
Zápisnica  

zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

 

Dátum, miesto a čas:   Prešov, 17.7.2017, 14:00 

Prítomní:   Pavúk, Gumáň, Haky, Dubec, Fink, Pitoňák,  

Dozorná rada:                               Gurčík  

Neprítomní:                                   JUDr. Gallo 

Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia 
    2. Kontrola uznesení z VV z 16.6.2017 
   3. Doplnenie členov do komisií 
                                       4. Oboznámenie s návrhom koncepcie súťaží a systematickej práce  
                                            s mládežou 
                                       5. Správa ŠTK o príprave súťažného ročníka 2017/2018 
    6. Rôzne 
   7. Návrh uznesenia 
   8. Záver 

 
 
1. Zasadnutie VV otvoril a viedol predseda. Konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňujú 6  členovia, 1 
člen neprítomný. VV je uznášania schopný. 
 
2. Predseda previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia VV z 16.6.2017, kde konštatoval, že uznesenia 
sú splnené. 
 
3. Doplnenie členov komisií 
Disciplinárna komisia – JUDr. Zoltán Gallo, Ing. Andrej Ružík 
Rozhodcovská a matričná komisia – Stanislav Dubec, Martin Močilenko, Peter Duchnický 
Športovo-technická komisia – Ján Pitoňák, Erik Hajduk, Miroslav Kurečko, Dušan Juroš, Marián Grzyb 
Metodicko-vzdelávacia komisia – Ondrej Haky, RNDr. Marta Brúderová, Marián Sokolský 
Ekonomická komisia – Martin Gumáň, Ing. Daniel Martinko, Rastislav Kotulič 
Komisia mládeže – JUDr. Daniel Fink, Erik Hajduk, Ing. Jozef Kacvinský, Mgr. Janka Mihaľovová 
 
4. Predseda KM oboznámil členov VV s návrhom koncepcie súťaží a práce s mládežou VsSTZ pre 
súťažný ročník 2017/2018. VV tento materiál po pripomienkach schválil s tým, že projekty 
regionálnych kempov a podpory hráčov na vybraných turnajoch budú závisieť od stanoviska finančnej 
komisie a následného rozhodnutia VV na ďalšom zasadnutí dňa 21.8.2017. Súčasťou koncepcie je aj 
schválený rozpis súťaže mládeže pre ročník 2017/2018. 
 
5. Predseda ŠTK podal správu o príprave súťažného ročníka 2017/2018 a určil termín prihlášok do 
súťaží dospelých a zdôraznil termín žrebovania na 21.8.2017 v Prešove. 
 



6. V bode Rôzne bola Stanislavom Dubecom podaná informácia o štartoch niektorých hráčov vo 
viacerých okresných, resp. oblastných stolnotenisových súťažiach, ktoré VsSTZ neriadi. Stanovisko 
zaujme VV na najbližšom zasadnutí.                      
  
7. VV po prejednaní programu prijal toto 
 

u z n e s e n i e: 
 
 
I. berie na vedomie: 
- návrh KM o koncepcii súťaží a systematickej práce s mládežou pre budúce sezóny 
- správu ŠTK o príprave súťažného ročníka 2017/2018 
 
II. ukladá 
      - predsedovi zvolať zasadnutie VV VsSTZ na 21.8.2017 v Prešove, v zasadačke hotela Lineas 
        o 14:00 hod.  
   
III. schvaľuje 
- VV schvaľuje koncepciu mládeže VSSTZ pre súťažný ročník 2017/2018 predloženú KM za podmienok 
uvedených v bode 4. 
 
8. Záver predniesol predseda, poďakoval sa prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 

                          Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 
 


