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

ZÁPISNICA č. 5/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ
Termín zasadnutia:
Miesto konania:
Čas začatia:

20. august 2018
Hotel Lineas /Salónik č.1/, Prešov
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/

neprítomný
neprítomný
prítomný
prítomný
prítomný
neprítomný
prítomný

Ďalšie prítomné osoby:
A. Gurčík /predseda kontrolnej komisie/
E. Hajduk /ŠTK mládeže/, M. Grzyb /ŠTK/
Predsedovia ObSTZ, OSTZ:
V. Martaus -PO, M. Kurečko – SK, O. Barbušová – SNV
D. Martinko – PP, J. Baran /VT/
Program rokovania:

1. Otvorenie, prezentácia
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola uznesení
4. Informácie predsedu športovotechnickej komisie
4.1. vyžrebovanie súťažného ročníka 2018/2019
5. Informácie predsedu komisie mládeže
5.1. kalendár podujatí mládeže 2018/2019
5.2. rozpisu súťaží mládeže 2018/2019
5.3. prerokovanie spolupráce JOOLA/VSPM
5.4. ďalšie aktuálne otázky riadenia KM a súťaže
6. Informácie predsedu ekonomickej komisie
6.1. úprava ročného rozpočtu 2018
6.2. ekonomické smernice predložené predsedom EK
7. Informácie ďalších predsedov komisií
8. Rôzne
9. Spoločné rokovanie predsedov ObSTZ, OSTZ a VV VsSTZ
10. Schválenie uznesení
11. Ukončenie zasadnutia, záver
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K bodu 1/ Otvorenie, prezentácia

Podredseda VsSTZ J. Pitoňák privítal členov VV a ďalšie prítomné osoby na zasadnutí VV. Konštatuje, že na
rokovaní sú prítomní 4 členovia VV, neprítomní 3 členovia, VV je uznášaniaschopný. Rokovanie VV vedie
podpredseda VsSTZ. Vyhotovením zápisnice bol poverený JUDr. Fink.

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania

Podpredseda VsSTZ J. Pitoňák 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.

K bodu 3/ Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení oboznámil podredseda VsSTZ J. Pitoňák apredseda KM VsSTZ JUDr. Daniel Fink, ktorí
konštatujú následovné, s tým, že je viacero uznesení, ktoré sú jednotlivými členmi VV neplnené:
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 nesplnené /uložené ešte rokovaním VV VsSTZ dňa 22.01.2018/

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 ani v NT do 10.06.2018

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 splnené

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 splnené v NT do 10.06.2018

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

M. Gumáň
31.05.2018
uznesenie nesplnené v NT do 20.06.2018

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 nesplnené ani v NT 10.06.2018

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:
Záver:

JUDr. Fink
10.06.2018
Uznesenie splnené

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:
Záver:

V. Pavúk, S. Dubec
10.06.2018
Obsahový zámer rokovania
Uznesenie nesplnené ani k 20.08.2018
Zverejnenie výzvy na rokovanie Uznesenie splnené

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:
Záver:

J. Pitoňák
10.06.2018
Uznesenie nesplnené ani k 20.08.2018

K bodu 4/ Informácie predsedu športovo-technickej komisie
4.1. vyžrebovanie súťažného ročníka 2018/2019
Preddseda ŠTK J. Pitoňák v spolupráci s členmi VV a za prítomnosti prítomných členov ŠTK VsSTZ vykonal
vyžrebovanie súťaži mužov v súťažnom ročníku 2018/2019. Vyžrebovanie a ďalšie s tým spojené
informácie /napr. prevody súťaží/ bude na pripomienky zverejnené čo najskôr na stránke vsstz.sk.
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4.2. Informácie predsedu športovotechnickej komisie – anketa
Preddseda ŠTK J. Pitoňák informoval prítomných o výsledkoch ankety týkajúcej sa súťaží dospelých, ktorá
sa vyhodnocovala spolu za všetky súťaže. Následne VV jednomyseľne pre všetky súťaže dospelých v 2. až
4. lige schválil nasledujúce:
- zachovanie systémeu súťaží dospleých ako v sezóne 2017/2018,
- možnosť striedania druhého hráča po dosiahnutí 10 víťazného bodu ktorýmkoľvek družstvom
- fotenie nástupu družstiev ostáva tak ako doposiaľ v sezóne 2017/2018
4.3. Doplnenia súťažného poriadku 2018/2019
VV VsSTZ zároveň dáva do pozornosti klubom, už skôr schválené zmeny a doplnenia rozpisu súťaží, ktoré
budú zapracované do rozpisu 2018/2019, a to: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

K bodu 5/ Informácie predsedu komisie mládeže
5.1. Kalendár podujatí mládeže 2018/2019
Predseda KM VsSTZ predložil na schválenie VV kalendár podujatí mládeže, s tým, že pri organizácii turnajov
VSPM je naďalej zachovaná parita – 8 turnajov PO, 8 – turnajov KE. Celkovo turnaje VSPM usporiada 6
klubov. Prítomní členovia VV tento kalendár jednomyseľne schválili.
5.2. Rozpis súťaží mládeže 2018/2019
V súlade s predchádzajúcimi uzneseniami bol vopred na stránke vsstz.sk zverejnený návrh zmien
súťažného poriadku mládeže 2018/2019 na pripomienky širokej verejnosti. KM VsSTZ niektoré
pripomienky zapracovala a predložila VV na schválenie. VV VsSTZ po krátkej diskusii Rozpis súťaží mládeže
2018/2019 jednomyseľne schválil.
5.3. Prerokovanie spolupráce JOOLA/VSPM
VV VsSTZ prerokoval možnosť spolupráce s JOOLA s tým, že turnaje VSPM budú označené v sezóne
2018/2019 ako turnaje JOOLA VSPM, na základe čoho budú poskytnuté pre všetky VSPM loptičky
uvedenej značky. VV VsSTZ túto spoluprácu jednomyseľne schválil, s tým, že bude potrebné vypracovať
prílušnú zmluvu na spoluprácu.
5.4. Ďalšie aktuálne otázky riadenia KM a súťaže
VV VsSTZ na návrh predsedu KM VsSTZ prerokoval ďalšie otázky týkajúce sa súťaží mládeže, najmä otázky
súvisiace s GDPR, možnosti sponzoringu firiem pre mládežnícke súťaže či možnosti zatraktívnenia a
skvalitnenia Bulletinu /Rozpis súťaží/ VsSTZ. Zároveň boldo budúcna dohodnutý postup, že v prípade
povinností klubov zaplatiť poplatky za neúčasť družstiev mládeže, bude táto informácia v spolupráci s
predsedom EK zverejnená formou úradnej správy.

K bodu 6/ Informácie predsedu ekonomickej komisie

6.1. úprava ročného rozpočtu 2018
6.2. ekonomické smernice predložené predsedom EK
VV VsSTZ po krátkej diskusii rozhodol o preložení týchto bodov rokovania na najbližší VV.

K bodu 7/ Informácie ďalších predsedov komisií

Predseda TMK O. Haky informoval členov VV VsSTZ o stave realizácie školení trénerov ako aj o dôvodoch
nízkej účasti a záujmu budúcich trénerov a tieto školenia. VV VsSTZ sa zaoberal aj otázkami povinnosti
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klubov mať kvalifikovaného trénera a následkami nesplnenia týchto povinnosti. Predsedovi TMK bol po
krátkej diskusií uložená povinnosť pripraviť materiál s presným znením návrhu zmien do rozpisu súťaží už
od ročníka 2018/2019.

K bodu 8/ Rôzne
Členovia VV VsSTZ v rámci tohto bodu vzhľadom na nesplnené povinnosti uložené predsedovi VSSTZ a
predsedovi RK /pripraviť obsah rokovania/ prerokovali obsahovú náplň na spoločné rokovanie s
predsedami ObSTZ a OSTZ.

K bodu 9/ Spoločné rokovanie predsedov ObSTZ, OSTZ a VsSTZ

Počas spoločného rokovania VV VsSTZ a predsedov OBSTZ, OSTZ boli riešené najmä otázky týkajúce sa
kontinuity súťaží a ich regulárnosti. Po obojstrannej diskusii a viacerých podnetoch sa prítomní do
budúcnosti zhodli na týchto princípoch spolupráce:
od sezóny 2018/2019:
- ObSTZ, OSTZ sú členmi SSTZ a sú povinné rešpektovať základné pravidlá SSTZ,
- predsedovia ObSTZ, OSTZ sú povinní predsedoci ŠTK VsSTZ vopred zasielať svoj rozpis súťaží,
- predsedovia ObSTZ, OSTZ sú povinní predsedovi ŠTK VsSTZ vopred zasielať súpisky družstiev 5. ligy,
- skvalitnenie prestupovej činnosti ŠTK ObSTZ, OSTZ /hráči hrávajú aj za dva či tri kluby/
- v prípade MO mládeže dodržať povinnosti uložené VsSTZ pre štart hráčov na MVSL
od sezóny 2019/2020:
- každý hráč 5. ligy, ktorý bude na súpiske, je povinný mať riadny registračný preukaz SSTZ,
- v prípade štartu hráča v 5. lige bez registrácie nebude daná 5. liga postupová do súťaží VsSTZ,
- postupné zjednocovanie výsledkového servisu 5. líg na pinec.sk /súpisky, rozpisy, výsledky/,
- stanovenie jednotného termínu v kalendári pre MO nekolidujúceho so žiadnymi sútažami VsSTZ,

K bodu10/ Schválenie uznesení

VV po prerokovaní jednotlivých bodov programu:
I. Berie na vedomie:
- berie na vedomie informácie zo športovo-technickej komisie
- berie na vedomie informácie z komisie mládeže
II. Schvaľuje:
II.1.
Princípy spolupráce VsSTZ a predsedov ObSTZ, OSTZ, ktoré vyzišli ako závery zo spoločného
rokovania na VV VsSTZ.v

II.2.

Zmeny a doplnenia súťažné poriadku VsSTZ v sezóne 2018/2019 takto:
- možnosť striedania druhého hráča po dosiahnutí 10. víťazného bodu v zápase

III. Ukladá:
Uznesenie č. 26/2018:
Ukladá predsedovi ŠTK J. Pitoňákovi prerokovať a doriešiť s prevádzkovateľom pinec.sk
- úpravu modulov systému o možnosť striedania druhého hráča po dosiahnutí 10. víťazného bodu
- príprava modulov systému na doplnenie súťaží 5. líg od sezóny 2019/2020
Zodpovedný:

J. Pitoňák
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Termín:

10.09.2018

Uznesenie č. 27/2018:
Ukladá predsedovi ŠTK J. Pitoňákovi:
- zverejniť na stránke vsstz.sk vyžrebovanie súťaží na pripomienky jednotlivým klubom,
- doplniť rozpisu súťaže o textáciu možnosti striedania druhého hráča po dosiahnutí 10 víťazného bodu
Zodpovedný:
Termín:

J. Pitoňák
bezodkladne po VV

Uznesenie č. 28/2018:
Ukladá predsedovi KM VsSTZ JUDr. Finkovi
- dopracovať súťažný poriadok mládeže o prerokované body a zverejniť ako celok na stránke vsstz.sk
Zodpovedný:
Termín:

JUDr. Fink
28.08.2018

Uznesenie č. 29/2018:
Ukladá predsedovi KM VsSTZ JUDr. Finkovi
- pripraviť návrh zmluvy VsSTZ/JOOLA ohľadom spolupráce na turnajoch VSPM
Zodpovedný:
Termín:

JUDr. Fink
31.08.2018

Uznesenie č. 30/2018:
Ukladá predsedovi KM VsSTZ JUDr. Finkovi a predsedovi EK M. Gumáňovi
- pripraviť a uverejniť Úradnú správu ohľadom povinnosti klubov týkajúcej sa zaplatenia poplatkov za
neúčasť mládežníckych družstiev.
Zodpovedný:
Termín:

JUDr. Fink
10.09.2018

Uznesenie č. 31/2018:
Ukladá predsedovi TMK O. Hakymu
- pripraviť návrh zmien a doplnení rozpisu súťaže týkajúcich sa povinnosti klubov mať kvalifikovaného
trénera a následkami nesplnenia týchto povinnosti.
Zodpovedný:
Termín:

O. Haky
31.08.2018

K bodu 11/ Ukončenie zasadnutia, záver

Podredseda VsSTZ o 18.00 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie rokovanie VV
VsSTZ sa uskutoční dňa 20.09.2018 o 14.00 hod. v Prešove /Hotel Lineas/.
Zápisnica bola pred uverejnením zaslaná na pripomienky a schválenie všetkým členom VV
Zápisnicu vyhotovil:
JUDr. Daniel Fink, člen VV VsSTZ
Správnosť zápisnice overil:
Ján Pitoňák, podpredseda VsSTZ
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