
Zápisnica zo zasadnutia VV VsSTZ konaného dňa 9.mája 2014 v Košiciach 
 
P r í t o m n í : pp.Ing. Reho, JUDr.Fink, Ing.Harabin, Ján Pitoňák, RNDr.Brúderová, 
N e p r í t o m n í : Solár, Dubec (ospr.) 

P r o g r a m :           1/ Kontrola uznesení 
       2/ Hodnotenie súťaží mužov                                                            Pitoňák 
       3/ Správa o vyúčtovaní v zmysle rozpočtu                                     Ing.Harabin 
   (predložiť vyúčtovanie dokladov) 
       4/ Žiadosť o zvolanie mimoriadnej konferencie                          Dr.Brúderová 
       5/ Rôzne  – seminár trénerov, web, projekt 
 
       Prítomných privítala a zasadnutie viedla predsedníčka 
K bodu 1 - Kontrola uznesení – uznesenia súvisiace s rozpočtom neboli doteraz splnené ing.Harabinom 
      včas; pretože ich splnenie je už neaktuálne, VV uznesenia zrušil 
 
K bodu 2 - Hodnotenie súťaží mužov  - Predseda ŠTK zverejnil záverečnú  úradná správa ŠTK č.5/2013-14,  
      s konečnými výsledkami družstiev, postupmi a zostupmi  a pokuty za nedodržanie podmienok  nahlaso-  
     vania výsledkov. Súčasťou správy je úspešnosť  jednotlivcov jednotlivých líg, ktorí budú ocenení  
     plaketami pri vyhodnotení ročníka na aktíve klubov (9 hráčov). Rebríček bude vydaný po zverejnení R-SR. 
      Predložil návrh do súťažného poriadku (SP)– Vytvoriť databázu  hráčov súťaží mužov a zverejniť na stránke   
      SSTZ  (podobne ako má mládež) tak, aby bola dostupná online, čo by zjednodušilo overenie platnej  
      registrácie hráča 
UZN 27/13-14 –  VV schvaľuje návrh do SP a ukladá návrh prezentovať na zasadnutí VV SSTZ, resp.ho  
                           zaslať Ing.Hamranovi        T: 10.6.2014                  Z: Dr.Brúderová 
      V diskusii sa konštatovalo -* neustále sa opakuje  písanie zápisov v súťaži mužov bez odohratia stretnutia. 
      Alternatívou sa zdá nariadiť - povinnosť zasielať fotografie z nástupu družstiev pred stretnutím. Tento    
      návrh  je aktuálne predložiť na schválenie aktívu vedúcich klubov. 
                                  
K bodu 3 - Správa o vyúčtovaní v zmysle rozpočtu – Dňa 18.3. 2014 sa Ing.Harabin vzdal funkcie predsedu  
          ekonomickej komisie. Pokladňu a doklady neodovzdal výkonnému výboru. 
UZN 28/13-14 –  Výkonný výbor poveril Ing.Harabina doúčtovať chýbajúce položky v zmysle                          
                            Ekonomickej smernice VsSTZ a uzavrieť  účtovníctvo do termínu, ku ktorému požiada   
                            predseda kontrolnej komisie predložiť podklady do správy KK na mimoriadnu  
                             konferenciu 
                                     T: v texte                                         Z: v texte 
 
K bodu 4 - Žiadosť o zvolanie mimoriadnej konferencie – základné informácie o liste prevzatom dňa 24.4.2014 
a podpisy zástupcov klubov dostali vo forme skenu všetci členovia VV  a kontrolnej komisie.  Sčítané podpisy 

- 34  - zodpovedali 42,5%  z 80 klubov.  Kompetentným zástupcom klubu je štatutár, alebo organizačný 
pracovník podľa prihlášky do súťaže. Keďže z tohto pohľadu podpisy neboli vyhodnotené, výkonný výbor 
neriešil prípravu konferencie, kým sa neozrejmia podpisy. 

UZN 29/13-14 –  Výkonný výbor ukladá predsedníčke prehodnotiť podpisy. V prípade, že bude   
              vyhodnotených minimálne 33,3% podpisov oficiálnymi zástupcami klubov, pokračovať   
             v príprave konferencie. 
                                          T: 19.5.2014                                             Z: v texte 

 
K bodu 5 – R ô z n e - Seminár trénerov - Dňa 25.4.2014  MVK SSTZ  organizovala seminár trénerov lic. A,B,C a D.  

            Účasť z východného Slovenska : 1 lic.A, 6  lic.B,  9 lic. C (stará) a 3 lic.D.  Lektrom bol Jaromír Truksa, 
lic.A. Seminár viedla Dr.Brúderová, ktorá v prvej časti seminára informovala o Zákone o športe 1/2014,Z.z. 



- Webová stránka – Admin Ing.Reho riešil problémy so stránkou VsSTZ - bola napadnutá 
hackerom/robotom. Jednalo sa pravdepodobne o bezpečnostnú chybu v CMS Wordpress. Bolo potrebné 
aktualizovať jeho redakčný systém na najnovšiu verziu. Súčasne  bola zmena hostingu na Puzzle hosting 
s väčším priestorom  z dôvodu zverejňovania fotogalérií zo všetkých  MVS a ďalších akcií ( 5000 MB) 

- Projekt  - Koncom marca sme  podali  projekt cez Nórske fondy -Výzva CBC02   Program SK08 
Cezhraničná spolupráca pod názvom Prvý stolnotenisový kontakt na sumu 22 tisíc €. Projekt zahŕňa 3 
akcie -2 na Slovensku a jednu v Užhorode v období jeseň 2014 až jaro 2016.  Hlavní autori projektu sú 
Dr.Brúderová a Ing.Reho.  

 
Zapísala:  Dr.Marta Brúderová 


