
Z á p i s n i c a  zo  zasadnutia VV VsSTZ dňa 12.12.2013  v  Košiciach 

P r í t o m n í : Ing.Erich Reho, Ing.Miroslav Harabin, Stanislav Dubec, Ján Pitoňák, JUDr.Daniel Fink,  

                         Dr.Marta Brúderová, František Solár 

P o z v a n í :  Ing.Ladislav Šranko, Ing.Andrej Dzelinský, Miroslav Kurečko 

P r o g r a m :              1/ Otvorenie 

     2/ Kontrola uznesení    Dr.Brúderová 

     3/ Info ŠTK                                                                     Pitoňák 

          4/ Rozpočet VsSTZ - návrh  písomne                          Ing.Harabin 

     5/ VHS VsSTZ – zmeny                                                Ing.Harabin a členovia VV 

     6/ Info súťaže mládeže    Solár 

     7/ Školenia trénerov a rozhodcov                             Dubec, Ing.Reho 

     8/ Rôzne  

 

K bodu 1 – Výkonný výbor otvorila a viedla predsedníčka. Zvlášť privítala jubilantov, ktorých VV navrhol na    

                    ocenenie pri životnom jubileu – Ing.Ladislav Šranko (85r) ocenený sklenenou pamätnou    

                    medailou a Ing.Andrej Dzelinský (50r) ocenený plaketou, Miroslav Kurečko (50)- ocenený   

                    plaketou sa ospravedlnil z pracovných dôvodov 

K bodu 2 --– uzn 10 a 13/13-14 trvajú 

K bodu 3 – INFORMÁCIA PREDSEDU ŠTK – Pitoňák – zatiaľ nahlasovanie výsledkov nie je pravidelné, takže   

               sa stáva, že úplne výsledky  sú až v stredu.  

Ing.Reho –kompres skenovaných zápisov je obrovský, takže navrhuje, aby sa po zaslaní papierových    

              zápisov (po 1.polovici súťaží) skeny vymazali. Celkovo je odozva zo spôsobu  nahlasovania  dobrá,  

              lebo okrem výsledkov stretnutí sú hneď aj výsledky štatistické. 

Dr.Fink  --   v prestávke súťaže je potrebné upozorniť kluby na včasné nahlasovanie výsledkov od 

2.polovice, aby zbytočne nedochádzalo k následnému sankcionovaniu klubov. Treba 

pouvažovať nad ďalšími možnosťami prevencie proti „písaným“ zápasom, napr. okrem scanu 

zápisu zaslať aj foto z nástupu družstiev na oficiálny výsledkový web. Je potrebné, aby od 

budúcej sezóny /ak nie už aj v odvetnej časti/ boli v zápise okrem podpisov aj čitateľne 

uvedené mená vedúcich družstiev a rozhodcu, ktorí zápis podpísali. 

Dubec – treba pouvažovať nad výškou štartovného  pre jednotlivé ligy – nemal by byť  taký rozdielny, keď     

             pre všetkých robíme rovnaký servis 

Solár -  najväčšie problémy s písaním stretnutí  sú v 2.lige, treba zaviesť o kontroly v súťažiach 

UZN 13/13-14 – Ktorýkoľvek z členov VV je oprávnený bez ohlásenia vykonať kontrolu stretnutí 
družstiev v súťažiach  vyhlásených  VsSTZ. Právo kontroly majú aj členovia ŠTK.  

 

 

K bodu 4 – ROZPOČET  VsSTZ – predseda EkK, Ing.Harabin – e-mailom predložil návrh rozpočtu na sezónu      

              2013/2014 a 2014/2015 (príloha 1).  V deň VV ešte zaslal komentár – zdôvodnenie predloženého    

              rozpočtu (príloha 2). 

     Zdôvodnil prečo k termínu 25.10. a 5.11. nebol predložený rozpočet – pracovne    

              zaneprázdnený, každú sobotu hrá zápasy, kontroloval dozadu všetky výdavky, prepracoval celý     

              denník. Celý rozpočet robil tak, aby sa ušetrilo pre mládež a všetci členovia VV svoju činnosť budú    

              riešiť na vlastné náklady. 

  Diskusia k predloženému rozpočtu- 

             Dubec – vyjadril sa ku školeniam rozhodcovskej komisie – nie sú zahrnuté predpokladané príjmy         



                     a výdavky   súvisiace s usporiadaním školení  na 2 rôznych miestach v krajoch – cestovné pre  

                     garanta, materiál,  náklady pre lektorov ap.  

                 --Nie je zahrnuté poštovné súvisiace aj s matričnou  komisiou.  

                 --Ak predpokladáme kontrolu na stretnutiach, členovia VV majú cestovné hradiť na     

                      vlastné náklady? 

  Solár  -  v rozpočte nesúhlasí s nulovým výdavkom na činnosť komisií  

                 – o.i. v budúcom roku chce  s Ing.Dzelinským absolvovať  konzultačné tréningy v kluboch VS, kde  

                    pracujú s mládežou pre zvýšenie kvality  tréningov;   

                 - súhlasí s tým, že ak niekto bude finančne odmenený tak sú to ŠTK-ári; 

                 - predložený  rozpočet je anonymný a je za úplne iný rozpočet aj preto, že chýba rezerva 

  Brúderová – zaujímala sa o stanovisko ekonomickej komisie VsSTZ  k predloženému rozpočtu,     

                    pretože po  informáciách od jej členov sa komisia nezišla (Ing.Harabin pritom potvrdil súhlasné  

                    stanovisko komisie); 

- Navrhla, aby sa reálne rozpočet  postavil na sume získanej po splatení pohľadávok  v zmysle 

doteraz platnej VHS – predseda ŠTK súťaží dospelých (doteraz uhradené polovica 660€), ŠTK 

zodpovedný za súťaže mládeže (uhradené 300€ + záloha 150€); kancelária zväzu (doteraz 

uhradené 335€), administrátor webovej stránky VsSTZ –zatiaľ neprebehla žiadna úhrada 

- Mala pripomienky k nepresne spracovanej príjmovej časti rozpočtu a rovnako neadekvátnemu  

rozdeleniu  prostriedkov  vo výdavkovej časti  

Reho, Solár – navrhli, aby sa VV nezaoberal rozpočtom na roky 2014/2015, keďže nevieme ako 

      prebehne finančné oceňovanie klubov za výsledky mládeže v súčasnej sezóne 

UZN 14/13-14 – VV ukladá predsedovi EkK 
                                        a/uhradiť pohľadávky zväzu v zmysle doteraz platnej VHS 
                                                                                                T: 31.12.2013           Z: Ing.Harabin                                      
                                        b/ spracovať  nový reálny rozpočet a predložiť ho členom VV v zmysle smernice 
                                             VV VsSTZ č.1                           T:  v texte                  Z: Ing.Harabin 
                         VV ukladá predsedom komisií 
                                        c/  predložiť finančné požiadavky do rozpočtu VsSTZ 
                                                         T:  7.1.2014              Z: Solár, Dubec, Ing.Reho, Dr.Fink, Pitoňák      

K bodu 5 – VHS VsSTZ – nový návrh predložil Ing.Harabin písomne na zasadnutí VV, ktorý členovia VV    

               neakceptovali.  

   Ďalšie návrhy na zasadnutie neboli predložené. 

               Dr.Fink bol VV poverený vypracovaním návrhu novej hospodárskej smernice, s tým, že všetci   

               členovia VV následne zašlú svoje návrhy a pripomienky. 

K bodu 6 – Súťaže mládeže – informáciu podal Solár,predseda KM –  

   Ing.Martinko, zaslal požiadavku PSTZ, aby bola akceptovaná súťaž žiakov B kategórie, ktorú hrajú   

              skupinovým systémom. KM VsSTZ  túto alternatívu zamietla, pretože rozpis našich súťaží žiakov   

              neuvádza túto možnosť. 

UZN 15/13-14 – VV VsSTZ hlasovaním 5:2 potvrdil stanovisko komisie mládeže, z čoho vyplýva   
               povinnosť  klubov z PSTZ, ktoré sa nezúčastňujú aj súťaží A kat., uhradiť poplatok za mládež. 

              Ďalej – odohrali sa  dve kolá všetkých kategórií  VSPM, ŠTK mládeže vydá  stav zapojenia klubov,   

                          pretože niektoré so zaslanými súpiskami hráčov sa nezúčastňujú a naopak.  

K bodu 7 – Školenia trénerov a rozhodcov  - A/ r o z h o d c o v i a  -  

             Dubec, predseda komisie – uskutočnili sa 2 školenia, ktorých súčasťou bol seminár na predĺženie  

                        licencií  – vo Svidníku 29.11. – 1.12.2013 s účasťou 14 seminár, školenie 4lic.A, 2lic.B, 10lic.C 

                   --v Košiciach  12.-14.12.2013 s účasťou 17 seminár, školenie  1 lic.A, 4 lic.B,  7 lic. C 

     Lektormi boli Dr.Vaniak, predseda KR SSTZ, Dr.Brúderová, Dr.Vištanová 



    B/ t r é n e r i -  

            Ing.Reho, predseda MVK – komisia zasadala 1x v Košiciach za účasti Dr.Brúderovej;  keďže všetci   

                       členovia  komisie sú noví, oboznámili sa s princípmi školení podľa nového zákona, s úlohou     

                       spracovať prehľad o tréneroch v kluboch a na stránke VsSTZ zverejniť ponuku na seminár  lic.   

                      C a D, a školenie lic D.  Predbežne je záujem malý. 

K bodu 8 – R ô z n e  -WEBOVÁ STRÁNKA 

UZN 16/13-14- VV ukladá a/Ing.Harabinovi zabezpečiť prevod novej webovej stránky od jej autora 
                    Ing.Rehovi  poverenému administrátorovi k jej sprevádzkovaniu 
                                             b/ dr.Brúderovej zabezpečiť prístupové údaje na doménu vsstz.sk pre   
                    potreby inštalácie novej stránky 
                                       T: 15.12.2013                        Z: v texte 

  

UZN 17/13-14-    VV poveruje Ing.Reha inštalovať webovú stránku a poskytnúť členom VV výklad ku   
                         vstupu do jednotlivých položiek 
                                               T:  20.12.2013                       Z: v texte 

 

 

Zapísala : Marta Brúderová 

Overili : Dr.Fink, Dubec, Ing.Reho 


