
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia výkonného výboru VsSTZ, 7.8.2014 Košice 

 
 
Dátum, miesto a čas:  Košice, 7.8..2014, 14:00 
Prítomní:  JUDr. Hajduk, Pitoňák, Gumáň, Haky, Pištej, Dubec 
Neprítomní:                       JUDr. Gallo - ospravedlnený 
Dozorná rada:                    Gurčík, RNDr. Brúderová 
 
Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia 
                                               2. Kontrola uznesení 
                                               3. Rozpočet 2014/2015 
                                               4. Ekonomická smernica 
                                               5. Zabezpečenie všetkých súťaží 
                                               6. Rôzne 
                                               7. Záver 
 
 

1. Zasadnutie výkonného výboru VsSTZ otvoril a viedol predseda JUDr. Anton Hajduk. 
Konštatoval, že zo 7 členov výkonného výboru sa rokovania zúčastňuje 6 členov. JUDr. Gallo 
sa ospravedlnil z pracovných dôvodov. Výkonný výbor je uznášania schopný. Zasadnutia sa 
zúčastnila členka dozornej rady RNDr. Marta Brúderová a predseda dozornej Anton Gurčík. 

 
2. Predseda previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia VV, zo dňa 26.6.2014. Konštatoval, že 

jednotlivé uznesenia boli plnené takto: splnené boli uznesenia č. 1,2,3,4,6,7,8,10. Uznesenie 
č.5 sa plní priebežne, uznesenie č.9 trvá. 
  

3. Členovia VV podrobne rozobrali každú položku rozpočtu predloženého p. Gumáňom. 
Rozpočet bol schválený v podobe, ktorá je prílohou tejto zápisnice.    
 

4. VV prejednal v súvislosti s rozpočtom ekonomickú smernicu č.2. Táto smernica tvorí prílohu 
tejto zápisnice.  

 
5. K organizačnému zabezpečeniu súťaže dospelých podal vysvetlenie podpredseda zväzu 

a predseda ŠTK p. Pitoňák. Jednotlivé zmeny boli VV schválené a následne prednesené na 
zvolanom aktíve klubov. K regulárnosti súťaží boli prijaté opatrenia, ktoré budú oznámené 
všetkým klubom včas na webovej stránke zväzu, najneskôr v spracovanom bulletine. Prípravu 
mládežníckych súťaží, ich nový systém a štruktúru predniesol predseda KM p. Pištej s tým, že 
VV ju schválil a bude oznámená na aktíve klubov a zverejnená na webovej stránke  
a v bulletine. Žrebovanie súťaží je pripravené. 

 
6. V rámci diskusie sa prijali závery na nevyhnutné zmeny a niektoré uznesenia. 

 
7. Po prejednaní vyššie uvedeného programu prijal výkonný výbor tieto 

  
 

 
u z n e s e n i a : 

 
I.   s c h v a ľ u j e : 
      a) za člena KM Vladimíra Milana 
      b) rozpočet na sezónu 2014/2015 
      c) ekonomickú smernicu 
      d) návrhy ŠTK na regulárnosť súťaží 
  



        
II.   u k l a d á : 
        a) spracovať a vydať bulletin na sezónu 2014/2015 a zahrnúť prijaté závery na  
            regulárnosť súťaží 
                Z: Pitoňák                            T: 15.9.2014 
         b) konzultovať organizáciu školení rozhodcov s p. Vaniakom 
                Z: predseda                          T: ihneď 
         c)  vyzvať p. Harabina na odovzdanie dokladov a hotovosti. Po uplynutí týždennej  
              lehoty, v prípade nesplnenia, podať návrh na disciplinárne pokračovanie  

 
 
 

JUDr. Anton  H a j d u k , 
predsedaVsSTZ 

 
 


