Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice – Prešov
so sídlom Boženy Němcovej 2575, Vranov n/T

ZÁPISNICA č. 2/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ
Termín zasadnutia:
Miesto konania:
Čas začatia:

12. marec 2018
Kpt. Nálepku 3, Prešov /reštaurácia Sokolovňa/
14.00 hod.

Prezenčná listina:

Členovia Výkonného výboru:
- Vincent Pavúk
/predseda VsSTZ/
- JUDr. Zoltán Gallo
/predseda DK/
- Ondrej Haky
/predseda TMK/
- Martin Gumáň
/predseda EK/
- Ján Pitoňák
/predseda ŠTK/
- Stanislav Dubec
/predseda RK/
- JUDr. Daniel Fink
/predseda KM/

prítomný
prítomný
neprítomný
prítomný
prítomný
neprítomný
prítomný

Ďalšie prítomné osoby:
E. Hajduk /ŠTK mládeže/, A. Gurčík /predseda kontrolnej komisie/

Program rokovania:

1. Otvorenie, prezentácia
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola uznesení
4. Predstavenie konceptu zmien na stránke vsstz.sk
5. Návrh zmluvy medzi VSSTZ a p. Szarvašom
6. Informácia o pasportizácii rozhodcovských licencií
7. Informácia o zmene súťažného poriadku /z 5. do 4. ligy/
8. Informácie z komisie mládeže
9. Príprava Konferencie VsSTZ
10. Rôzne
11. Schválenie uznesení
12. Ukončenie zasadnutia, záver

K bodu 1/ Otvorenie, prezentácia

Predseda VsSTZ V. Pavúk privítal členov VV a ďalšie prítomné osoby na zasadnutí VV. Konštatuje, že na
rokovaní je prítomných 5 členov VV, neprítomný 2, VV je uznášaniaschopný. Vyhotovením zápisnice bol
poverený JUDr. Fink.

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania

Predseda VsSTZ V. Pavúk konštatuje, že program rokovania VV bol v dostatočnom časovom predstihu
vopred zaslaný všetkým členom VV, všetci prítomní členovia VV potvrdzujú, že s ním boli vopred a riadne
oboznámení a prítomní členovia VV po zmenách jednohlasne schvaľujú navrhovaný program rokovania.
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K bodu 3/ Kontrola uznesení z 22.01.2018

Kontrolu uznesení z posledného VV oboznámil V. Pavúk, ktorý konštatuje následovné:
Uznesenie č. 1/2018:
Ukladá sa ŠTK mládeže na stránke vsstz.sk zverejniť propozície M VSL mládeže na rok 2018 spolu s výzvou
na možných usporiadateľov v jednotlivých kategóriách.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

E. Hajduk
31.01.2018
uznesenie splnené, propozície budú zverejnené do 31.03.2018/

Uznesenie č. 2/2018:
Ukladá sa KM VsSTZ na stránke vsstz.sk zverejniť dotazník týkajúci sa žiadosti predsedu KM SSTZ o
stanovisko klubov pracujúcich s mládežou na otázku záujmu o tréningový proces v prípade žiadateľov o
regionálne centrá na východe.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

E. Hajduk
do troch dní po VV
uznesenie splnené

Uznesenie č. 3/2018:
Ukladá sa predsedovi EK vypracovať materiál – podklady k možnému dopadu zrušenia poplatkov za
neúčasť mládežníckych družstiev od sezóny 2018/2019 s návrhmi na kompenzáciu výpadkov príjmov vo
vzťahu k udržateľnosti rozpočtu VsSTZ a následne ho zaslať členom VV na pripomienkovanie.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

M. Gumáň
28.02.2018
uznesenie splnené

Uznesenie č. 4/2018:
Ukladá sa predsedovi KM dopracovať zmluvu medzi VsSTZ a pinec.sk a predložiť členom VV na schválenie
per rollam.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

JUDr. Fink
15.02.2018
uznesenie splnené čiastočne /návrh zmluvy bude prerokovaný na VV/

Uznesenie č. 5/2018:
Ukladá sa ŠTK a RK pripraviť návrh zmien, resp. doplnenia súťažného poriadku pre sezónu 2018/2019
týkajúcu sa porušovania povinnosti klubov a/ v prípade ak klub nemá rozhodcu s príslušnou licenciou
vôbec /neuvedie ho v prihláške/ alebo má napr. rozhodcu z iného klubu, keď je zrejmé, že daný zápas z
objektívnych dôvodov rozhodovať nemôže. Zároveň sa ukladá preveriť stav /rozhodcovia na zápise/ v prvej
polovici súťaže a navrhnúť postup riešenia pre kluby. Ktoré túto povinnosť porušili ako aj do budúcna.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

S. Dubec, J. Pitoňák
28.02.2018
uznesenie trvajúce /neúčasť predsedu RK na VV/

Uznesenie č. 6/2018:
Ukladá sa ŠTK zaslať stanovisko k návrhu v bode 10.5. /zrušenie povinnosti zasielať originály zápisov po
každej polovici/.
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Zodpovedný:
Termín:
Záver:

J. Pitoňák
28.02.2078
uznesenie splnené

ŠTK navrhuje ponechať v platnosti zasielanie zápisov poštou.
Odôvodnenie:
ŠTK VsSTZ nesúhlasí s návrhom na zrušenie povinnosti klubov zasielať originály zápisov o stretnutí
po 1. časti súťaží, ako i po ukončení súťaží. Originály zápisov slúžia ako faktografický materiál pri
prípadnej tvorbe výsledkovej publikácie za určité obdobie pôsobenia VsSTZ. Taktiež slúžia na
kontrolu ŠTK, nakoľko niektoré kópie umiestnené na stránke pinec.sk nie sú čitateľné.
Administratívna záťaž na kluby 2 x ročne nie je pre kluby štartujúce v súťažiach riadených ŠTK
VsSTZ /podľa väčšiny, až na niekoľko výnimiek/ veľká.
Uznesenie č. 7/2018:
Ukladá sa predsedovi VsSTZ zabezpečiť stanovisko J. Barana /aktuálne spravuje vsstz.sk/ k možnému
konceptu zmien na stránke vsstz.sk. Zároveň sa predsedovi VsSTZ ukladá zabezpešiť účasť J. Barana na
najbližšom zasadnutí VV.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

V. Pavúk
28.02.2018
uznesenie v termíne nesplnené /bude predmetom rokovania na VV/

Uznesenie č. 8/2018:
Ukladá sa predsedovi VsSTZ pripraviť kompletný návrh obsahového zamerania konferencie VsSTZ 2018
vrátane všetkých navrhovaných dokumentov na prerokovanie, resp. schválenie. Ukladá sa predsedovi EK
predložiť návrh položkovitého rozpočtu konferencie VsSTZ.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

V. Pavúk, M. Gumaň
28.02.2018
V. Pavúk – uznesenie nesplnené, náhradný termín: najbližšie rokovanie VV
M. Gumáň – uznesenie splnené

Uznesenie č. 9/2018:
Ukladá sa predsedovi RK predložiť návrh dotazníka pre kluby v riadiacej pôsobnosti VsSTZ, ktorý bude
povinnou prílohou k prihláške od sezóny 2018/2019.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

S. Dubec
28.02.2018
Uznesenie trvajúce /neúčasť predsedu RK na VV/

Uznesenie č. 10/2018:
Ukladá predsedovi VsSTZ zabezpečiť aktualizáciu údajov na stránke vsstz v zmysle pripomienok na
doplnenie a aktualizáciu údajov z tohto VV.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

V. Pavúk
28.02.2018
uznesenie splnené čiastočne /náhradný termín do ďalšieho VV/
- nedoplnené údaje člena KK,
- chýbajúce foto členov VV a KK,
- neaktuálne údaje na vsstz v časti „kontakty“
- nedoplnené údaje v časti komisií /Ekonomická, rozhodcov, disciplinárna/
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Kontrola uznesení z roku 2017 /neboli číslované/:
Podať daňové priznanie VsSTZ za rok 2017
Zodpovedný:
M. Gumáň
Termín:
31.03.2018
Záver:
Uznesenie trvajúce
Upozorniť okresné stolnotenisové zväzy Prešov a Rožňava na zriadenie relevantných účtov v
súvislosti s vrátkami poplatkov z registrácií
Zodpovedný:
M. Gumáň
Termín:
do 15.02.2018
Záver:
Uznesenie splnené
/M. Gumáň zaslal mailom upozornenie s tým, že, v prípade, ak v lehote tieto zväzy nepredložia
bankový účet na meno Okresného resp. Oblastného zväzu, budú vratky vrátené na účty priamo
klubom/. Podľa informácie od M. Gumáňa si OBSTZ Prešov účet neplánuje zriadiť, OBSTZ Rožňava
si vybavuje dokumenty potrebné pre riadnu činnosť zväzu a následne oznámi aj zriadenie účtu.

K bodu 4/ Predstavenie konceptu zmien na stránke vsstz.sk

Koncept zmien v súlade s úlohami stanovenými na predchádzajúcom VV nebol predložený. Na rokovaní VV
bol však prítomní Ing. Jozef Baran, ktorý v súčasnej dobe spravuje web stránku www.vsstz.sk. Za účelom
skvalitňovania servisu verejnosti boli prediskutované rôzne možnosti zlepšenia funkcionalít stránky, zmeny
vecného charakteru či dizajnu. Jednotliví členovia VV predložia Ing. Baranovi svoje návrhy a predstavy na
zmeny a vylepšenia, s tým, že v lehote do 30.03.2018 ich zašlú predsedovi KM.

K bodu 5/ Návrh zmluvy medzi VSSTZ a p. Szarvašom /pinec.sk/

JUDr. Fink informoval členov VV, že po zapracovaní pripomienok k zmluve zo strany prevádzkovateľa
pinec.sk a jednotlivých členov VV bol na rokovanie VV následne predložený návrh zmluvy. Po krátkej
konzultácii bude táto zmluva dopracovaná do finálnej podoby a predložená na podpis predsedovi vsstz a
prevádzkovateľovi pinec.sk. V tejto podobe ju VV schválil.

K bodu 6/ Informácia o pasportizácii rozhodcovských licencií

Vzhľadom na skutočnosť, že na rokovaní nebol prítomný S. Dubec, o tomto bode sa nerokovalo. V zmysle
vyššie uvedeného, trvajúce uznesenie.

K bodu 7/ Informácia o zmene súťažného poriadku /z 5. do 4. ligy/

Vzhľadom na skutočnosť, že na rokovaní nebol prítomný S. Dubec, o tomto bode sa nerokovalo. V zmysle
vyššie uvedeného, trvajúce uznesenie.

K bodu 8/ Informácie z komisie mládeže:
8.1. Majstrovstvá východného Slovenska mládeže – usporiadatelia, delegáti, financovanie
KM a ŠTK mládeže informovala prítomných o zaslaných návrhoch klubov na usporiadanie M VSL
jednotlivcov. Keďže k termínu konania VV ešte neboli ukončené všetky VSPM, následne, po poslednej
VSPM dorastu /Poproč/ bude do 31.03.2018 vydaná úradná správa mládeže, ktorá bude obsahovať najmä:
- termíny na vydanie krajských rebríčkov mládeže
- pridelenie práva usporiadať M VSL jednotlivcov a dátumy konania
- určenie práva štartu na M VSL jednotlivcov /nmlž, mlž, sž, dorast/
- pridelenie práva usporiadať MVSL družstiev /nmlž, mlž, sž, dorast/
- určenie práva štartu klubov na M VSL družstiev a usporiadatelia
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- zdôraznené niektoré podmienky práva štartu jednotlivcov na M VSL
VV zároveň rozhodol o zrušení funkcie delegátov na M VSL. Usporiadateľ M VSL má nárok na paušálne
náhrady od VsSTZ vo výške 200 EUR + poháre. Štartovné sa na M VSL mládeže nevyberá.
8.2. Stav realizácie regionálnych kempov
Predseda KM JUDr. Fink informoval, že v dňoch 01. až 02.2018 sa uskutočnili 3. regionálne kempy mládeže
VSL /najmladší žiaci Humenné, mladší žiaci Michalovce/. Na obidvoch kempoch boli zabezpečení výborní
sparingpartneri a tréneri, z obidvoch kempov bola zaslaná aj záverečná správa.
8.3. Navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu regionálnych kempov
Predseda KM JUDr. Fink informoval, že vzhľadom na skutočnosť nečerpania finančných prostriedkov na
realizáciu regionálnych kempov všetkými krajmi, bolo VV SSTZ rozhodnuté o navýšení nečerpaných financií
na aktívne kraje, ktoré realizujú projekt kempov. Z uvedeného dôvodu bude zo strany SSTZ na VsSTZ
navýšená dotácia o cca 2.400 EUR. O spôsobe použitia rozhodne KM VsSTZ /napr. piaty kemp, zvýšenie
počtu dní 4. kempu či iný spôsob/. Uvedené navýšenie znamená aj úsporu pre rozpočet VsSTZ, keďže
pôvodne bolo na VV VsSTZ rozhodnuté o dofinancovaní 4. kempov v sume 600 EUR z rozpočtu VsSTZ.
8.4. Postupné zrušenie poplatku za neúčasť mládežníckych družstiev
Predseda KM JUDr. Fink konštatoval, že vzhľadom na stúpajúci počet družstiev v súťažiach mládeže, bude
aj predpokladaný nižší príjem zo sankcií za neúčasť mládežníckych družstiev. Navrhol preto tieto poplatky
úplne zrušiť. VV túto otázku prerokoval, oboznámil sa aj s analýzou finančného dopadu na rozpočet VsSTZ.
Následne rozhodol tak, že od sezóny 2018/2019 znižuje tento poplatok na ½, t. j. z 30,00 na 15,00 EUR. Do
budúcna sa v sezóne 2019/2020 uvažuje o úplnom zrušení tohto poplatku.
8.5. Súťaže mládeže jednotlivcov a družstiev - VSPM
V čase konania VV už boli ukončené súťaže mládeže v kategórii starší žiaci a najmladší žiaci. Bližšie k
súťažnému ročníku za všetky kategórii bude uvedené v správe predsedu KM na konferencii VsSTZ.
8.6. Stav príprav regionálnych centier mládeže SSTZ
Predseda KM JUDr. Fink informoval, že zástupcovia KM SSTZ osobne navštívili všetky kluby, ktoré reálne
prejavili záujem o existenciu regionálnyho centra. Bližšie informácie a materiály týkajúce sa týchto centier
budú predložené KM SSTZ na rokovanie najbližšieho VV SSTZ. Na východnom Slovensku sa predbežne
uvažuje max. s dvoma centrami.
8.7. Čerpanie príspevku zo SSTZ na mládež /15%/ v roku 2018
Predseda KM JUDr. Fink informoval, že SSTZ aj v roku 2018 rozdelí klubom 15 % finančných prostriedkov z
príspevku uznanému športu použije na účel športu mládeže rozdelením medzi športové kluby, podľa počtu
aktívnych športovcov do 23 rokov. Vzhľadom na výrazný nárast finančnej dotácie z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR pre rok 2018 tak v roku 2018 medzi jednotlivé kluby po splnení podmienok
rozdelí až 170 993 eur. Bližšie informácie k čerpanie sú zverejnené v časopise Slovenský stolný tenis
2/2017, ktorý je zverejnený na sstz.sk

K bodu 9/ Príprava konferencie VsSTZ

Vzhľadom na nesplnené uznesenie v tomto bode – neboli predložené materiály, sa o tomto bode
nerokovalo. V zmysle vyššie uvedeného, trvajúce uznesenie na najbližší VV. Zároveň bolo konštatované, že
ak jednotliví členovia VV alebo ktorýkoľvek členovia VsSTZ majú záujem predložiť návrhy na zmenu stanov
či iných dokumentov, ktoré schvaľuje konferencia, je tak potrebné urobiť čo najskôr, aby tieto materiály
mohli byť zverejnené najneskôr 30 dní pred konaním konferencie. Súčasťou týchto materiálov budú aj
návrhy na úpravu či zmenu dokumentov, predseda VV preto vyzve na predkladanie návrhov na zmenu či
úpravu predpisov na stránke vsstz.sk
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K bodu 10/ Rôzne
10.1. Spôsob organizácie školení rozhodcov, oprávnený organizátor
Jednotlivým členom VV boli zaslané na pripomienky návrhy smerníc KM SSTZ /Vaniak/, ktorá pripravuje
nové smernice, ktoré budú riešiť aj tieto otázky. Uvedené problémy pri organizácii školení rozhodcov budú
prerokované následne po schválení smerníc VV SSTZ.
10.2. Svetový deň stolného tenisu
Predseda KM JUDr. Fink informoval, že v termíne do 28.02.2018 si žiadosť o príspevok na realizáciu aktivít
spojených so svetovým dňom stolného tenisu podalo na Slovensku 15 subjektov /kluby, zväzy/, z toho iba
jeden jediný z východného Slovenska. Konštatuje sa nezáujem klubov VsSTZ zapájať sa do týchto aktivít
/slabé čerpanie bolo aj pri príspevku na mládež v roku 2017/, pričom Projektová výzva bola pomerne
jednoduchá a SSTZ v roku 2018 pripravuje množstvo ďalších aktivít a výziev /napr. publikačná činnosť,
spustenie programu podpory školského športu, atď./
10.3. Navýšenie rozpočtu VsSTZ na rok 2018
Predseda KM JUDr. Fink informoval, že VV
rozpočtov krajských zväzov z rozpočtu SSTZ,
ale 2/3, teda pôjde o navýšenie o 100%.
posilnenie činnosti krajských zväzov, teda
oblastným zväzom.

SSTZ na svojom zasadnutí 01.03.2018 rozhodol o navýšení
a to tak, že krajské zväzy obdržia nie 1/3 vratiek z registrácii
Tieto finančné prostriedky však budú účelovo viazané na
suma navýšenia nebude pre-rozdeľovaná okresným, resp.

10.4. Postup VsSTZ pri poukazovaní vratiek z registrácii
VV prerokoval otázky spojené s nedoložením čísla účtov znejúcich na meno Oblastných , resp. Okresných
zväzov pre účely 1/3 vratiek z registrácii. Do budúcna sa navrhuje postup tak, že ak predseda OBSTZ alebo
OSTZ v stanovenom termíne neoznámi predsedovi EK číslo účtu, po márnom uplynutí lehoty, tieto
finančné prostriedky prepadajú v prospech činnosti VsSTZ. Uvedené platí obdobne aj pre jednotlivé
oddiely, v prípade, že sa majú následne vyplatiť finančné prostriedky /neexistencia účtu OBSTZ alebo
OSTZ/.
10.5. Informácia, návrhy a pripomienky ŠTK
10.5.1. Predseda ŠTK J. Pitoňák dal pripomienku, či v databáze SSTZ je možné zaviesť aj údaj o štátnom
občianstve /ten je súčasťou prihlášky na registráciu/. Vzhľadom na skutočnosť, že to patrí do kompetencie
ŠTK SSTZ bude k tomuto dožiadaná ŠTK SSTZ. Uvedená otázka bude predmetom rokovania ďalšieho VV.
10.5.2. ŠTK upozornila na rozpor ustanovenia SP čl. 4.3.3.2.8. (do súťaží riadených SSTZ, KSTZ, RSTZ a
nižších STZ, nemôže postúpiť družstvo zo súťaže v ktorej bol povolený štart neregistrovaných hráčov s
výnimkou družstva, ktorého základ družstva tvorili registrovaní hráči v databáze SSTZ s registráciou
platnou minimálne od začiatku súťaže), s ustanovením RP čl. 2.1.1. (Športovec, ktorý sa chce zúčastniť
súťaží v stolnom tenise, musí byť registrovaný podľa tohto registračného poriadku. Registrácia je
podmienkou účasti vo všetkých majstrovských súťažiach organizovaných Slovenským stolnotenisovým
zväzom (ďalej len SSTZ) na rôznych úrovniach, resp. inými organizáciami dobrovoľne združenými v SSTZ).
Navrhuje odstrániť čl. 4.3.3.2.8. SP, na konferenciu SSTZ podá ŠTK návrh v uvedenom zmysle.
10.5.3. ŠTK nesúhlasí so zaraďovaním zahraničných hráčov, ktorí štartujú v súťažiach SSTZ a patria do ich
základu na súpisky nižších družstiev. Nemôže byť podmienkou na zaradenie kvalitného zahraničného hráča
do základu "A" tímu, štart aspoň v jednom zápase ktoréhokoľvek družstva oddielu. Regulárnosť nižších
súťaží je tým značne ovplyvnená.
10.5.4. ŠTK navrhuje správcovi centrálnej databázy hráčov, aby v nej bola vyznačená štátna príslušnosť
zahraničných hráčov, pretože riadiaci orgán nemôže kontrolovať ustanovenie SP čl. 4.3.7.1.2. (Na
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majstrovské stretnutie družstiev je dovolené za štvorčlenné družstvo nastúpiť dvom hráčom (hráčkam) s
cudzou štátnou príslušnosťou a za trojčlenné družstvo jednému hráčovi (hráčke) s cudzou štátnou
príslušnosťou. Pri posudzovaní práva štartu sa za hráča s cudzou štátnou príslušnosťou považuje hráč,
ktorý nemá štátnu príslušnosť ani v jednej z členských krajín Európskej únie).

K bodu 11/ Schválenie uznesení

VV po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
I. Berie na vedomie:
- berie na vedomie informácie z komisie mládeže
- berie na vedomie informácie športovo-technickej komisie
II. Schvaľuje:
- predloženú zmluvu medzi VsSTZ a prevádzkovateľom pinec.sk
- zníženie poplatkov za neúčasť mládežníckych družstiev v sezóne 2018/2018 na ½, t. J z 30 na 15,00 EUR
- postup VsSTZ, že v prípade márneho uplynutia lehoty Oblastného, resp. Okresného zväzu na
oznámenie bankového účtu za účelom vratiek 1/3 registračných poplatkov, prepadajú tieto finančné
prostriedky v prospech činnosti VsSTZ. Uvedené platí obdobne aj pre jednotlivé kluby, ktorým majú
byť v prípade nepredloženia čísla účtu OBSTZ alebo OSTZ následne vyplatené finančné prostriedky.

III. Ukladá:
Uznesenie č. 11/2018:
Ukladá sa členom VV zaslať svoje návrhy a predstavy na zmeny a vylepšenia web stránky vsstz.sk.
Zodpovedný:
Termín:

jednotliví členovia VV
31.03.2018

Uznesenie č. 12/2018:
Ukladá sa predsedovi KM zaslať predsedovi VV text zmluvy medzi VsSTZ a prevádzkovateľom pinec.sk na
podpis.
Zodpovedný:
Termín:

JUDr. Fink
31.03.2018

Uznesenie č. 13/2018:
Ukladá predsedovi KM zverejniť úradnú správu mládeže s náležitosťami podľa bodu 8.1.
Zodpovedný:
Termín:

JUDr. Fink
31.03.2018

Uznesenie č. 14/2018:
Ukladá predsedovi ŠTK predložiť na najbližšie rokovanie konferencie SSTZ predložiť návrh zmeny –
odstránenie čl. 4.3.3.2.8 SP z dôvodu jeho rozporu s ustanovením RP čl. 2.1.1.
Zodpovedný:
Termín:

Pitoňák
na najbližšiu konferenciu SSTZ

Uznesenie č. 15/2018:
Ukladá predsedovi ŠTK predložiť na najbližšie rokovanie VV návrh riešenia zaraďovania zahraničných
hráčov podľa bodu 10.5.3. zápisu z VV.
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Zodpovedný:
Termín:

Pitoňák
na najbližší VV

Uznesenie č. 16/2018:
Ukladá predsedovi ŠTK predložiť ŠTK SSTZ a správcovi centrálnej databázy hráčov predložiť návrh na
doplnenie údaja, z ktorého bude zrejmá zahraničná príslušnosť hráčov z dôvodov uvedených v bode
10.5.4. zápisu z VV.
Zodpovedný:
Termín:

Pitoňák
31.03.2018

Uznesenie č. 17/2018:
Ukladá predsedovi VV zverejniť na stránke vsstz. Výzvu na predkladanie návrhov na zmenu, resp. úpravu
predpisov VsSTZ, a to tak aby ich navrhovatelia predložili predsedovi VV v lehote do 10.04.2018.
Zodpovedný:
Termín:

V. Pavúk
31.03.2018

K bodu 12/ Ukončenie zasadnutia, záver

Predseda VsSTZ o 18.30 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie rokovanie VV
VsSTZ sa uskutoční dňa 16.04.2018 o 14.00 hod. v Prešove.
Zápisnica bola pred uverejnením zaslaná na pripomienky a schválenie všetkým členom VV
Zápisnicu vyhotovil:
JUDr. Daniel Fink, člen VV VsSTZ
Správnosť zápisnice overil:
Vincent Pavúk, predseda VsSTZ

Zápisnica VV VsSTZ č. 2/2018 zo dňa 12.marca 2018, strana č.8

