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

ZÁPISNICA č. 3/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

Termín zasadnutia: 23. máj 2019
Miesto konania: HOTEL LINEAS, Budovateľská 14, Prešov 
Čas začatia: 09.00 hod.

Prezenčná listina: Členovia Výkonného výboru: 
- Vincent Pavúk /predseda VsSTZ/ prítomný
- JUDr. Zoltán Gallo /predseda DK/ neprítomný
- Ondrej Haky /predseda TMK/ neprítomný
- Martin Gumáň /predseda EK/ prítomný
- Ján Pitoňák /predseda ŠTK/ prítomný
- Stanislav Dubec /predseda RK/ neprítomný
- JUDr. Daniel Fink /predseda KM/ prítomný

Ďalšie prítomné osoby: 
E. Hajduk /ŠTK mládeže/ - prítomný
A. Gurčík /predseda kontrolnej komisie/ - prítomný

Program rokovania:   1. Otvorenie, prezentácia 
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola uznesení
  4. Príprava Konferencie VsSTZ /rozdelenie úloh, návrh zloženia komisií/ 
  5. Informácie predsedu VsSTZ
  6. Informácie predsedu ekonomickej komisie

   7. Informácie predsedu športovotechnickej komisie
  8. Informácie predsedu komisie mládeže
  9. Informácie predsedu rozhodcovskej a matričnej komisie
10. Informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
11. Informácie predsedu disciplinárnej komisie
12. Rôzne
13. Schválenie uznesení
14. Ukončenie zasadnutia, záver
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K bodu 1/ Otvorenie, prezentácia
Predseda VsSTZ 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 predseda 
VsSTZ. Vyhotovením zápisnice bol poverený JUDr. Fink.

K bodu 2/ Schvál  enie programu rokovania  
Predseda  VsSTZ  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/ K  ontrola uznesení   
Kontrolu uznesení oboznámil predseda VsSTZ.

Uznesenie č. 04/2019:
Ukladá  sa  predsedovi  ŠTK  zverejniť  správu  s  výsledkami  konečných  poradí  družstiev  s  uvedením 
postupujúcich a zostupujúcich družstiev.

Zodpovedný: J. Pitoňák 
Termín: 15.04.2019
Záver: Úloha splnená /zverejnené/

Uznesenie č. 05/2019:
Ukladá sa predsedovi ŠTK pripraviť informáciu pre predsedov OBSTZ a OsTZ ohľadom informácie, že  od 
súťažného ročníka 2019/2020 budú za oficálne postupové súťaže do súťaží VsSTZ /do 4. ligy/ uznané iba 
piate ligy, v ktorých každý hráč zapísaný na súpiske každého družstva musí mať platnú registráciu SSTZ. V 
opačnom prípade bude celá takáta súťaž /5. liga/ nepostupovovou súťažou. Zároveň oznámiť, že všetky 
piate ligy budú mať výsledkový servis na jednom mieste, a to pinec.sk, s tým, že v ročníku 2019/2020 to  
bude na náklady VsSTZ. Tento list – informáciu aj zverejniť na vsstz.sk a zaslať všetkým predsedom mailom.

Zodpovedný: J. Pitoňák 
Termín: 30.04.2019
Záver: bude zverejnené v rozpidse súťaží 2019/2020

Uznesenie č. 06/2019:
Ukladá ŠTK mládeže v stanovených termínoch zverejniť propozície propozície M VSL jednotlivcov mládeže 
a postupne aj ďalšie s tým súvisiace dokumenty /npar. Právo štartu atď./

Zodpovedný: E. Hajduk 
Termín: priebežne pred M VSL jednotlivcov v každej kategórii
Záver: Úloha splnená /zverejnené/

Uznesenie č. 07/2019:
Ukladá predsedovi KM zverejniť nomináciu na GP Praha mládeže vrátane trénerov a vedúceho výpravy.

Zodpovedný: D. Fink 
Termín: 30.04.2019
Záver: Úloha splnená /zverejnené/

Uznesenie č. 08/2019:
Ukladá predsedovi EK  vypracuvávať a zasielať členom VV priebežne vždy do 10. dňa mesiaca priebežný 
mesačný reporting príjmov a výdavkov rozpočtu VsSTZ podľa kapitol a podkapitol.
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Zodpovedný: M. Gumáň 
Termín: uznesenie trvalé
Záver: /zaslané/, trvalé úlohy

Uznesenie č. 09/2019:
Ukladá  predsedovi  VsSTZ  pripraviť  návrh  organizačného  zabezpečenia  konferencie,  rozdelenia  úloh  s 
určením zodpovedných osôb za jednotlivé oblasti. Potrebné materiály po odpripomienkovaní členmi VV 
náslden zverejniť.

Zodpovedný: V. Pavúk 
Termín: 15.04.2019 – zaslať členom VV na pripomienky

18.04.2019 – zverejnenie dokumentov na vsstz.sk
Záver: Úloha splnená /zverejnené/

K bodu 4/ Príprava Konferencie VsSTZ
Konštatuje  sa,  že  Konferencia  VsSTZ  je  organizačne  a  technicky  pripravená,  podklady  na  rokovanie  a 
materiály sú pripravené, úlohy sú rozdelené, informácie boli zvrejnené na vsstz.sk. 

K bodu 5/ Informácie predsedu VsSTZ     
Predseda VsSTZ informuje, že riešil podnet STK Lokomotíva Košice ohľadom RC mládeže. Zástupcovi STK 
Lokomotíva bolo písomne odpovedané.  

K bodu 6/ Informácie predsedu ekonomickej komisie

6.1. Nevyčerpané vratky
Členovia  VV VsSTZ opätovne prerokovali  otázku nevyčerpaných vratiek.  Konštatoval,  že  ObSTZ a  OSTZ 
neoznámil čísla účtov na zaslanie nevyčerpaných vratiek. Finančné prostriedku z nevyčerpaných vratiek sa 
presúvajú do rezervy VsSTZ a budú použité pre potreby VsSTZ.

6.2. Informácia o priebežnom čerpaní
Predseda EK informoval, že členom VV zasiela priebežne čerpanie rozpočtu tak, ako mu to bolo uložené  
trvalým uznesením č. 8/2019.

K bodu 7/ Informácie predsedu športovo-technickej komisie

7.1. Zmeny súťažného poriadku
Predseda  ŠTK  informoval,  že  VV  SSTZ  na  svojom  zasadnutí  dňa  20.5.2019  schválil  zmeny  súťažného 
poriadku SSTZ,  ktoré sa  týka aj  súťaží  VsSTZ.  Zmeny sú  uverejnené na stránke sstz.sk,  najzásadnejšou 
zmenou je skutočnosť týkajúca sa postupov do krajských súťaží. Bod 4.3.3.2.8 znie:  Do súťaží riadených 
SSTZ a KSTZ nemôže postúpiť družstvo zo súťaže, v ktorej bol povolený štart neregistrovaných hráčov. 

7.2. Informácie o kvalifikáciách
Predseda  ŠTK  informoval  o  prebiehajúcich  kvalifikáciách  do súťaží  VsSTZ.  Informácie  budú zverejnené 
formou úradnej správy.

K bodu 8/ Informácie predsedu komisie mládeže

8.1. Informácia o priebehu mládežníckych súťaží 2018/2019
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Predseda KM VsSTZ informoval, že ku dňu Konferencie VsSTZ boli už ukončené všetky plánované súťaže 
mládeže a majstrovstvá VSL vo všetkých kategóriách. 

8.2. Štart výberu VsSTZ na GP Praha
Predseda KM VsSTZ informoval, že práve v deň Konferencie odcestovala výprava výberu najmladších žiakov 
VsSTZ na GP Praha.  Štartuje  na ňom takmer 550 účastníkov zo 14 krajín.  Bola zabezpečená jednotná 
doprava osobitným autobusom, zabezpečené jednotné oblečenie VsSTZ, zmluvné vzťahy s trénermi, boli 
uhradené pobytové náklady a štartovné. Vedúci výpravy bude priebežne zasielať denné reporty z priebehu 
turnaja. 

8.3. Informácia o zriadení národného stolnotenisového centra mládeže a nových RC mládeže
Preseda KM VsSTZ informoval, že VV SSTZ 20.05.2019 rozhodol o tom, že Národné stolnotenisové centrum 
mládeže bude zriadené s účinnosťou od 1.9.2019 v Nitre. Zároveň VV rozhodol o zriadení ďalších troch RC 
mládeže, jedno z nich aj na východe pri ŠKST Humenné. 

8.4. Ďalšie informácie a záležitosti týkajúce sa mládeže
Preseda KM VsSTZ informoval o vypísaní výzvy SSTZ na podporu publikačnej činnosti v oblasti stolného 
tenisu a výzvy na podporu mladého talentu s ťažkým životným osudom. Požiadal o zapojenie sa do výzvy a 
zdieľanie tejto informácie čo najväčšiemu okruhu osôb.

K bodu 9/ Informácie predsedu rozhodcovskej a matričnej komisie
Vzhľadom na neprítomnosť predsedu tejto komisie sa o tomto bode nerokovalo. 

K bodu 10/ Informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
Vzhľadom na neprítomnosť predsedu tejto komisie sa o tomto bode nerokovalo. 

K bodu 11/ Informácie predsedu disciplinárnej komisie
Vzhľadom na neprítomnosť predsedu tejto komisie sa o tomto bode nerokovalo.      

K bodu 12/ Rôzne
- bez návrhov na prerokovanie

K bodu 13/ Schválenie uznesení
VV po prerokovaní jednotlivých bodov programu:

13.1. Berie na vedomie:
13.1.1. Berie na vedomie informácie predsedu VsSTZ
13.1.2. Berie na vedomie informácie predsedu športovo-technickej komisie
13.1.3. Berie na vedomie informácie predsedu komisie mládeže
13.1.4. Berie na vedomie informácie predsedu ekonomickej komisie

K bodu 14/ Ukončenie zasadnutia, záver
Predseda VsSTZ o 11.00 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie rokovanie VV 
VsSTZ sa uskutoční dňa 26.08.2019 o 14.00 hod. v Prešove.  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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