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

ZÁPISNICA č. 4/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ
Termín zasadnutia:
Miesto konania:
Čas začatia:

22. máj 2018
HOTEL Lineas Prešov – zasadačka 2. poschodie
10.00 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
neprítomný
prítomný
prítomný
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. Informácie predsedu športovotechnickej komisie
5. Informácie predsedu komisie mládeže
6. Informácie z jednotlivých komisií VsSTZ
7. Príprava a program Konferencie VsSTZ
8. Rôzne
9. Schválenie uznesení
10. 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 členovia, VV je uznášaniaschopný. Rokovanie VV vedie
predseda VsSTZ. 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 vyššie uvedený program rokovania.
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K bodu 3/ Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení z posledného VV oboznámil V. Pavúk, ktorý konštatuje následovné:
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:
N. Termín:
Záver:

S. Dubec, J. Pitoňák
do rozpisu súťaží 2018/2019 predložiť presné znenie návrhov
uznesenie trvajúce

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

jednotliví členovia VV
Uznesenie zrušené
Uznesenie zrušené /členovia VV svoje návrhy predsedovi KM nezaslali/

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:
Záver:

Pitoňák
na najbližšiu konferenciu SSTZ
uznesenie splnené /J. Pitoňák - návrh zaslané T. Šeredovi/

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.
Zodpovedný:
N. Termín:
Záver:

Pitoňák
na najbližší VV
uznesenie splnené /J. Pitoňák - návrhy predložené T. Šeredovi/

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..
Zodpovedný:
N. Termín:
Záver:

Pitoňák
31.05.2018
uznesenie splnené /J. Pitoňák - návrhy predložené T. Šeredovi/

Uznesenie č. 19/2018:
Ukladá predsedovi EK zverejniť na stránke vsstz.sk daňové priznanie VsSTZ za rok 2017.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

M. Gumáň
15.05.2018
uznesenie nesplnené – NT: 10.06.2018
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Uznesenie č. 20/2018:
Ukladá predsedovi VsSTZ pripraviť a zverejniť na stránke vsstz.sk výzvu na zabezpečenie vedenie
účtovníctva VsSTZ externou formou.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

V. Pavúk
31.05.2018
uznesenie trvajúce – T: 10.06.2018

Uznesenie č. 21/2018:
Ukladá predsedovi EK M. Gumáňovi vypracovať a predložiť na rokovanie VV:
- úpravu rozpočtu zo sezónneho na rozpočet za kalendárny rok
- úpravu rozpočtu vzhľadom na navýšenie financí zo strany SSTZ
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

M. Gumáň
15.05.2018
uznesenie nesplnené – NT: 10.06.2018

- návrh smernice o obehu účtovných dokladov
- smernicu o plánovaní a rozpočte VsSTZ
- návrh aktualizovanej ekonomickej smernice
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

M. Gumáň
31.05.2018
uznesenie nesplnené – NT: 20.06.2016

Uznesenie č. 22/2018:
Ukladá predsedovi RK S. Dubecovi vypracovať a predložiť na rokovanie VV:
- návrh aktulaizovanej prihlášky a dotazníka pre kluby pre sezónu 2018/2019
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

S. Dubec
31.05.2018
uznesenie trvajúce – T: 10.06.2018

K bodu 4/ Informácie predsedu športovo-technickej komisie

Predseda ŠTK informoval o výsledkoch vypísaných kvalifikácií o postup do vyšších súťaží ako aj o ďalších
aktuálnych problémoch. Bližšie informácie budú uvedené v úradnej správe dospleých.

K bodu 5/ Informácie predsedu komisie mládeže
5.1. Poradie družstiev dorasteniek
Vzhľadom na skutočnosť, že sa vz dôvodu nezáujmu klubov plánovanom termíne 20.05.2018 neuskutočnili
M VSL družstiev dorasteniek, po dohode všetkých troch klasifikovaných klubov určila KM VsSTZ konečné
poradie tak, ako tomu bolo po základnej časti následovne:
1. STO Valaliky
2. ZŠ Vyšný Žipov
3. ŠKST Humenné
Keďže prvé dve družstvá v poradí /STO Valaliky, ZŠ Vyšný Žipov/ sa rozhodli, nevyužiť právo štartu v
kvalifikácii do Extraligy dorasteniek, právo štartu preberá tretie družstvo tabuľky ŠKST Humenné. Uvedené
bude publikované formou úradnej správy mládeže
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5.2. družstvá regionálneho výberu na Prague Open
Predseda KM JUDr. Fink informoval, že 24.05. cestuje výprava VSL v počte 11 ľudí /8+3/ na Prague OPEN.
Vedúci výpravy J. Kacvinský bude priebežne informovať členov VsSTZ formou čiastkových správ z podujatia,
ktoré budú uverejňované na vsstz.sk.
5.3. Súťaže mládeže jednotlivcov a družstiev – VSPM
V čase konania VV už boli ukončené všetyky súťaže mládeže VSL vo všetkých kategóriách.
5.4. Návrhy na úpravu predpisov súťažného poriadku mládeže pre sezónu 2018/2019
Vzhľadom na skutočnosť, že KM VsSTZ riešila počas sezóny viacero pripomienok a návrhov vo vzťahu k
predpisom SP mládeže, týmto vyzýva všetkých zaineresovaných, aby priebežne predkladali predsedovi KM
svoje návrhy a pripomienky pra novú sezónu tak, aby o nich mohlo byť však rokované a rozhodnuté.
5.5. Žiadosť STJ Dukla Bardejov o odpustenie sankcie za neúčasť družstiev mládeže
Výkonnému výboru bola doručená žiadosť STJ Dukla Bardejov o odpustenie 30 EUR poplatku za neúčasť
mládežníckych družstiev /nesplnenie podmienok/. Na návrh stanoviska KM k tejto otázke, VV po diskusii
rozhodol tak, že súhlasí s návrhom KM VsSTZ a sťažnosti STJ Dukla Bardejov o odpustenie sa nevyhovuje.

K bodu 6/ Informácie z jednotlivých komisí VsSTZ

Predseda RK S. Dubec informoval o potrebe zisťovania viacerých údajov za účelom efektívnejšieho riadenia
RK. Za týmto účelom preto pripraví dotazník, ktorý bude následne schválený VV a predložený ako súčasť
prihlášky v nasledujúcej sezéne.

K bodu 7/ Príprava a program Konferencie VsSTZ

VV prerokoval všetky otázky súvisiace s prípravou a priebehom konferencie VsSTZ, organizačné a
personálne zabezpečenie priebehu. Po vyhotovení zápisnice budú zverejné okrem zápisnice aj všetky jej
prílohy.

K bodu 8/ Rôzne
8.1. VV tour
Predseda RK S. Dubec nastolil otázku vzťahu VsSTZ a VVT /Východoslovenský veterán tour/.
Konštatuje, že VVT nie je oficiálnou súťažou VsSRTZ, VVT nemá právnu subjektivitu a ani presne
stanovené rozhodovacie procesy, personálnu zodpovednosť atď. Pokiaľ VVT má záujem o
uverejňovanie výsledkového servisu na stránke vsstz.sk, VV po prerokovaní rozhodol, že VsSTZ
poskytne bezplatne webový priestor pre výsledky VVT s tým, že VsSTZ nezodpovedá za vecnú a
obsahovú správnosť údajov, ale administrátor súťaže VVT. VV následne odporúča VVT, aby do
budúcnosti riešil svoje právne postavenie, a to aj vo vzťahu k slovnekému klubu veteránov v stolnom
tenise, ktoré je občianským združením s vopred stanovenými pravidlami.
8.2. Spoločné rokovanie VV VsSTZ a predsedov Oblastných, resp. okresných zväzov
vzhľadom na predchádzajúci návrh predsedu RK S. Dubeca na spoločné rokovanie VV VsSTZ a predsedov
Oblastných, resp. okresných zväzov, VV uložil S. Dubecovi a predsedovi VsSTZ pripraviť organizačný a
obasahový návrh spoločného rokovania /termín, miesto, spoločné témy na rokovanie, atď./ a predložiť ho
čenom VV na pripomienky. Zároveň sa predsedovi VsSTZ ukladá zverejniť výzvu pre predsedov OBSTZ
predkladať návrhy a témy na rokovanie, ktoré je plánované do začiatku nového súťažného ročníka VsSTZ.
8.3. Doplnenia súťažného poriadku 2018/2019
zhľaom na viaceré avizované alebo už schválené zmeny SP VsSTZ pre sezónu 2018/2019 je potrebné
vopred predložiť na rokovanie VV všetky zmeny s konkrétnym textom tak, aby v rozpise súťaže pre sezónu
2018/2019 boli už zreteľne uvedené.
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K bodu 9/ Schválenie uznesení

VV po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
I. Berie na vedomie:
- berie na vedomie informácie zo špotovo-technickej komisie
- berie na vedomie informácie z komisie mládeže
- berie na vedomie informácie z ďalších komisií
- berie na vedomie stav príprav a organizačného zabezpečenia Konferencie VsSTZ
- uverejňovanie výsledkového servisu VVT na stránke vsstz.sk
II. Schvaľuje/Neschvaľuje:

II.1.

Neschvaľuje žiadosť STJ Dukla Bardejov o odpustenie 30 EUR poplatku za neúčasť mládežníckych
družstiev /nesplnenie podmienok/. VV po diskusii rozhodol tak, že súhlasí s návrhom KM VsSTZ a
sťažnosti STJ Dukla Bardejov o odpustenie sa nevyhovuje.

III. Ukladá:
Uznesenie č. 23/2018:
Ukladá predsedovi KM VsSTZ zverejniť výzvu na predkladanie návrhov a pripomienok k súťažnému
poriadku mládeže na sezónu 2018/2019.
Zodpovedný:
Termín:

JUDr. Fink
10.06.2018

Uznesenie č. 24/2018:
Ukladá predsedovi RK S. Dubecovi a predsedovi VsSTZ pripraviť organizačný a obasahový návrh spoločného
rokovania /termín, miesto, spoločné témy na rokovanie, atď./ a predložiť ho čenom VV na pripomienky.
Zároveň sa predsedovi VsSTZ ukladá vopred zverejniť výzvu pre predsedov OBSTZ predkladať návrhy a
témy na rokovanie.
Zodpovedný:
Termín:

V. Pavúk, S. Dubec
10.06.2018

Uznesenie č. 25/2018:
Ukladá predsedovi ŠTK predložiť /vzhľadom na viaceré avizované alebo už schválené zmeny SP VsSTZ pre
sezónu 2018/2019/ všetkým členom VV návrh všetkých zmien s konkrétnym textom tak, aby v rozpise
súťaže pre sezónu 2018/2019 boli už zreteľne uvedené.
Zodpovedný:
Termín:

J. Pitoňák
10.06.2018

K bodu 10/ Ukončenie zasadnutia, záver

Predseda VsSTZ o 12.00 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie rokovanie VV
VsSTZ sa uskutoční dňa 27.06.2018 o 14.00 hod. v Prešove /Reštaurácia Sokolovňa/.
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
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