
                               V ý c h o d o s l o v e n s k ý   stolnotenisový zväz  
                                                   093 01 Vranov nad Topľou, B. Němcovej 2575 

          T: 0908 145 858     IČO  :31268340      DIČ:  2021417090  

                                   ============================================== 

Zápisnica  

zo spoločného zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ a ŠTK 

 

Dátum, miesto a čas:   Prešov 26.8.2019, 14:00 Hotel LINEAS Prešov 

Prítomní:   Pavúk, Gumáň, Pitoňák, Dubec  

Neprítomní:                                   JUDr. Fink, JUDr. Gallo , Haky 

Za ŠTK:                                            Hajduk Erik, Kurečko Miroslav, Ing Tokarčík 

Za kluby:                                         podľa prezenčnej listiny 

Za kontrolnú komisiu:                 Gurčík Anton 

Program rokovania: 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola uznesení 
4. Dotácia na 65. ročník Pohára duklianskych hrdinov, ktorý sa bude konať dňa  
    31.8.2019 v telocvični Cirkevnej ZŠ Sibírska 42 v Prešove Sídlisko Sekčov 
5. Informácie predsedu VsSTZ 
    - spomienka na p. Mariána Šeredu 
    - schválenie ocenenia pre p. Bodnára Ladislava 
    - schválenie hracích miestností – teplota v hracích miestnostiach 15 stupňov 
    - spoločné zasadnutie VV SSTZ a VsSTZ Humenné 12.9.2019 
    - informácie o zmene webovej stránky VsSTZ 
6. Informácie predsedu Športovo-technickej komisie 
    6.1. Prihlášky do súťaží dospelých - prevody miest v súťažných triedach 
    6.2. Rozpis súťaží VsSTZ 
    6.3. Vyžrebovanie súťažného ročníka 2019/2020 
    6.4. Príprava bulletinu   
7. Informácie predsedu Komisie mládeže 
    7.1. Kalendár podujatí mládeže 2019/2020 
    7.2. Rozpis súťaží mládeže 2019/2020 
    7.3. Ďalšie aktuálne otázky riadenia súťaží mládeže 
8. Informácie predsedu ekonomickej komisie 
    8.1. Plnenie rozpočtu 2019 
9. Informácie ďalších predsedov komisií 
10. Rôzne 
11. Schválenie uznesení 
12. Ukončenie zasadnutia, záver 



1. Zasadnutie VV otvoril a viedol predseda. Konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňujú 4 členovia,  
    3 neprítomní. VV je uznášania schopný. Za Kontrolnú komisiu sa zasadnutia zúčastnil Anton Gurčík. 
    za ŠTK Erik Hajduk, Kurečko Miroslav, Ing. Tokarčík Jozef 
 
2. VV VsSTZ schváli program zasadnutia po doplnení 
 
3. Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV previedol predseda a skonštatoval, že úlohy sú    
     splnené. 
 
4. Dotácia na 65. ročník Pohára duklianskych hrdinov, ktorý sa bude konať dňa 31.8.2019 v telocvični  
    ZŠ Sibírska 42 v Prešove Sídlisko Sekčov – návrh výboru vo výške 200 Eur. 
 
5. Predseda informoval: 
    - že členovia VV VsSTZ a niektorí zástupcovia klubov sa zúčastnili na pohrebe Ing. Marián Šeredu,  
      na návrh predsedu si VV uctil minútou ticha pamiatku zosnulého. 
   - o pripravovanej zmene webovej stránky zväzu 
   - o pripravovanom spoločnom zasadnutí VV SSTZ a VsSTZ 
 
Predseda dal  návrh na dodatočné ocenenia p. Ladislava Bodnára pri príležitosti životného jubilea. 
     

6. Predseda Športovo-technickej komisie Ján Pitoňák informoval prítomných členov VV  
     - o prihláškach do súťaží dospelých a predstavil prevody miest v súťažných triedach 
     - o rozpise súťaží VsSTZ 
     - vyžrebovanie previedli predseda ŠTK Ján Pitoňák a člen ŠTK Erik Hajduk 
     - príprava bulletinu VsSTZ 
       Z: Pitoňák, Hajduk                                          T: 10.9.2019 
 
7. Predseda KM aj napriek svojej neprítomnosti na zasadnutí VV predložil dokumenty, tak ako ich  
     prejednala KM. 
     - s kalendárom podujatí mládeže oboznámil prítomných člen KM VsSTZ Erik Hajduk 
     - Rozpis súťaží mládeže predniesol člen KM VsSTZ Erik Hajduk 
 
8. Informáciu o plnení rozpočtu za rok 2019 predložil predseda EK Martin Gumáň 
 
9. Predseda Matričnej a rozhodcovskej komisie Stanislav Dubec informoval 
    -  o pripravovaných školeniach rozhodcov v dvoch termínoch do konca roka 2019. Tieto termíny  
       budú uverejnené po najbližšom zasadnutí VV SSTZ a VsSTZ  v Humennom 12.9. a 13.9.2019 
     
10. V bode Rôzne boli prerokované tieto záležitosti: 
-  doplnenie sadzobníka pokút za nenastúpenie na zápasy 
   Z: Gumáň                                          T: najbližšie zasadnutie VV 
 
- navrhované zvýšenie poplatku za trénerské školenia     
   Z: Haky                                             T: najbližšie zasadnutie VV 
 
- usmernenie klubov pri prestupoch v rámci kraja 
  Z: Dubec                                             T: po zasadnutí VV SSTZ a VsSTZ 
 
 
 
 
 



 
 
 
11. VV po prejednaní programu prijal toto 
 
 

u z n e s e n i e: 
 
I. schvaľuje: 
- vyžrebovanie krajských súťaží dospelých pre sezónu 2019/2020 
- kalendár podujatí mládeže pre sezónu 2019/2020 
- rozpis súťaží mládeže na sezónu 2019/2020 
- dotáciu na 65. ročník Pohára duklianskych hrdinov vo výške 200 eur 
- ocenenie pre Ladislava Bodnára pri príležitosti 70 rokov 
- teplota v hracej miestnosti pre všetky súťaže na 15 stupňov 
II. ukladá 
- kontrola hracej miestnosti STO Košarovce – Pavúk, Hajduk do 10.9.2019 
- kontrola hracej miestnosti AŠK Maria Huta – Ing. Tokarčík do začiatku súťaží 
- kontrola hracej miestnosti ŠKST Pribeník – JUDr. Fink 
 
- VV VsSTZ nahlási delegáciu VV VsSTZ na zasadnutie VV SSTZ do 30.8.2019 
 
11. Záver predniesol predseda, poďakoval sa prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 17:30. 
 
 
Zápisnicu vyhotovil: Erik Hajduk 
 
 

                          Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 
 


