
a) účasť a priebeh školenia trénerov v Starej Ľubovni dňa 16.12.2016
b) účasť a priebeh školenia rozhodcov v Humennom dňa 16. a 17.12.2016
c) návrh predsedu KM o nevydaní rebríčkov mládeže k 1.1.2017, že sa tieto rebríčky vydajú
až pred MK minimálne 14 dní pred uskutočnením jednotlivých podujatí.
d) právo štartu na M SR družstiev dievčat, s tým, že poradie určí po skončení VSPM
e) žiadal vyhotoviť rebríček 2.ligy starších žiakov, skupina Spiš-Gemer
f) informáciu JUDr. Galla o novele Zákona o športe s tým, že VV rozhodol o zorganizovaní
seminára pre svojich členov v marci, resp. apríli 2017.
7.

VV po prejednaní programu prijal neprijal žiadne toto
uznesenie
I. berie na vedomie
- informatívnu správu o plnení rozpočtu
- informatívnu správu novele Zákona o športe
II. schvaľuje
- vyžrebovanie druhej časti súťaží
- športovo-technické záležitosti a odvolania podľa textu v bode 4
- postup KM a ŠTK mládeže podľa bodu 6 c,d,e
III. ukladá
- zorganizovať seminár pre členov k Zákonu o športe
Z: Hajduk
T: marec-apríl 2017
- zorganizovať školenie rozhodcov do konca súťažného ročníka
Z: Dubec
T: do 30.4.2017
8. Záver predniesol predseda, poďakoval sa prítomným za účasť.

JUDr. Anton H a j d u k , v.r.
predseda VsSTZ

