Zápisnica
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ

Dátum, miesto a čas:

Prešov 18.12.2017, 14:00

Prítomní:

Pavúk, Gumáň, Dubec, JUDr. Fink, Pitoňák, JUDr. Gallo

Neprítomní:

Haky

Prizvaní:

Hajduk Erik, Szarvaš Milan

Za kontrolnú komisiu:

Gurčík Anton

Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia
2. Kontrola uznesení z 21.8.2017
3. Informácia p. Szarvaša – stránka www.pinec.sk
4. Správa trénersko-metodickej komisie
5. Správa rozhodcovskej a matričnej komisie
6. Sprava Komisie mládeže
- informácia o priebehu mládežníckych súťaží
- informácia o priebehu realizácie mládežníckych kempov
- čerpanie príspevkov SSTZ (15%) klubmi pracujúcich s mládežou
7. Informatívna správa o plnení rozpočtu
8. Vyžrebovanie 2.časti súťaží
9. Odvolania a športovo-technické záležitosti
10. Rôzne
11. Návrh uznesenia
12. Záver

1. Zasadnutie VV otvoril a viedol predseda. Konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňujú 6 členovia,
1 neprítomný. Ondrej Haky – ospravedlnený. VV je uznášania schopný. Za Kontrolnú komisiu sa
zasadnutia zúčastnil Anton Gurčík. Prizvaný Hajduk Erik, Szarvaš Milan
2. Kontrolu uznesení zo zasadnutia VV zo 21.8.2017 previedol predseda a skonštatoval, že úlohy sú
splnené.
3. p. Szarvaš má záujem spolupracovať naďalej. Jeho a naše požiadavky budú formulované
v pripravovanej Zmluve.
4. Správa trénersko-metodickej komisie bude podaná predsedom komisie p-. Hakym písomne
všetkým členom VV.

5. Správu rozhodcovskej a matričnej komisie predniesol Stanislav Dubec, Keďže databáza rozhodcov
na webe SSTZ je neúplná, správa bude doplnená po aktualizácii databázy.
6. Správu Komisie mládeže predniesol JUDr. Fink. Predniesol správu o súťažiach mládeže, realizácii
a pláne regionálnych kempov mládeže, čerpanie príspevkov SSTZ
6.1. Súťaže mládeže
Konštatuje sa, že v prvej polovici sezóny 201/2018 je badateľný výraznejší nárast účasti
jednotlivcov, a to vo všetkých kategóriách od najmladších až po dorast, potešiteľné sú najmä
zvýšené počty v kategórii najmladších a mladších žiačok. Počet družstiev mládeže počítaných
z VSPM jednotlivcov taktiež mierne stúpol a klasifikuje sa už od najmladších žiakov a žiačok.
6.2. Regionálne kempy mládeže
V priebehu sezóny sa uskutočnili prvé kempy, kde sa na základe výsledkov testovania vytvorili
výbery východoslovenského regiónu najmladších a mladších žiakov. Koncom decembra sú
v pláne ďalšie kempy. Projekt zatiaľ plní svoje očakávania, zvýšila sa motivácia detí, skvalitnila
sa komunikácia medzi jednotlivými trénermi.
6.3. Čerpanie príspevku zo SSTZ na mládež
Konštatuje sa, že na základe výzvy SSTZ týkajúcej sa čerpania dotácií na mládež mohli kluby
pracujúce s mládežou po splnení podmienok získať príspevky. Z hľadiska množstva
deklarovaných detí v jednotlivých súťažiach /aj nižších – podmienka 3 štarty/ však kluby na
východe čerpali minimum oproti možnostiam, ktoré by mohli čerpať. Jednou z príčin je
nedostatočná administratívno-právna pripravenosť klubov na čerpanie /napr. absencia stanov
boli zverejnené na SSTZ aj VSSTZ/. V tomto smere zaostávame najmä so západom Slovenska,
kde počty detí najmä na turnajoch SPM narastajú.
6.4. Informácia o stave prípravy regionálnych centier
Členom VV bola podaná prvotná informácia o stave príprav regionálnych centier mládeže,
ktoré by mali byť spustené od nasledujúcej sezóny, a s tým, že tieto centrá sa plánujú aj na
východe Slovenska, kluby si môžu podať prihlášky v stanovených lehotách. Ktoré určila KM
SSTZ.
6.5. Propozície Majstrovstiev oblasti/okresu mládeže
VsSTZ na svojej webovej stránke zverejní vzorové propozície MO mládeže. Víťaz MO bude
mať právo štartu na MK /aj keď nebude nominovaný na základe výsledkov/ iba v prípade, že
organizátor MO uskutoční MO podľa týchto vzorových propozícii, platného súťažného
poriadku, v súlade s koncepciou mládeže a podľa platných pravidiel SSTZ.
7. Informatívnu správu o plnení rozpočtu predniesol p. Gumáň. Prílohou tejto správy sú rozčlenené
jednotlivé položky plnenia rozpočtu.
8. Vyžrebovanie súťaží previedli zástupcovia ŠTK prítomní na zasadnutí VV na návrh predsedu ŠTK
p. Pitoňáka. Vyžrebovanie bude zverejnené po zohľadnení požiadaviek jednotlivých klubov.
9. Odvolania a športovo-technické záležitosti:
- Neschválená hracia miestnosť OŠKST Bzenov – Janov
- neodohraté stretnutie 4.ligy Hrabušice – Rožňava C
- odstúpenie STŠK Tecák Vranov zo 4.ligy Vihorlatská
- Výzva na usporiadanie M VS dospelých
10. V bode Rôzne
- p. Gurčík požiadal VV o tom. či boli splnené požiadavky Kontrolnej komisie prednesené na
Konferencii VsSTZ o paušálnych výdavkoch
Odpoveď: Paušálne výdavky boli schválené VV VsSTZ pre tréningový kemp mládeže v Prešove

- JUDr. Fink predniesol viacero informácií z rokovania VV SSTZ týkajúcich sa aj činnosti VSSTZ,
najmä rôzne ekonomické informácie, informácie o pripravovaných projektoch SSTZ s možnosťou
zapojenia klubov /Svetový deň stolného tenisu/, a ďalšie.

11. VV po prejednaní programu prijal toto

u z n e s e n i e:

I. berie na vedomie
- návrh ŠTK na vyžrebovanie 2. častí súťaží dospelých
- Správu rozhodcovskej a matričnej komisie
- Správu Komisie mládeže
- Informatívnu správu o plnení rozpočtu
II. ukladá
- predložiť návrh zmluvy medzi VsSTZ a správcom stránky www.pinec.sk p. Szarvašom
Z: JUDr. Gallo, JUDr. FInk
T: do najbližšieho zasadnutia VV v januári 2018
- predložiť správu trénersko-metodickej komisie
Z: Haky
- podať daňové priznanie
Z: Gumáň

T: 31.12.2017
T: 31.3.2018

- opätovne zverejniť výzvu na usporiadanie M VS dospelých
Z: Pitoňák (Hajduk E.)
T: 22.12.2017
- preveriť pasportizáciu rozhodcovských licencií klubov
Z: Dubec, podklady dodá Pitoňák
T: do najbližšieho zasadnutia VV v januári 2018
- vykonať pasportizáciu právneho základu klubov /najmä existencia Stanov a IČO v riadiacej
pôsobnosti VsSTZ, najmä v nadväznosti na zákon o športe
Z: Dubec
T: do najbližšieho zasadnutia VV v januári 2018
- upozorniť okresné stolnotenisové zväzy Prešov a Rožňava na zriadenie relevantných účtov
v súvislosti s vrátkami poplatkov z registrácií
Z: Gumáň
T: do 15.2.2018
- Predpokladaná zmena Súťažného poriadku ohľadom postupu z 5.líg do 4.líg
Z: JUDr. Fink, Dubec
Termín nasledujúceho zasadnutia VV pondelok 22.1.2018, 14:00 v Prešove.
12. Záver predniesol predseda, poďakoval sa prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Vincent Pavúk
predseda VsSTZ

