
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia výkonného výboru VsSTZ, 17.12.2014 Prešov 

 
 
Dátum, miesto a čas:  Prešov, 17.12.2014, 14:00 
Prítomní:  JUDr. Hajduk, Pitoňák, Gumáň, Haky, Pištej, Dubec, JUDr. Gallo 
Dozorná rada:                    RNDr. Brúderová 
 
Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia 
   2. Kontrola uznesení 
   3. Prerozdelenie finančných prostriedkov z registrácií 
   4. Používanie plastových loptičiek 
   5. Majstrovstvá Vsl. regiónu dospelých a mládeže 
   6. Zásady na oceňovanie jubilantov 
   7. Rôzne 
   8. Návrhy na uznesenia 
   9. Záver 
 
 
 

1. Zasadnutie výkonného výboru VsSTZ otvoril a viedol predseda JUDr. Anton Hajduk. 
Konštatoval, že sa rokovania zúčastňuje všetkých 7 členov. Výkonný výbor je uznášania 
schopný. Zasadnutia sa zúčastnila členka dozornej rady RNDr. Marta Brúderová. Napriek 
tomu, že posledné zasadnutie sa uskutočnilo dňa 7.8.2014, predseda sa poďakoval všetkým 
členom VV za ich aktívnu činnosť počas celého obdobia a za bezkonfliktný priebeh všetkých 
súťaží akcií poriadaných VsSTZ a transparentného financovania všetkých ekonomických 
záležitostí.. 

 
2. Predseda previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia VV, zo dňa 26.6.2014 a 7.8.2014. 

Konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
  

3. VV VsSTZ prejednal prerozdelenie finančných prostriedkov z registrácií, ktoré boli zaslané na 
účet VsSTZ z účtu SSTZ. K predmetnej problematike prebehla diskusia, mailom medzi 
členmi. VV rozhodol, že všetky finančné prostriedky z registrácie sa prevedú na účty 
okresných stolnotenisových zväzov, s odporučením, že ak klub požiada o vrátenie peňazí, 
okres mu má (môže) peniaze vrátiť.    
 

4. V súvislosti s uznesením SSTZ o používaní plastových loptičiek v mládežníckych súťažiach 
VV zaujal stanovisko k tejto záležitosti. Rozhodol, že do konca tejto súťažnej sezóny sa budú 
používať celuloidové loptičky, tak ako je to v záväznom rozpise súťaží. V rozpise súťaží 
mládeže je možnosť na turnajoch mládeže používať plastové loptičky, ak o tom rozhodne 
organizátor turnaja. V budúcej sezóne sa rozhodne o používaní druhu loptičiek v súlade so 
závermi SSTZ.. 

 
5. Na usporiadateľstvo Majstrovstiev Vsl. regiónu dospelých neprišla žiadna prihláška. Po 

diskusii VV rozhodol o usporiadateľovi, ktorým bude klub STK Stará Ľubovňa, dňa 1.2.2015. 
O usporiadateľoch mládežníckych majstrovstiev Vsl. regiónu rozhodne ŠTK na základe 
prihlášok klubov a oznámi usporiadateľov na najbližšom zasadnutí VV vo februári 2015. 
Zároveň rozhodol o navýšení výdavkov na usporiadateľstvo na sumu 335 Eur, z čoho 
organizátor zabezpečí poháre v hodnote 85 Eur. 

 
6. VV prejednal nové zásady na oceňovanie jubilantov. Po diskusii schválil vek na ocenenie 

(50,60,70,80,85,90 rokov), miesto ocenenia (aktív, konferencia, MK), zodpovedného člena za 
túto agendu (Martin Gumáň) a proces schvaľovania ocenených, ako aj výšku výdavkov.  
Najbližší akt ocenenia sa uskutoční na Majstrovstvách Vsl. regiónu 1.2.2015  



v Starej Ľubovni. VV navrhol oceniť týchto členov: 
Ján Sojčák 60,  Jozef Bolha 60, Peter Lipnický 55, Ing. Ján Jakub 60, Cyril Vaňo 65,         
Gabriel Wawrek 50,  Miroslav Andrus 50,  RNDr. Marta Brúderová 70,  Ladislav Andor 70,   
Ľubomír Breznek 50. 
 . 

7. V tomto bode výkonný výbor prejednal tieto záležitosti: 
            a) vypočul si správu ŠTK o doterajšom priebehu majstrovských súťaží dospelých a mládeže  
              a návrhmi na riešenie niektorých problémov  
           b) správu predsedu Ekonomickej komisie o priebežnom plnení rozpočtu. Všetky príjmy sú  
              naplnené 
           c) správu predsedu Matričnej komisie a Komisie rozhodcov o školení rozhodcov a o jeho  
               finančnom prínose. Na seminári sa zúčastnilo 21 a na školení 22 účastníkov. 
           d) termín najbližšieho zasadnutia VV určí predseda na začiatok februára a termín aktívu po  
              skončení súťaží bude totožný s termínom konferencie, ktorá sa zvolá na máj, nakoľko  
              konferencia SSTZ sa uskutoční začiatkom júna. 
          e) predseda informoval o stave žiadosti VsSTZ na nórske fondy 
          f) návrh opatrení v súvislosti s neodovzdaním ekonomickej agendy a hotovosti v pokladni  
              zo strany bývalého člena výboru Ing. Miroslava Harabina. 
      

  
 

u z n e s e n i a : 
 
I.   b e r i e   n a   v e d o m i e: 
      1.) správu ŠTK o doterajšom priebehu majstrovských súťaží dospelých a mládeže 
      2.) správu predsedu Ekonomickej komisie o priebežnom plnení rozpočtu 
      3.) správu predsedu Matričnej komisie a Komisie rozhodcov o školení rozhodcov 
         
II. s c h v a ľ u j e : 
     1.) prerozdelenie finančných prostriedkov z registrácií pre OSTZ v plnej výške   
     2.) používanie loptičiek výlučne podľa rozpisu príslušných súťaží do konca tejto súťažnej 
          sezóny.     
     3.) usporiadateľa M VS dospelých – STK Stará Ľubovňa 
     4.) navýšenie rozpočtu v položke usporiadateľstva M VS regiónu dospelých na sumu  
          335 Eur  
     5. zásady pre udeľovanie ocenení VsSTZ s príležitosti životného jubilea, tekto: 
         a) vek na ocenenie (50,60,70,80,85,90 rokov) 
         b) miesto ocenenia (aktív, konferencia, MK) – dvakrát ročne 
         c) zodpovedného člena za túto agendu - Martin Gumáň 
         d) menoslov ocenených schváli vopred VV. 
         e) výdavky pre ocenených podľa rozpočtu     
      6. návrhy opatrení na zabezpečenie vrátenia finančnej hotovosti z pokladne a vydania 
          ekonomickej agendy zadržiavanej Ing. Harabinom  
 
III. u k l a d á : 
     1.) zaslať finančné prostriedky z registrácií pre príslušné OSTZ podľa rozpisu daného  
          SSTZ. 
          Z: Gumáň                                   T: 31.1.2015 
     2.) upraviť rozpočet v položke usporiadateľstva M VS dospelých na sumu 335 Eur 
          Z: Gumáň                                   T: ihneď 
 
      3.) dodržiavať schválené zásady pre udelenie ocenení VsSTZ z príležitosti životného  



           jubilea 
          Z: predseda                                   T: priebežne 
      4.) realizovať opatrenia na zabezpečenie vrátenia finančnej hotovosti z pokladne  
           a vydania ekonomickej agendy voči Ing. Miroslavovi Harabinovi takto:  
           a) odovzdať výzvy a ďalšie písomnosti na kontrolnú komisiu VsSTZ za účelom  
               podania podnetu na disciplinárne pokračovanie 
          b) spracovať trestné oznámenie pre podozrenie zo sprenevery peňazí VsSTZ 
          c) podať žalobu  na plnenie a vydanie písomností VsSTZ 
          d) informovať členskú základňu na webovej stránke VsSTZ o problémoch  
              s odovzdaním písomností a pokladne VsSTZ 
              Z: predseda                                   T: priebežne   

 
 

JUDr. Anton  H a j d u k , 
predsedaVsSTZ 

 
 


