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

ZÁPISNICA 
z riadnej konferencie Východoslovenského stolnotenisového zväzu 

Termín konferencie: 22. máj  2018
Miesto konania: Hotel LINEAS, Prešov
Čas začatia: 14.30 hod.
Účastníci konferencie: podľa prezenčnej listiny /je súčasťou zápisnice/

Program rokovania:   1. Otvorenie 
/návrh/   2. Schválenie programu rokovania Konferencie

  3. Schválenie rokovacieho a volebného programu Konferencie 
  4. Voľba komisií /mandátová, návrhová, volebná/
  5. Správa mandátovej komisie
  6. Odovzdávanie cien jubilantom
  7. Správa predsedu VsSTZ za súťažný ročník 2017/2018
  8. Správy predsedov komisií VsSTZ 
      /Športovo-technická, Mládeže, Rozhodcovská a matričná, 
      Metodicko-vzdelávacia, Ekonomická, Disciplinárna/
  9. Návrh na úpravu stanov a predpisov VsSTZ
10. Správa predsedu Kontrolnej komisie
11. Voľba delegátov na Konferenciu SSTZ
12. Diskusia
13. Návrhy uznesení
14. Ukončenie zasadnutia, záver

K bodu 1/ Otvorenie
Predseda VsSTZ V. Pavúk privítal prítomných delegátov Konferencie VsSTZ, jubilantov a pozvaných hostí. 
Zároveň oznámil, že vedením priebehu konferencie VV VsSTZ je poverený člen VV VsSTZ JUDr. Daniel Fink.  
Následný priebeh Konferencie už viedol predsedajúci. Predsedajúci v úvode požiadal prítomných delegátov 
o minútu ticha za zosnulých stolných tenistov v nedávnom období /M. Buranovský, C. Vaňo, J. Macík, E. 
Gootš/.

K bodu 2/ Schvál  enie programu rokovania Konferencie  
Predsedajúci predniesol návrh na schválenie programu rokovania Konferencie, ktorý bol pred Konferenciou 
uverejnený na webovej stránke vsstz.sk a schválený VV VsSTZ. Následne navrhol hlasovať o jeho schválení.

Hlasovanie: za: 74/proti: 0/zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 1
Konferencia VsSTZ schválila program rokovania Konferencie v zmysle predloženého návrhu. 
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K bodu 3/ Schválenie rokovacieho a volebného poriadku Konferencie     
Predsedajúci predniesol návrh rokovacieho a volebného poriadku, ktorý bol pred Konferenciou uverejnený 
na webovej stránke vsstz.sk a schválený VV VsSTZ. Následne navrhol hlasovať o jeho schválení.

Hlasovanie: za: 74/proti: 0/zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2:
Konferencia VsSTZ schválila rokovací a volebný poriadok Konferencie v zmysle predloženého návrhu. 

K bodu 4/ Voľba komisií /mandátová, návrhová, volebná/
Predsedajúci predniesol návrh na zloženie jednotlivých pracovných komisií a zároveň navrhol hlasovať o 
ich zložení takto:

Mandátová komisia: predseda: Ján Pitoňák, členovia: Rastislav Kotulič, Rastislav Terezka
Návrhová komisia: predseda: JUDr. Zoltán Gallo, členovia: Juraj Galajda, JUDr. Anton Hajduk
Volebná komisia: predseda: Stanislav Dubec, členovia: Ing. Andrej Ružik, JUDr. Jozef Blaško

Hlasovanie: za: 74/proti: 0/zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 3:
Konferencia VsSTZ schválila zloženie pracovných komisí v zmysle predloženého návrhu. 

K     bodu 5/ Správa mandátovej komisie  
Správu  mandátovej  komisie  predniesol  jej  predseda  Ján  Pitoňák.  Konštatoval,  že  na  Konferencii  je 
prítomných  43  delegátov /z  celkového  počtu  91  delegátov/,  ktorí  majú  v  zmysle  pravidiel  určených 
Stanovami VsSTZ celkom  74 hlasov /z celkového počtu 131 hlasov/, t.j.  56,49 % hlasov. Konštatoval, že 
Konferencia je uznášaniaschopná. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 4:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie správu mandátovej komisie. 

K bodu 6/ Odovzdávanie cien jubilantom
Predseda SSTZ odovzdal pamätné plakety jubilantom pri príležitosti ich životných jubileí takto:

Mgr. Ján Stanko – 60 rokov
- dlhoročný funkcionár, nestor stolného tenisu na Zamagurí, 
- predseda Kontrolnej komisie PSTZ Poprad, prezident klubu TJ Dunajec Spišská Stará Ves, 
- rozhodca, tréner

Štefan Popély – 60 rokov
- predseda MKST Veľké Kapušany od založenia klubu v roku 2004
- rozhodca klubu vo všetkých súťažiach, aktívny hráč 2. - 4. ligy

Bohuš Brečka – 60 rokov
- zástupca klubu Zemplínske Hámre, klub a obec reprezentoval nepretržite od žiakov až dodnes
- v minulosti dlhodobo hrával pravidelne 3. ligu mužov, v súčasnoti hráva 4. ligu
- posledných 20 rokov sa v obci venuje výchove mládeže, 
- v klube ŠKST Zemplínske Hámre pôsobí aj ako funkcionár, člen VV
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MUDr. Jaroslav Novotný – 70 rokov
- dlhoročný funkcionár, predseda KSTZ Prešov, predseda PSTZ Poprad, člen rôznych komisií SSTZ 
- medzinárodný rozhodca, tréner, školiteľ, prezident klubu STK Severka Kežmarok

Karol Krokker – 70 rokov
- aktívne sa venuje stolnému tenisu nepretržite takmer 60 rokov
- titul majstra  VSL v dvojhre dorastu zo začiatku 60-tych rokov a tiež bronz vo štvorhre 
- hráčsky pôsobil v mnohých kluboch najmä na Zemplíne 
/Topoľovka, Jasenov, Lokomotíva Humenné, TJ Chemkostav Humenné, ČH  Humenné, Kamenica 
n/C, Brestov. ŠKST Humenné, v súčasnosti je stále aktívnym hráčom ŠKST Humenné /4. a 5. liga/
- pôsobil aj ako tréner pri výchove humenských mladých hráčov na prelome 80. a 90. rokoch

Jozef Kužma – 90 rokov
- dlhoročný funkcionár, nestor stolného tenisu vo Vranove nad Topľou
- zakladateľ organizovaného stolného tenisu vo Vranove nad Topľou
- rozhodca, tréner.

K bodu 7/ Správa predsedu VsSTZ za súťažný ročník 2017/2018
Správu o činnosti  VsSTZ predniesol  predseda Vincent Pavúk.  V  správe sa zaoberal  činnosťou VsSTZ za 
obdobie súťažného ročníka 2017/2018. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 5:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie správu predsedu VsSTZ. 

K bodu 8/ Správy predsedov komisií VsSTZ
Predsedajúci  vyzval jednotlivých predsedov komisií  VsSTZ na predloženie správ o činnosti  za jednotlivé 
komisie.  Následne  jednotliví  členovia  VV  predniesli  svoje  správy  tak  ako  je  nižšie  uvedené.  Zároveň 
upozornil jednotlivých predsedov komisií, že v zmysle platných stanov VsSTZ  sú povinní v lehote do 30.6. 
vypracovať kompletné správy za súťažné obdobie 2017/2018, ktoré následne budú uverejnené na stránke 
vsstz.sk:

- správu športovo-technickej komisie predniesol jej predseda: Ján Pitoňák
  /po správe boli odovzdané ocenenia družstvám za výsledky/
- správu rozhodcovsko-matričnej komisie predniesol jej predseda: Stanislav Dubec
- správu metodicko-vzdelávacej komisie predniesol v zast.: JUDr. Zoltán Gallo /správa O. Hakyho/
- správu disciplinárnej komisie predniesol jej predseda: JUDr. Zoltán Gallo
- správu ekonomickej komisie predniesol jej predseda: Martin Gumáň
- správu komisie mládeže predniesol jej predseda: JUDr. Daniel Fink

Uznesenie č. 6:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie správy jednotlivých predsedov komisií VsSTZ. 

K bodu 9/ Návrhy na úpravu stanov a predpisov VsSTZ
Predsedajúci oboznámil prítomných delegátov s predloženými návrhmi na zmenu, resp. úpravu predpisov 
a stanov SSTZ. Konštatuje, že v súlade s rokovacím a volebným poriadkom boli doručené dva návrhy, a to:

Vladimír Dunčko /OŠK Spišský Štvrtok/:
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1. Systém súťaže – štandardne dvojkolovo (doma, vonku), resp. 1. časť jednokolovo, 2. časť rozdelene.
2. Preverenie hracích miestností /niektorým klubom skončila 2-ročná prechodná doba/.

Po krátkej diskusii bol predložený návrh predsedajúceho, aby boli tieto návrhy predložené na rokovanie a 
rozhodnutie ŠTK VsSTZ a následne VV VsSTZ, ktorí k uvedeným návrhom prijmú stanoviská a závery.

Hlasovanie: za: 58/proti: 0/zdržal sa: 16 

Uznesenie č. 7:
Konferencia VsSTZ rozhodla, že návrhy predložené V. Dunčkom budú predmetom rokovania a rozhodnutia 
ŠTK VSSTZ a následne VV VsSTZ na prijatie stanovísk a záverov.

Martin Gumáň /SŠK Poproč/:
Predložil rozsiahlejší materiál na zmenu Stanov VsSTZ. Vzhľadom na obsiahlosť tohto materiálu na výzvu 
predsedajúceho predniesol M. Gumáň tento návrh osobne s uvedením dôvodov predloženia. Po následnej 
diskusii  ohľadom budúceho koncepčného a  komplexného riešenia  stanov  VsSTZ bol  predložený  návrh 
predsedajúceho, aby:
1. Konferencia zaviazala VV predložiť na najbližšiu riadnu konferenciu 2019 znenie nového návrhu stanov.
2. Konferencia rozhodla o návrhu M. Gumáňa na zmenu stanov.

1. Hlasovanie: za: 74/proti: 0/zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 8:
Konferencia VsSTZ ukladá sa VV predložiť do budúcoročnej riadnej konferencie v roku 2019 návrh nových 
stanov na prerokovanie.

2. Hlasovanie: za: 4/proti: 63/zdržal sa: 7

Uznesenie č. 9
Konferencia VsSTZ neschválila návrh M. Gumáňa na zmenu stanov v zmysle predloženého návrhu.
 

K bodu 10/ Správa predsedu Kontrolnej komisie
Správu Kontrolnej komisie za obdobie súťažného ročníka 2017/2018 predniesol jej predseda Anton Gurčík. 
Správa tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 11/ Voľba delegátov na Konferenciu SSTZ
Predsedajúci predložil delegátom návrh na rozhodnutie o spôsobe voľby delegátov na Konferenciu SSTZ s 
návrhom verejnej voľby.

Hlasovanie: za: 74/prot: 0/zdržal sa: 0

Uznesenie č.:10 
Konferencia VsSTZ schválila verejnú voľbu delegátov na Konferenciu SSTZ. 

Predsedajúci následne predložil návrh na zloženie 8 delegátov a 4 náhradníkov na Konferenciu SSTZ ako 
celok, s tým, že bude zachovaná parita PO+KE kraj /4+4/ a zároveň štyroch náhradníkov /tiež zachovanie 
parity PO+KE, 2+2/ takto:

Delegáti:
- PO: JUDr. Daniel Fink, Vincent Pavúk, Ján Pitoňák, Stanislav Dubec

Zápisnica z riadnej Konferencie VsSTZ zo dňa 22. mája 2018, strana č. 4



- KE: JUDr. Jozef Blaško, Rastislav Terezka, Andrej Ružik, Oľga Barbušová

Náhradníci:
- PO: 1. N Miroslav Kurečko, 2. N. Ing. Daniel Martinko
- KE:  1. N: Mikuláš Soos, 2. N. Ladislav Bodnár

Hlasovanie: za: 74/prot: 0/zdržal sa: 0

Uznesenie č. 11:
Konferencia VsSTZ zvolila delegátov a náhradníkov na Konferenciu SSTZ v zmysle predloženého návrhu. 

K bodu 12/ Diskusia
Predsedajúci  vyzval  prítomných  delegátov  zapojiť  sa  so  svojimi  príspevkami  do  diskusie.  Následne  sa 
jednotliví delegáti zapojili do diskusie takto:

Sojčák: štart zahraničných hráčov, dvojitá registrácia, otázky štatutárov klubov
Dráb: prípad Butko, sporné otázky súvisiace so štartom zahraničných hráčov     
Martinko: otázky zlepšenia spolupráce oblastných, okresných zväzov s VsSTZ
Bodnár: problém rozhodcov pri stole v 2. lige a 3. lige
Gašparovič: otázky ohľadom regionálnych výberov, rozhodcov za stolom, odmena rozhodcu
Vaňo: vysvetlenie zmeny systému súťaže - 2. liga
Gábor: návrhy na zmenu systému 2 časti dlhodobých súťaží - iné bodovanie 1-6, 7-12
Blaško: možnosť  striedania viacerých hráčov v súťažiach po 10. bode, loptičky
Gumáň: reakcia na nedorozumenia s predsedom komisie rozhodcovsko-matričnej
Wawrek:  ako hlavný kontrolór predstavil princípy práce kontrolóra zväzu
Juroš: prístupy na stránku vsstz, ako to bude v budúcnosti
Dubec: problematika štartu zahraničných hráčov 
Kotulič: riešenie tzv. pasportov hracích miestností, zlepšenie spolupráce VsSTZ a SSTZ

Keďže diskutujúci  predniesli  viacero námetov a tém súvisiacich s prácou VsSTZ, zlepšenie spolupráce s 
OBSTZ a OSTZ, predsedajúci na návrh JUDr. Galla vypracovať dotazník, s tým, že obsah dotazníka otázkami 
zabezpečí VV, dal o tomto návrhu hlasovať.

Hlasovanie: za: 74/prot: 0/zdržal sa: 0

Uznesenie č. 12:
Konferencia VsSTZ schválila povinnosť VV vypracovať dotazník v zmysle predloženého návrhu.  

K bodu 13/ Návrhy uznesení
Konferencia VsSTZ po prerokovaní jednotlivých bodov programu:

I. Berie na vedomie:

Uznesenie č. 4:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie správu mandátovej komisie. 

Uznesenie č. 5:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie správu predsedu VsSTZ. 

Uznesenie č. 6:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie správy jednotlivých predsedov komisií VsSTZ. 
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II. Schvaľuje/neschvaľuje:

Uznesenie č. 1
Konferencia VsSTZ schválila program rokovania Konferencie. 

Uznesenie č. 2:
Konferencia VsSTZ schválila rokovací a volebný poriadok Konferencie. 

Uznesenie č. 3:
Konferencia VsSTZ schválila zloženie pracovných komisí v zmysle predloženého návrhu. 

Uznesenie č. 9
Konferencia VsSTZ neschválila návrh M. Gumáňa na zmenu stanov v zmysle predloženého návrhu.

Uznesenie č. 10: 
Konferencia VsSTZ schválila verejnú voľbu delegátov na Konferenciu SSTZ.

III. Ukladá: 

Uznesenie č. 7:
Konferencia VsSTZ rozhodla, že návrhy predložené V.  Dunčkom budú predmetom rokovania a  
rozhodnutia ŠTK VsSTZ a následne VV VsSTZ na prijatie stanovísk a záverov.

Uznesenie č. 8:
Ukladá sa VV predložiť do budúcoročnej riadnej konferencie v roku 2019 návrh nových stanov  
VsSTZ na prerokovanie. 

Uznesenie č. 12:
Konferencia VsSTZ schválila povinnosť VV vypracovať dotazník v zmysle predloženého návrhu.  

IV. Volí:

Uznesenie č. 11:
Konferencia VsSTZ zvolila delegátov a náhradníkov na Konferenciu SSTZ v zmysle predloženého  
návrhu. 

K bodu 14/ Ukončenie zasadnutia, záver
Predsedajúci Konferencie VsSTZ o 18.00 hod. ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť. 

Zápisnicu vyhotovil:   
JUDr. Daniel Fink, člen VV VsSTZ

Správnosť zápisnice overil:
Vincent Pavúk, predseda VsSTZ

Príloha č. 1/ Pozvánka s navrhovaným programom konferencie
Príloha č. 2/ Prezenčná listina účastníkov Konferencie
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Príloha č. 3/ Rokovací a volebný poriadok Konferencie
Príloha č. 4/ Správa mandátovej komisie
Príloha č. 5/ Správa predsedu VsSTZ
Príloha č. 6/ Správa predsedu športovo-technickej komisie
Príloha č. 7/ Správa predsedu rozhodcovsko-matričnej komisie
Príloha č. 8/ Správa predsedu metodicko-vzdelácacej komisie
Príloha č. 9/ Správa predsedu disciplinárnej komisie
Príloha č. 10/ Správa predsedu ekonomickej komisie
Príloha č. 11/ Správa predsedu komisie mládeže /bude doplnená a uverejnená do 30.6.2018/ 
Príloha č. 12/ Správa predsedu kontrolnej komisie
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