
Správa o činnosti VsSTZ

Vážení delegáti, milí jubilanti a pozvaní hostia.

Vedenie najväčšieho stolnotenisového zväzu na Slovensku som prevzal 
na Krajskej konferencii v Prešove, dňa 18.5.2017.

Terajšie stanovy zväzu jasne definovali členstvo vo zväze 
a predovšetkým určili delegátov Konferencie ako jeho najvyššieho 
orgánu, ktorí tvoria zástupcovia klubov, ktoré majú zastúpenie vo 
všetkých súťažiach riadených VsSTZ a zástupcovia okresných resp. 
oblastných stolnotenisových zväzov na území Košického a Prešovského 
samosprávneho kraja. Sú to predsa hlavne kluby v týchto našich 
súťažiach, ktorým je úlohou zväzu vytvárať hladký a objektívny priebeh 
ich súťaží. Činnosť zväzu medzi konferenciami riadi Výkonný výbor. 
Tento sa v hodnotenom období schádzal podľa potreby a jeho činnosť je 
transparentne zdokumentovaná na webovej stránke nášho zväzu.

Pred rokom, kedy som prevzal vedenie nášho zväzu až do dnešného 
dňa sa uskutočnilo 8 zasadnutí Výkonného výboru. Riešilo sa množstvo 
problémov, ktoré súviseli s vyžrebovaním a štruktúrou súťaží, 
rozpočtovými záležitosťami mládeže, ale aj deliktami niektorých členov.

Som prekvapený záujmom klubov o účasť na tejto konferencii. účasť na 
konferencii berú predovšetkým tradičné kluby. Je dobrým zvykom, že 
mimo povinného programu sa na konferencii prizývajú aj jubilanti, ktorí 
oslavujú významné životné jubileá. Nezabudli sme ani na tohtoročných 
jubilantov. Naši milí jubilanti budú ocenení a zvlášť sa im budeme 
venovať v ďalšom bode programu.



V oblasti riadenia zväzu môžem konštatovať, že pod mojim vedením sa 
zaručil nerušený priebeh našich súťaží. V súčasnosti už nepočuť hlasy 
o nedostatku peňazí za účelom cestovania. Svedčí o tom aj množstvo 
turnajov usporiadaných na území nášho kraja, množstvo súťaží 
veteránov, ak aj rôznych amatérskych líg. 

Viem si však predstaviť, že určite vyššia kvalita riadenia by bola 
zabezpečená len zamestnaním plateného sekretára, ktorý by 
zabezpečoval všetok servis výsledkov, teda ŠTK dospelých aj mládeže, 
každodennú aktualizáciu webovej stránky, ktorá by sa dala skvalitniť, na 
čom sa začalo intenzívne pracovať, prípravu všetkých zasadnutí orgánov 
zväzu a ich zabezpečenie, zostavenie kalendára podujatí VsSTZ od 
mládeže až   po veteránov, zabezpečenie a organizáciu všetkých 
Východoslovenských pohárov mládeže, Majstrovstiev východného 
Slovenska dospelých aj mládeže, jednotlivcov aj družstiev, vedenie 
rebríčkov jednotlivých kategórií, prestupy a hosťovania, vedenie 
účtovníctva, spracovanie žiadostí o dotácie a ich správne zúčtovanie, 
kontrolu hracích miestností a zápasov, riešenie protestov, vyberanie 
pokút a organizovanie regionálnych kempov mládeže.

Ale nedá mi, aby som sa nezmienil, že po zvolení nového výboru boli 
niektorí jednotlivci Košického kraja za osamostatnenie sa od 
Prešovského kraja. Som veľmi rád, že sa to nakoniec neuskutočnilo, čo 
považujem za dobré rozhodnutie a môžem skonštatovať, že opäť zvíťazil 
zdravý rozum.

V športovej oblasti nebolo badať závažné nedostatky a rád by som 
pokračoval starou frázou, že šport spája ľudí. Prostredníctvom športu 
máme preto aj množstvo priateľov.

Aj v súťažiach našej úrovne sa z času na čas stretávame so vzájomnou 
nevraživosťou a neslušnými prejavmi medzi hráčmi navzájom, ako aj za 
stolmi. Rád by som v tejto súvislosti poukázal na vyššie uvedený rozmer 
športu a aj keď v zápasoch prevládajú niekedy až neprimerané emócie, 
nabádam Vás všetkých naozaj k slušnému správaniu, ktoré k etike 
nášho inteligentného športu patrí. Verte, že často nie je dôležité 
víťazstvo, ale radosť z pekného zápasu a stretnutia s priateľmi.



Okresným a oblastným stolnotenisovým zväzom pripomíname, že naše 
súťaže sa budú vždy hrať na registračné preukazy SSTZ a preto treba, 
aby postupne zaviedli túto povinnosť aj pre všetky svoje kluby 
v okresných či oblastných súťažiach, pretože iba toto je v súlade 
s predpismi SSTZ, ktoré sú aj oni povinní rešpektovať.

Vo vzťahu k SSTZ chcem vyzdvihnúť spoluprácu s funkcionármi 
a administratívou SSTZ. Dovolím si z tohto miesta povedať, že po 
voľbách sa s členmi VV SSTZ spolupracuje lepšie ako doposiaľ a že 
tento zväz je z hľadiska administratívy určite jedným z najlepších zväzov 
v športe vôbec. Jeho servis je včasný a dostatočný.

Vážení delegáti, milí hostia,

na záver sa Vám chcem všetkým poďakovať za účasť na dnešnej 
konferencii, za vašu doterajšiu spoluprácu a prajem Vám veľa síl a chuti 
do ďalšej práce

Vincent Pavúk, predseda VsSTZ


