
Zápisnica  

zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

 

Dátum, miesto a čas:   Prešov, 22.3.2017, 14:00 

Prítomní:   JUDr. Hajduk, Gumáň, Pištej, , Haky, Dubec  

Neprítomní:   Pitoňák, JUDr. Gallo                                 

Dozorná rada:               Gurčík, Brúderová 

 
Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia 
   2. Kontrola uznesení 
   3. Príprava seminára k Zákonu o športe a aktívu klubov 
   4. Príprava Konferencie VsSTZ 
   5. Rôzne 
   6. Návrh uznesenia  
   7. Záver 

 
1. Zasadnutie VV otvoril a viedol predseda. Konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňujú 5 členovia,  
    ospravedlnili sa dvaja z pracovných dôvodov. VV je uznášania schopný. 
 
2. Predseda previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa 21.12.2016, kde konštatoval, že  
     seminár k Zákonu o športe je zabezpečený a školenie rozhodcov sa bude konať až koncom roka  
     z dôvodu nezáujmu. 
 
3. VV rozhodol, že seminár k Zákonu o športe a aktív sa uskutočnia spolu v jeden deň, dňa 25.4.2017  
     na Alejovej ulici v Košiciach, v zasadačke VsFZ o 14:00 hod. s tým, že aktív klubov sa uskutoční od  
     cca 16:30 hod., po skončení seminára. Prednášku bude mať lektor JUDr. Jaroslav Čollák ml.,  
     spoluautor zákona so zameraním na výkonnostný šport. 
 
4. VV rozhodol o zvolaní krajskej konferencie na deň 18.5.2017 (štvrtok) o 14:30 hod. v hoteli Lineas  
     v Prešove. Zaoberal sa podrobne organizačným zabezpečením Konferencie, schválil program  
     rokovania Konferencie, ako aj otázkami návrhu rokovacieho a volebného poriadku konferencie.  
     Určil konkrétne úlohy jednotlivým členom VV. 
 
5. VV v bode Rôzne prejednal tieto záležitosti: 
    a) vyhodnotil MK dospelých v Kežmarku, ktoré prebehli bez problémov. Organizátor však doposiaľ  
         nevyplatil hlavného rozhodcu. 
    b) v súvislosti s MK mládeže zmenil termín a miesto usporiadateľa MK dorastu z Vranova na deň  
        29.4.2017 do Poproča s tým, že zachoval štartovné a navýšil dotáciu pre usporiadateľa na 80 Eur.  
        Hlavného rozhodcu a delegáta  určí Komisia rozhodcov, nie usporiadateľ. 
    c) organizačné zabezpečenie barážových zápasov 2.ligy mužov 
    d) zvolanie VV na deň 25.4.2017, v Košiciach o 11:00 hod., pred seminárom a aktívom klubov 
  
 



6. VV po prejednaní programu prijal prijal toto 

      u z n e s e n i e 

 
 I. berie na vedomie 
    - plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  
       

II. zvoláva 
   - Krajskú konferenciu VsSTZ na deň 18.5.2017 o 14:30, v kongresovej sále hotela Lineas  
      v Prešove 
   - aktív klubov na deň 25.4.2017 o 16:30 v zasadačke VsFZ na Alejovej 2 v Košiciach 
 
III. schvaľuje 
     - zmenu Ekonomickej smernice, ohľadom výšky dotácie pre usporiadateľa MK mládeže na  
       80 Eur a úhradu cestovného pre účastníkov Konferencie 

                    - zmenu termínu a miesto usporiadateľa MK dorastu z Vranova na deň 29.4.2017 do  
                      Poproča 
 

IV. ukladá 
       1. pripraviť seminár k Zákonu o športe, podľa textu 
 Z: Hajduk   T: 25.4.2017 
 
       2. uverejniť na webovej stránke oznamy o zvolaní Konferencie, aktívu klubov a seminára  
           k Zákonu o športe  
 Z: Hajduk   T: ihneď  
     
       3. po ukončení súťaží ŠTK vyžrebuje miesta zápasov a určí miesta kvalifikácií o postup do  
           jednotlivých súťaží pred sezónou 2017/2018 
              Z: Pitoňák   T: ihneď po ukončení súťaží 
        
       4. vyzvať organizátora MK dospelých v Kežmarku o okamžité finančné vyrovnanie  
           hlavného rozhodcu 
              Z: Hajduk   T: ihneď 
 
       5. pripraviť návrh zmeny Stanov VsSTZ 
              Z: Hajduk,   T: 25.4.2017 
 
       6. pripraviť návrh volebného poriadku Konferencie 
              Z: Hajduk   T: 25.4.2017 
 
       7. pripraviť zoznam jubilantov, zabezpečiť ocenenia a pozvať ich na Konferenciu 
              Z: Gumáň               T: 1.5.2017 
 
       8. organizačno-technické zabezpečenie Konferencie (cestovné, občerstvenie, listiny,  
           počty, hlasovanie) 
               Z: Dubec, Gumáň, Pištej T: 18.5.2017 
 
       9. doplniť Ekonomickú smernicu o záležitosti schválené na tomto zasadnutí 
   Z: Gumáň               T: 25.4.2017 
 

 



7. Záver predniesol predseda, poďakoval sa prítomným za účasť.    

   

        JUDr. Anton Hajduk 
           predseda VsSTZ 
 
 


