
ZÁPISNICA 

z konferencie VsSTZ zo dňa 18.05.2017 

 
 

Dátum, miesto a čas:     Dňa 18.05.2017, Prešov, zasadacia miestnosť hotela LINEAS 

                                       od 14:30 – 19:00. 

 

Prítomní:                        Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

Program konferencie: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 

3. Schválenie programu 

4. Voľba komisií – mandátna, návrhová, volebná 

5. Správa mandátnej komisie  

6. Správa o činnosti VsSTZ 

7. Správa kontrolnej komisie 

8. Zmena Stanov 

9. Odovzdanie ocenení SSTZ a VsSTZ 

10. Diskusia 

11. Voľby – predsedu, Výkonného výboru a kontrolnej komisie delegátov  

12. Voľba delegátov konferencie SSTZ, návrh kandidátov na funkcie vo VV SSTZ a DK 

SSTZ 

13. Návrh uznesení 

14. Záver 
 
 
1. Konferenciu otvoril a viedol predseda VsSTZ JUDr. Anton Hajduk. Privítal prítomných 

delegátov, jubilantov a pozvaných hostí. Za SSTZ sa Konferencie zúčastnili predseda PhDr. 

Zdenko Kríž a generálny sekretár Ing. Anton Hamran. 

 

2. Predseda predniesol návrh rokovacieho a volebného poriadku schváleného výkonným 

výborom. Konferencia hlasovaním tento poriadok schválila. Hlasovanie 86/0/0 (ďalej čísla 

v poradí: za/ proti/ zdržal sa). 

 

3. Predseda predniesol návrh programu tak, ako je uvedený vyššie s tým, že delegáti tento 

program schválili. Hlasovanie 86/0/0. 

 

 

4.  Predseda predniesol návrh na zloženie jednotlivých komisií konferencie: 

 

- Mandátová komisia: Pitoňák Ján, Pištej Vladimír, Kotulič Rastislav 

- Volebná komisia: Dubec Stanislav, Terezka Rastislav, Mlynarčík František 

- Návrhová komisia: JUDr. Gallo Zoltán, Ing. Ružík Andrej, Nemčok František 

 

Komisie boli schválené pomerom hlasov 86/0/0. 

 



5. Správu mandátnej komisie predniesol jej predseda Vladimír Pištej. Konštatoval, že na 

konferencii je prítomných 45 delegátov, ktorí majú podľa stanov 83 mandátov, t.j. 58,04 %. 

Konštatoval, že konferencia je uznášaniaschopná. Po správe sa prezentoval ešte jeden delegát, 

ktorý bol prítomný od začiatku, teda konferencie sa zúčastnilo 46 delegátov prezentujúcich 86 

mandátov z celkového počtu 143 mandátov, t. j. 60,13 %. 

 

6. Správu o činnosti VsSTZ predniesol predseda. V správe sa zaoberal celým volebným 

obdobím. Konštatoval skonsolidovanie pomerov vo zväze a nerušený priebeh v súťaži. 

Poďakoval členom Výkonného výboru za ich činnosť, poukázal na ďalšiu víziu zväzu a dodal 

niekoľko myšlienok k zmyslu športu. Vyjadril presvedčenie, že nový VV bude trvať na 

schválených kritériách hracích podmienok a hracích miestností. Správa tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

7. Správu kontrolnej komisie predniesol jej predseda Anton Gurčík. Poukázal na niektoré 

nedostatky v činnosti zväzu. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

8.  Zmenu Stanov predniesol predseda. V súvislosti s jeho odchodom z funkcie sa mení sídlo 

zväzu, a preto navrhol zmeniť bod I. článok 1 bod 3 tak, že sídlom zväzu bude adresa nového 

predsedu s tým, že hlasovanie o zmene stanov sa uskutoční po voľbe predsedu.   

 

9. Predseda SSTZ so zástupcom VsSTZ odovzdal pamätné plakety deviatim jubilantom 

z príležitosti ich životných jubileí a to: 50 rokov – Ján Drab, Igor Serbák; 60 rokov – 

Miroslav Cigán, Vladimír Pištej, Atilla Kardos, František Mlynarčík. Anton Hajduk; 70 rokov 

– František Híľovský; 80 rokov – Vendelín Balčák. 

 

 

10. Diskusia:  

 

Predseda VsSTZ požiadal predsedu volebnej komisie, aby oboznámil delegátov s došlými 

návrhmi do orgánov VsSTZ a SSTZ a delegátov na Konferenciu SSTZ s tým, že títo majú 

možnosť v diskusii vystúpiť a prezentovať svoje názory. Stanislav Dubec, predseda volebnej 

komisie, oboznámil delegátov s vyššie uvedenými návrhmi. 

 

V diskusii ďalej vystúpili: 

 

- Hajduk – v súvislosti s jeho návrhom na predsedu SSTZ, predstavil svoj program, požiadal 

delegátov o vyjadrenie podpory pre neho a ním navrhnutých zástupcov do orgánov VV SSTZ, 

ako aj navrhnutých delegátov na konferenciu SSTZ s tým, že predstavil týchto delegátov:   

 

- Balčák – žiadal zachovanie súťaži družstiev starších žiakov, kritizoval schválené hracie   

  podmienky, 

- Andor – kritizoval VsSTZ, 

- Comisso – vyjadril podporu podtatranského zväzu pre pána Hajduka a jeho tím, 

- Novotný – o činnosti podtatranského zväzu,  

- Gumáň – predstavil svoju činnosť a svoj program, 

- Sojčák – kritizoval skoré nahlásenie, tričká, herne, zasahovanie do oblastných zväzov, 

- Dráb – zlý bodovací systém turnajov, 

- Reho – poukázal na úspechy SSTZ, slabú podporu mládeže, 

- Fink – o mládeži a svojom programe kandidáta, 

- Kríž – o činnosti SSTZ, zákone o športe, o svojich funkciách, 



- Hamran – doplnil predsedu SSTZ, 

- Buranovský – žiadal o podporu turnaja Duklianskych hrdinov, 

- Nemčok – žiadal pána Pavúka, aby predstavil svoj program, 

- Pavúk – oboznámil prítomných so svojim programom, 

- Hajduk – reagoval na diskusné príspevky  Gurčíka, Reha, Balčáka, Drába, Sojčáka a Kríža s  

  s tým, že návrhy a pripomienky bude riešiť nový výkonný výbor. 

 

11.  Volebná komisia predložila návrh na voľbu predsedu VsSTZ. Kandidátmi sú Vincent 

Pavúk a Martin Gumáň. Voľby sa podľa volebného poriadku uskutočnili tajne. Predsedom 

VsSTZ bol zvolený kandidát, ktorý získal väčšinu hlasov a to: Vincent Pavúk, ktorý získal 

43 hlasov, Martin Gumáň získal 34 hlasov, 9 hlasov bolo neplatných. Volebná komisia 

predložila návrh na voľbu členov Výkonného výboru.  Vzhľadom k tomu, že viacerí 

navrhnutí kandidáti odmietli kandidovať, po voľbe predsedu zostalo iba 6 kandidátov a preto 

sa voľby uskutočnili verejne a kandidáti boli zvolení pomerom hlasov 86/0/0. Zvolení boli: 

Dubec Stanislav, Haky Ondrej, JUDr. Gallo Zoltán, JUDr. Fink Daniel, Gumáň Martin, 

Pitoňák Ján.          
 

Predseda volebnej komisie predniesol návrh kandidátov na zloženie kontrolnej komisie. 

Nakoľko bol návrh na 3 členov, hlasovalo sa verejne a zvolení boli pomerom hlasov 86/0/0: 

Gurčík Anton, Comisso Alexander, Terezka Rastislav. Kontrolná komisia podľa Stanov, 

zvolila svojho predsedu, ktorým sa stal Gurčík Anton. 

 

12. Predseda volebnej komisie oboznámil delegátov s návrhmi na kandidátov do funkcií VV 

SSTZ a to: 

 

JUDr. Anton Hajduk      -  predseda SSTZ 

Jaromír Truksa              - člen  zodpovedný za   komisiu športovej  reprezentácie 

Bc. Oliver Kovács           - člen  zodpovedný za  športovo- technickú  komisiu 

Ing. Roman Grigel        - člen zodpovedný za  komisiu mládeže 

Stanislav Sládkovič       - člen zodpovedný za  komisiu rozhodcov 

Dalibor Jahoda            - člen  zodpovedný za  trénersko-metodickú  komisiu a vzdelávanie 

JUDr. Daniel Fink       - člen zodpovedný za komisiu rozvoja stolného tenisu a školský šport 

Bc. Ľubomír Pištej         - člen ako zástupca  športovcov   

Ing. Branislav Kalužný  - člen  zodpovedný za ekonomické otázky a marketing  
 

Vzhľadom na to, že na komisiu rozvoja stolného tenisu bol navrhnutý aj Erich Reho, delegáti 

hlasovali tajne medzi JUDr. Danielom Finkom a Erichom Rehom. Hlasovanie sa skončilo 

pomerom 54/29 v prospech JUDr. Daniela Finka. Konferencia schválila návrh prednesený 

predsedom volebnej komisie ako celok pomerom hlasov 76/10/0. 

 

Predseda volebnej komisie predniesol návrh na delegátov a náhradníkov na konferenciu SSTZ 

a to:  

 

1. Anton Hajduk, 2. Martin Gumáň, 3. Vladimír Pištej, 4. Stanislav Dubec, 5. JUDr. 

Daniel Fink, 6. Ondrej Haky, 7. Vincent Pavúk, 8. Ján Pitoňák a náhradníkov: 1. 

Andrej Ružík, 2. Miroslav Cigán 

 

Následne na návrhy delegátov boli na konferenciu navrhnutí aj delegáti Jozef Blaško, 

Rastislav Terezka, Jaroslav Novotný, Martin Buranovský, Erich Reho a Ladislav Bodnár 

s tým, že konferencia rozhodla, že na konferenciu pôjde 8 delegátov a ďalší ôsmi budú 



náhradníci podľa počtu získaných hlasov. V tajných voľbách získali jednotliví delegáti na 

konferenciu SSTZ nasledovné počty hlasov: 1. Pitoňák 35, 2. Fink 33, 3. Haky 33, 4. Dubec 

31, 5. Pištej 30, 6. Hajduk 25, 7. Pavúk 22, 8. Gumáň 22  zvolení delegáti na konferenciu 

SSTZ. Náhradníci v poradí: 9. Terezka 19, 10. Blaško 15, 11. Bodnár 13, 12. Ružik 10, 13. 

Novotný 10, 14. Reho 8, 15. Cigán 7, 16. Buranovský 5. 

 

Predseda volebnej komisie predniesol návrh na predsedu a podpredsedu DK SSTZ. Následne 

delegáti pomerom hlasov 86/0/0 schválili kandidáta na funkciu predsedu ako aj podpredsedu 

DK SSTZ delegáta Zoltána Galla. 

 

13.  Predseda návrhovej komisie JUDr. Zoltán Gallo predniesol návrh na uznesenie s tým, že 

najprv požiadal o hlasovanie o zmene stanov v súvislosti s voľbou predsedu. Konferencia 

SSTZ schválila zmenu stanov, keď v článku 1 bod 3 doterajšie znenie nahradila týmto 

znením: 3. Sídlom VsSTZ je 093 01 Vranov nad Topľou, Boženy Němcovej 2575. Následne 

predniesol tento návrh na schválenie uznesenia: 

 

       I.  b e r i e    n a    v e d o m i e:  

           - správu o činnosti VsSTZ 

           - správu kontrolnej komisie 

 

     

       II.  s c h v a ľ u j e:  

 

           - zmenu stanov VsSTZ v článku 1 bod 3 

            

 

      

      III.  u k l a d á: 

 

          - zabezpečiť registráciu zmeny stanov 

            Z: predseda                                            T: 30.06.2017 

 

 

      IV.  v o l í: 

 

- Predsedu VV VsSTZ – Vincenta Pavúka, 

- VV VsSTZ v zložení: Pitoňák Ján, Haky Ondrej, Gumáň Martin, Dibec Stanislav, Fink   

  Daniel, Gallo Zoltán, 

- Kontrolnú komisiu VsSTZ v zložení: Gurčík Anton – predseda, Comisso Alexander,   

  Terezka Rastislav, 

- Delegátov na konferenciu SSTZ za VsSTZ: Anton Hajduk, Martin Gumáň, Vladimír Pištej,   

  Stanislav Dubec, Daniel Fink, Ondrej Haky, Vincent Pavúk, Ján Pitoňák a náhradníkov v  

  poradí: Terezka Rastislav, Blaško Jozef, Bodnár Ladislav, Ružík Andrej, Novotný Jaroslav, 

  Reho Erich, Cigán Miroslav a Buranovský Martin. 

 

Kandidátov za VsSTZ do orgánov SSTZ takto: 

 

- Kandidáta na predsedu (podpredsedu) DK SSTZ: JUDr. Zoltán Gallo, 

- Kandidáta na predsedu SSTZ: JUDr. Anton Hajduk, 

- Kandidáta na predsedu komisie rozvoja stolného tenisu a školský šport: JUDr. Daniel Fink, 



- Kandidáta za komisiu športovej reprezentácie: Jaromír Truksa, 

- Kandidáta za športovo-technickú komisiu: Bc. Oliver Kovács, 

- Kandidáta za komisiu mládeže: Roman Grigel, 

- Kandidáta za komisiu rozhodcov: Stanislav Sládkovič, 

- Kandidáta za trénersko-metodickú komisiu a vzdelávanie: Dalibor Jahoda, 

- Kandidáta za športovcov: Ľubomír Pištej, 

- Kandidáta za ekonomické otázky a marketing: Ing. Branislav Kalužný. 

 

 

 

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov: 84/0/2. 

 

 

 

14.  V závere predseda poďakoval prítomným za účasť a konferenciu ukončil. 

 

 

 

 

Zapísal:   JUDr. Anton Hajduk                                         Za správnosť: Vincent Pavúk 
                                                                                                                    predseda VsSTZ     
 

              

    

               .....................................                                                              ..................................... 


