
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia výkonného výboru VsSTZ 
 
 

Dátum, miesto a čas:  Prešov, 13.06.2016, 14:00 

Prítomní:   JUDr. Hajduk, Gumáň, Pištej, Pitoňák, JUDr. Gallo, Dubec 

                                      Haky,  

     

Dozorná rada:              Gurčík 

 

 

Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia 
   2. Kontrola uznesení 
   3. Správa ŠTK k novému Súťažnému ročníku 
   4. Kontrola kritérií hracích miestností 
   5. Rôzne 
   6. Návrh uznesenia  
   7. Záver 
  

1. Zasadnutie výkonného výboru VsSTZ otvoril a viedol predseda JUDr. Anton Hajduk. 

Konštatoval, že sa rokovania zúčastňujú všetci členovia. Výkonný výbor je uznášaniaschopný. 

Za dozornú radu sa zúčastňuje Gurčík.   

 

2. Predseda previedol kontrolu uznesení zo zasadnutí výkonného výboru. Z predchádzajúcich 

zasadnutí, zo zasadnutia z 21.12.2015 uznesenia č. 1,2 trvajú, s tým, že lehoty na plnenie sa 

posúvajú do 31.8.2016, uznesenie č. 3 splnené. Uznesenia z 27.4.2016, bod 1 a 2 splnené. 

 

3. V súvislosti s prípravou nového súťažného ročníka, podal správu predseda ŠTK p. Pitoňák. 

Rozpis a úradná správa bude vydaná v priebehu 10 dní. Prihlášky a prevody do súťaží budú 

v termíne do 12.8.2016. Žrebovanie sa uskutoční na spoločnom zasadnutí ŠTK a VV VsSTZ, 

dňa 22.8.2016 o 14:00 v Prešove, v hoteli Lineas. Informoval o nesplnení podmienok pre 

postup družstva Kochanoviec do 4.ligy Vihorlatská, ako aj o stanovisku (odvolanie) tohto 

klubu. Informoval o zásadách v súvislosti s rozhodcami, trénermi, súpiskami, 

neklasifikovaným poradím a opatreniami VV na zabezpečenie nového súťažného ročníka. Na 

základe požiadaviek 4 klubov, vypíše opätovne anketu na systém súťaží 2.ligy. Informoval 

o potrebe zmluvne zabezpečiť archiváciu výsledkov so správcom stránky www.pinec.sk  

O príprave mládežníckych súťaží informoval predseda KM p. Pištej. Do 30.6.2016 budú 

vydané prihlášky do mládežníckych súťaží. V rozprave k tomuto bodu p. Dubec poukázal na 

chýbajúce ustanovenia v Registračnom poriadku a žiadal o ich podporu na Konferencii SSTZ. 

 

4. VV prejednal uplatňovanie prijatých zásad ohľadom kritérií hracích miestností a hracích 

podmienok. Niektorým klubom bolo na webovej stránke oznámené ich predbežné 

neschválenie. K problémom hracích miestností patria aj hracie miestnosti klubov Arnutovce, 

Športklub MSS Prešov, OŠK Šarišské Michaľany. Členovia VV vykonajú do 12.8.2016 

kontrolu všetkých sporných hrací miestností. Zároveň preveria aj u ostatných klubov, plnenie 

prijatých kritérií. Rozhodli, že výnimky sa nebudú udeľovať na podlahu. Individuálne sa 

posúdia hracie miestnosti ohľadom výšky a rozmerov. Osobitne sa preveria všetky hracie 

miestnosti 2.ligy. Na základe oznámení klubov v zápisoch o stretnutí sa budú sankčne 

postihovať všetky kluby, ktoré nebudú spĺňať ostatné kritéria uvedené v schválených  

kritériách hracích miestností a hracích podmienok. 

 

 

 

 

http://www.pinec.sk/


5. V bode Rôzne VV prejednal tieto záležitosti: 

 a) ďakovný list oddielu MSTO Dobšiná 

 b) upozornenie na chyby na doméne VsSTZ 

 c) aktualizáciu zoznamu trénerov  

d) žiadosť o výnimku klubu SO Obce Malý Kamenec s tým, že nesúhlasí  s udelením výnimky 

e) preveril účasť delegátov na Konferenciu SSTZ s tým, že prípadnú neúčasť sú povinní    

    včas nahlásiť predsedovi, aby oslovil náhradníka 

f) odvolanie klubu STO Kochanovce. Nespĺňa náležitosti odvolania v zmysle SP. O postupoch 

   a zostupoch rozhoduje ŠTK 

g) prípadné zvolanie Konferencie VsSTZ v súvislosti so zákonom o športe a konštatoval, že  

   zmena Stanov nie je nevyhnutná a uskutoční sa v roku 2017. 

h) súťažný poplatok 55 Eur sa bude platiť za prvé družstvo v súťaží, za každé ďalšie sa bude  

    platiť 50 Eur 

i) neschválil potrebu zakúpenia diaprojektoru pre VsSTZ, pomerom hlasov 3-1-3. 

j) možnosti zverejňovania výsledkov na webových stránkach 

k) neexistujúcu databázu rozhodcov SSTZ s upozornením pána Vaniaka na jej vyhotovenie 

l) neprehľadné zásady pri organizácii školení trénerov a následného udeľovania licencií 

m) vyhotovenie propozícií na jednorazovú súťaž pre Vsl. pohár družstiev 

n) p. Gurčík vysoko hodnotil organizáciu mládežníckych M VS v Humennom a Poproči, p.  

    Gallo v Dobšinej a p. Gumáň vo Valalikoch 

o) odvolanie Regmontu Hraň proti pokute a rozhodol, že pokutu zo 160 Eur znižuje na 100  

    Eur, pomerom hlasov 5-1-0. 

 

Všetky rozhodnutia VV, uvedené v bodoch 3,4,5, boli prijaté jednomyseľne, až na body 

5i) a 5o). 

 

6. Výkonný výbor po prejednaní programu prijal toto 

 

 

 

u z n e s e n i e 

 

 

I.  b e r i e   n a    v e d o m i e:  

      

 

    - správu ŠTK o príprave nového súťažného ročníka 

    - správu o priebehu kontroly kritérií hracích miestností a hracích podmienok 

 

 

II. s ch v a ľ u j e : 

 

 

- návrh rozpisu súťažného ročníka 2016/2017 

- zmenu výšky súťažného poplatku na 55 Eur pre prvé družstvo a pre ostatné družstvá po  

  50 Eur 

 

 

 

III. u k l a d á : 

 

 

- vydať Prepozície pre Východoslovenský pohár družstiev 

                        T: 30.06.2016    Z: Pištej 

 

- uzatvoriť Zmluvu o používaní stránky www.pinec.sk, pre potreby VsSTZ. 

 T: 22.08.2016    Z: Hajduk 

http://www.pinec.sk/


 

- previesť kontrolu hracích miestností podľa textu 

                  T: 12.08.2016                                    Z: Pitoňák 

 

- vyzvať okresné a oblastné stolnotenisové zväzy na povinnosť zverejnenia súpisiek na webovej  

    stránke a oznámiť VsSTZ, ktorú webovú stránku zväz využíva na zverejnenie výsledkov 

                T: 22.08.2016                                    Z: Pitoňák, Hajduk 

 

 

IV. m e n í : 

 

- rozhodnutie DK o udelení pokuty 160 Eur za odhlásenie družstva v priebehu súťaží  

   a pokutu znižuje na 100 Eur 

 

 

7.     Záver predniesol predseda, poďakoval sa prítomným za účasť.    

 

 

 

 
JUDr. Anton  H a j d u k , v.r. 
        predseda VsSTZ 

 

 

 

 

 

 

 

 


