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

ZÁPISNICA 
z riadnej konferencie Východoslovenského stolnotenisového zväzu 

Termín konferencie: 23. máj  2019
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 2018/2018
  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. Voľby – kandidát VsSTZ do VV SSTZ a DK SSTZ
12. Voľba delegátov na Konferenciu SSTZ
13. Diskusia
14. Návrhy uznesení
15. Ukončenie zasadnutia, záver

K bodu 1/ Otvorenie
1.1.  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. 
1.2.  Konštatuje  sa,  že  v  zmysle  prezenčnej  listiny  predloženej  osobou  zodpovednouza  prezentáciu 
účastníkov je na tejto Konferenci prítomných 28  delegátov, z celkového počtu 87 delegátov, t. j. 32,18 %. 
Predsedajúci konštatuje sa, že v zmysle Čl. 6 bod 5 Stanov VssTZ Konferencia je uznášaniaschopná, ak je 
prítomná aspoň ½ hlasov všetkých delegátov. Všetky rozhodnutia prijímajú kolektívne. Pri ich prijímaní je 
potrebné  mať  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  prítomných.  Ak  konferencia  nie  je  uznášaniaschopná,  po 
hodine od úradného začiatku je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet delegátov a hlasov.
1.3. Je preto zrejmé, že Konferencia nie je uznášaniaschopná. Z uvedeného dôvodu predsedajúci o 14.40 
hod. Konfernciu prerušil,  s tým, že sa pokračovať o 15.40 hod., s tým, že uznášania bude následne po 
hodine bez ohľadu na počet delegátov. O 15.40 hod sa pokračovalo v plánovanom programe Konferencie.
1.4. V zmysle prezenčnej listiny a počtu delegátov bol zistený tento stav,  prítomných 29 delegátov z 87 
delegátov/, t. j. 33,33%, ktorí majú celkom 53 hlasov /z celkového počtu 132 hlasov/, t.j. 40,15 % hlasov. 
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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.  Navrhol  doplniť  bod  11.  aj  o  návrh  na  člena  za  VsSTZ  do 
Disciplinárnej  komisie  SSTZ,  vzhľadom  na  úmrtie  člena  DK  SSTZ  a  potrebu  doplnenia  člena  DK  na 
Konferencii SSTZ. O takto doplnenom programe rokovania navrhol hlasovať o jeho schválení.

Hlasovanie: za: 53/proti: 0/zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 1
Konferencia VsSTZ schválila program rokovania Konferencie v zmysle predloženého návrhu. 

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. Predsedajúci navrhol doplniť bod 3.4., s tým, že volebná komisia riadi aj voľbu 
kandidáta do DK SSTZ. Následne navrhol hlasovať o jeho schválení.

Hlasovanie: za: 53/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, Vladimír Pištej
Návrhová komisia: predseda: JUDr. Anton Hajduk členovia: Vladimír Dunčko, Miroslav Sabol 
Volebná komisia: predseda: JUDr. Jozef Blaško členovia: Ľuboš Marcinko, Ing. Andrej Ružik

Hlasovanie: za: 53/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 29 delegátov /z celkového počtu 87 delegátov/, t.  j.  33,33%, ktorí majú v zmysle pravidiel 
určených  Stanovami  VsSTZ  celkom  53 hlasov /z  celkového  počtu  132  hlasov/,  t.j.  40,15 %  hlasov. 
Konštatoval, že Konferencia je uznášaniaschopná, a to bez ohľadu na počet prítomných delegátov. 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:

RNDr. Marta Brúderová – 75 rokov
- celý svoj život spojila so stolným tenisom ako hráčka, trénerka, rozhodkyňa, funkcionárka
- autorka viacerých metodických listov a publikácie  Stolnotenisová retrospektíva Východniarov, 
- významne sa zaslúžila o rozvoj stolného tenisu nielen vo Vsl. kraji, ale aj na celom Slovensku
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- hráčka Lokomotívy Vranov, Chemkostavu Humenné v rokoch 1962-1971
- od roku 1983 pôsobila v rôznych funkciách vo VsSTZ
- od roku 1990 okrem dvoch rokov zastávala funkciu predsedníčky VsSTZ až do roku 2014
- je stále činná ako lektorka na školeniach trénerov a rozhodcov
- je členkou VV SSTZ, kde zastáva funkciu predsedu Trénersko-metodickej komisie
- aktívne sa angažuje v stolnotenisových aktivitách v Slovenskej asociácii športu, na školách, 
organizuje aj súťaže v rámci Košíc

Ing. Anton Gurčík – 75 rokov
- od rok 1965 sa aktívne venuje stolnému tenisu, 
- od druhej polovici 70-tych rokov až do súčasnosti pôsobí v klube ŠKST Spišské Vlachy
- bol členom VV SSTZ
- je majiteľom trénerskej licencie B a rozhodcovskej licencie A
- v súčasnosti zastáva funkciu predsedu Kontrolnej komisie VsSTZ

Július Mišinský – 75 rokov
- so stolným tenisom začal v klube ČSAD Košice 
- v rokoch 1977-1991 odohral 15 sezón v SNL za Spoje Košice, kde hral aj najvyššiu Federálnu ligu 
- pôsobil aj ako tréner a tréner mládeže
- bol majstrom kraja v zmiešanej štvorhre, niekoľkonásobný medailista z MVSL vo štvorhrách
- je členom Východoslovenského klubu veteránov, majster SR medzi veteránmi + ďalšíe medaily
- v súčasnosti predseda Východoslovenského klubu veteránov
- je pravidelným účastníkom ME aMS veteránov
- v súčasnosti hráč MKST Veľké Kapušany

Mikuláš Soós – 70 rokov
- so stolným tenisom začal starší žiak 1963, až do roku 1968
- po ukončení ZVS služby v roku 1970 sa podieľal na znovu obnovení ST v Michalovciach
- je držiteľom rozhodcovskej licencie A
- zúčastnil sa ako rozhodca Majstrovstiev Európy mládeže v Bratislave v roku 2000
- dlhé roky pracoval ako predseda ŠTK oblasti Michalovce – Sobrance 
- od roku 2001 predseda oblasti Michalovce – Sobrance
- je aktívnym hráčom 5.ligy Zemplínskeho regiónu
- v súčasnosti predseda klubu ŠKST Michalovce

Marián Fotta – 50 rokov
- so stolným tenisom začal ako 8 ročný, plnohodnotne trénovať v klube Spoje Košice
- K stolnému tenisu sa vrátil až v dospelom veku, kde bol hráčom klubu Lokomotíva Košice
- v roku 2007 prevzal vedenie klubu a zároveň sa začal venovať mládeži ako tréner
- postupne si zvyšoval svoju kvalifikáciu ako tréner a rozhodca
- v súčasnosti sa venuje výhradne mládeži v klube KAC Jednota Košice

K bodu 7/ Správa predsedu VsSTZ za súťažný ročník 2018/2019
Správu o činnosti  VsSTZ predniesol  predseda Vincent Pavúk.  V  správe sa zaoberal  činnosťou VsSTZ za 
obdobie súťažného ročníka 2018/2019. 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. 
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- správu športovo-technickej komisie predniesol jej predseda: Ján Pitoňák
  /po správe boli odovzdané ocenenia družstvám za výsledky/
- správu rozhodcovsko-matričnej komisie predniesol jej predseda: Ján Pitoňák /správa Stanislava Dubeca/
- správu metodicko-vzdelávacej komisie predniesol v zast.: Vincent Pavúk /správa O. Hakyho/
- správu disciplinárnej komisie predniesol jej predseda: Ján Pitoňák /správa JUDr. Z. Galla/
- 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 informoval prítomných delegátov, že do dňa zverejneného na podávanie návrhov na úpravu 
stanov a predpisov VsSTZ, neboli predložené žiadne návrhy. 

K bodu 10/ Správa predsedu Kontrolnej komisie
Správu Kontrolnej komisie za obdobie súťažného ročníka 2018/2019 predniesol jej predseda Anton Gurčík. 
Správa tvorí prílohu zápisnice.

Bezprostredne po po správe predsedu Kontrolnej komisie boli odovzdané ocenenia družstvám na 1. až 3.  
mieste za výsledky v druhej až štvrtej lige.

K bodu 11/ Kandidát VsSTZ do VV SSTZ a DK SSTZ
11.1. Vzhľadom na skutočnosť, že členka VsSTZ RNDr. Marta Brúderová sa vzdala funkcie člena VV SSTZ,  
VSSTZ má záujem nominovat na túto pozíciu kandidáta za VsSTZ. Jediným kandidátom ,ktorý sa prihlásil na 
uvedenú pozíciu je JUDr. Jozef Blaško.  Predsedajúci predložil delegátom návrh na schválenie JUDr. Jozefa 
Blaška za  kandidáta  na pozíciu  člena VV –  predsedu MVK a  rozhodnutie  o  spôsobe voľby s  návrhom 
verejnej voľby.

Hlasovanie: za: 53/prot: 0/zdržal sa: 0

Uznesenie č.: 7 
Konferencia VsSTZ schválila JUDr. Jozefa Blaška za kandidáta za člena VV SSTZ – predsedu MVK. 

11.2. Vzhľadom na úmrtie jedného z členov DK SSTZ, VsSTZ môže nominovať jedného člena za záujmom o 
túto pozíciu. Vzhľadom n askutočnosť, že nikto z prítomných o túto pozíciu neprejavil záujem, o tomto 
bode sa nehlasovalo.

K bodu 12/ Voľba delegátov na Konferenciu SSTZ
Predsedajúci predložil delegátom návrh na rozhodnutie o spôsobe voľby delegátov na Konferenciu SSTZ s 
návrhom verejnej voľby.

Hlasovanie: za: 53/prot: 0/zdržal sa: 0

Uznesenie č.: 8 
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:
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Delegáti:
- PO: JUDr. Daniel Fink, Vincent Pavúk, Ján Pitoňák, Miroslav Kurečko
- KE: Martin Gumaň, Ing. Andrej Ružik, Mikuláš Sóos, Ing. Jozef Tokarčík

Náhradníci:
- PO: 1. N: Vladimír Dunčko, 2. N. Vlasimír Pištej
- KE:  1. N: Ľuboš Marcinko, 2. N. Ladislav Bodnár

Hlasovanie: za: 53/prot: 0/zdržal sa: 0

Uznesenie č. 9:
Konferencia VsSTZ zvolila delegátov a náhradníkov na Konferenciu SSTZ v zmysle predloženého návrhu. 

K bodu 13/ Diskusia
Predsedajúci  vyzval  prítomných  delegátov  zapojiť  sa  so  svojimi  príspevkami  do  diskusie.  Následne  sa 
jednotliví delegáti zapojili do diskusie takto:

Kotulič: - otázky štartu povolenia neregistrovaných hráčov pri postupe do súťaží vsSTZ
Sojčák: - niektoré problémy v súťažiach, napr. postupy do súťaží z oblasti Humenné
Dráb: - riešenie možnej chybovosti registrácii 5. lig vo vzťahu k platnosti súťaže
Kuruc: - prerokovať koľko družstiev minimálne musí tvoriť súťaž 5. ligu
Mišinský: - problémy hracích priestorov 5 .líg
Kurečko - kde vypadnú družstvá ak nie je súťaž
Brúderová: - k otázkam školení trénerov
Dunčko: - problémy pri prechode do vyšších súťaží
Pištej: - smernica SSTZ o rozhodcoch smerom k východu

K bodu 14/ 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. 

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. 
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Uznesenie č.: 7 
Konferencia VsSTZ schválila JUDr. Jozefa Blaška za kandidáta za člena VV SSTZ – predsedu MVK. 

Uznesenie č.: 8 
Konferencia VsSTZ schválila verejnú voľbu delegátov na Konferenciu SSTZ. 

III. Ukladá: 

Uznesenie č. 10:
Konferencia VsSTZ ukladá VV VsSTZ zverejniť v rozpise súťaží vsSTZ podmienky, na základe ktorých 
víťazi piatychj líg majú právo postupu do krajských súťaží.

IV. Volí:

Uznesenie č. 9:
Konferencia VsSTZ zvolila delegátov a náhradníkov na Konferenciu SSTZ v zmysle predloženého  
návrhu. 

K bodu 15/ Ukončenie zasadnutia, záver
Predsedajúci Konferencie VsSTZ o 17.30 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
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  
Príloha č. 12/ Správa predsedu kontrolnej komisie
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