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

ZÁPISNICA č. 3/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ
Termín zasadnutia:
Miesto konania:
Čas začatia:

16. apríl 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
prítomný
prítomný
neprítomný
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. Príprava a program Konferencie VsSTZ
7. Návrh na úpravu stanov 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 6 členov VV, neprítomný 1 člen, 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. 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

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
31.05.2018
uznesenie trvajúce /neúčasť predsedu ŠTK na VV 16.4.2018/

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 splnené /J. Baran bol na zasadnutí VV 12.3./

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
12.3.2018
V. Pavúk – uznesenie splnené na VV 16.4.2018

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:
N. Termín:
Záver:

S. Dubec
31.05.2018
Uznesenie trvajúce

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

V. Pavúk
16.4.2018
uznesenie splnené na VV 16.4.2018

Kontrola uznesení z roku 2017 /neboli číslované/:
Podať daňové priznanie VsSTZ za rok 2017
Zodpovedný:
M. Gumáň
Termín:
31.03.2018
Záver:
Uznesenie splnené.
Uznesenie č. 11/2018:
Ukladá sa členom VV zaslať svoje návrhy a predstavy na zmeny a vylepšenia web stránky vsstz.sk.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:
N. Termin:

jednotliví členovia VV
31.03.2018
Uznesenie nesplnené
členovia VV v stanovenom termíne pripomienky KM nezaslali
31.05.2018

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

JUDr. Fink
31.03.2018
Uznesenie splnené

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

JUDr. Fink
31.03.2018
Uznesenie splnené

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 trvajúce

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 trvajúce

Uznesenie č. 16/2018:
Zápisnica VV VsSTZ č. 3/2018 zo dňa 16. apríla 2018, strana č.3

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:
N. Termín:
Záver:

Pitoňák
31.05.2018
uznesenie trvajúce

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 05.05.2018.
Zodpovedný:
Termín:
Záver:

V. Pavúk
31.03.2018
uznesenie splnené 16.04.2018 – zverejnená výzva

K bodu 4/ Informácie predsedu športovo-technickej komisie

Vzhľadom na neprítomnosť predsedu ŠTK J. Pitoňáka na rokovaní VV, tento bod nebol predmetom
rokovania.

K bodu 5/ Informácie predsedu komisie mládeže
6.1. Schválenie vyslania družstiev regionálneho výberu na Prague Open
Predseda KM JUDr. Fink navrhol, aby vzhľadom na navýšenie finančných prostriedkov na regionálne kempy
/prerozdelené prostriedky aktívnym zväzom čo sa týka kempov/ VSSTZ vyslal výpravu družtiev pod
hlavičkou VSSTZ na Prague OPEN. Nominácie a podrobnosti určí KM VsSTZ formou úradnej správy.
6.2. Súťaže mládeže jednotlivcov a družstiev – VSPM
V čase konania VV už boli ukončené všetyky súťaže mládeže vo všetkých kategóriách, prebiehajú záverečné
finálové turnaje družstiev VsSTZ. V tejto súvislosti KM riešila podnety zástupcu ŠKST Michalovce o zmenu
termínov družstiev starších žiačok a mladších žiačok /pozri Úradná správa mládeže č.3/2018/.
6.3. Návrhy na úpravu predpisov súťažného poriadku mládeže
KM VsSTZ riešila viacero pripomienok a návrhov vo v zťahu k predpisom SP mládeže, napr. otázky
podmienky klasifikácie družtiev mládeže /vo vzťahu k hlasomna konferencii/, pripomienky vedúcich
družstiev ku kompenzáciám, riešenie účasti práva štartu jednotlivcov za družstvá /počet štartov v
kategóriách/. Na základe týchto ako aj iných podnetom KM pripraví návrh ucelených zmien, ktoré budú
zapracované do Súťažného poriadku mládeže pre budúci ročník 2018/2019.

K bodu 6/ Príprava a program Konferencie VsSTZ

VV prerokoval otázky súvisiace s prípravou a priebehom konferencie VsSTZ dňa 22.05.2018 o 14.30 hod.
VV schválil program konferencie, bolii predložené návrhy na ocenenie jubilantom, prerokovali sa ďalšie
otázky organizačného priebehu konferencie. Na stránke vsstz.sk budú postupne zverejňované všetky
dokumenty týkajúce sa konferencie.

K bodu 7/ Návrh na úpravu Stanov VsSTZ

VV konštatuje, že doposiaľ neboli predložené žiadne návrhy na zmenu, úpravu či doplnenie stanov VsSTZ.

K bodu 8/ Rôzne
8.1. Úprava a navýšenie rozpočtu VsSTZ na rok 2018, ďalšie ekonomické veci
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Predseda KM JUDr. Fink informoval, že VV SSTZ rozhodol o navýšení rozpočtov krajských zväzov z rozpočtu
SSTZ. Tieto finančné prostriedky však budú účelovo viazané na posilnenie činnosti krajských zväzov.
Zároveň poukázal na skutočnosť, že v zmysle stanov VsSTZ je rozpočet tvorený na kalendárny rok. Z tohto
dôvodu bol požiadaný predseda EK, aby:
- vykonal úpravu rozpočtu zo sezónneho na rozpočet za kalendárny rok
- vykonal úpravu rozpočtu vzhľadom na navýšenie financí zo strany SSTZ
- pripravil návrh smernice o obehu účtovných dokladov
- pripravil smernicu o plánovaní a rozpočte VsSTZ
- pripravil návrh aktualizovanej ekonomickej smernice
8.2. Účtovníctvo VsSTZ:
VV prerokoval situáciu ohľadom vedenie účtovníctva VSSTZ do budúcna. Konštatuje sa, že vzhľadom na
množstvo legislatívnych, účtovných a daňovo-ekonomických aspektov v oblasti rýchlo vyvýjajúceho sa
prostredia športového práva sa ako vhodné javí zabezpečiť vedenie účtovníctva VSSTZ externej odbornej
účtovníckej firme. Z uvedeného dôvodu bude vypísaná výzva na vedenie účtovníczva externou formou,
následne VV vyhodnotí ponuky.
8.3. Ochrana osobných údajov
JUDr. Fink informoval, že koncom mája nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov, je
potrebné aby VsSTZ reagoval na možné vplyvy zákona na činnosť VsSTZ. Z tohto dôvodu sa predseda RK
zúčastní príslušného školania a následne zabezpečí transfer poznatkov.
8.4. Spoločné rokovanie VV VsSTZ a predsedov Oblastných, resp. okresných zväzov
S. Dubec navrhol spoločné rokovanie VV VsSTZ a predsedov Oblastných, resp. okresných zväzov, kde budú
prerokované viaceré otázky súvisiace s nadväznosťou týchto súťaží na súťaže riadené VsSTZ. Uvedené
rokovanie sa navrhuje uskutočniť po konferencii, avšak ešte pred úvodom ďalšieho súťažného ročníka.
8.5. Doplnenia súťažného poriadku 2018/2019
Predseda RK S. Dubec navrhol vykonať viacero zmien SP pre sezónu 2018/2019. VV po prerokovaní týchto
návrhov rozhodol o doplnení SP takto:
- prihláška bude doplnená a kolonku súhlasu so spracovaním osobných údajov
- v 2. lige bude povinnosť, aby na foto bol aj hlavný rozhodca zápasu
- počítadla budú povinné aj pre 3. ligu, s tým, že počítať môžu aj hráči
Zároveň navrhol, aby prihláška obsahovala aj viaceré ďalšie informácie ako napr. doložiť doklad o voľbe
štatutárneho orgánu klubu či iného dokumentu, z ktorého vyplýva oprávnenie konať za klub, vzorový
podpis oprávnenej osoby konať za klub, atď. Na základe toho RK a ŠTK pripraví prepracovanú prihlášku do
súťažného ročníka 2018/2019.

K bodu 9/ Schválenie uznesení

VV po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
I. Berie na vedomie:
- berie na vedomie informácie z komisie mládeže
II. Schvaľuje:
II.1.
vyslanie družstiev regionálneho výberu na Prague OPEN. Podrobnosti a nomináciu určí KM
VsSTZ formou úradnej správy.

II.2.

zmeny a doplnenia súťažné poriadku v sezóne 2018/2019 takto:
- prihláška bude doplnená a kolonku súhlasu so spracovaním osobných údajov
- v 2. lige bude povinnosť, aby na foto bol aj hlavný rozhodca zápasu
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- počítadla budú povinné aj pre 3. ligu, s tým, že počítať môžu aj hráči

III. Ukladá:
Uznesenie č. 18/2018:
Ukladá predsedovi VsSTZ obssahovo pripraviť návrh spoločného rokovania VV VsSTZ a predsedov
oblastných, resp. okresných zväzov /témy na rokovanie, termín, miesto rokovania, organizačné
zabezpečenie/ a predložiť tento návrh VV VsSTZ na najbližší VV.
Zodpovedný:
Termín:

V. Pavúk
31.05.2018

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

M. Gumáň
15.05.2018

Uznesenie č. 20/018:
Ukladá predsedovi VsSTZ pripraviť a zverejniť na stránke vsstz.sk výzvu na zabezpečenie vedenie
účtovníctva VsSTZ externou formou.
Zodpovedný:
Termín:

V. Pavúk
31.05.2018

Uznesenie č. 21/018:
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:

M. Gumáň
15.05.2018

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

M. Gumáň
31.05.2018

Uznesenie č. 22/018:
Ukladá predsedovi RK S. Dubecovi vypracovať a predložiť na rokovanie VV:
- návrh aktulaizovanej prihlášky a dotazníka pre kluby pre sezónu 2018/2019
Zodpovedný:
Termín:

S. Dubec
31.05.2018

K bodu 10/ Ukončenie zasadnutia, záver

Predseda VsSTZ o 18.30 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie rokovanie VV
VsSTZ sa uskutoční dňa 22.05.2018 o 09.00 hod. v Prešove /Hotel Lineas/.
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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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