
Zápisnica  

zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

Dátum, miesto a čas:   Prešov, 25.4.2017, 11:00 

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

Neprítomní:   Haky, Dubec                         

Dozorná rada:               Gurčík, Terezka 

 
Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia 
   2. Kontrola uznesení 
   3. Príprava aktívu klubov 
   4. Príprava Konferencie VsSTZ 
   5. Rôzne 
   6. Návrh uznesenia  
   7. Záver 
 
1. Zasadnutie VV otvoril a viedol predseda. Konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňujú 5 členovia,  
    ospravedlnili sa dvaja z pracovných dôvodov. VV je uznášania schopný. 
 
2. Predseda previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa 22.3.2017, kde konštatoval, že  
     Aktív klubov, Konferencia VsSTZ boli zvolané. Z uložených uznesení body 1 a 2 sú splnené, bod 3 sa  
     uskutoční na dnešnom zasadnutí. Body 4,5,6 a 7 sú splnené. Bod 8 sa prejedná na dnešnom  
     zasadnutí. Bod 9 je splnený. 
 
3. VV vyhodnotil súťaže dospelých a mládeže s tým, že ocenenia budú odovzdané na Aktíve klubov.  
    nenavrhol žiadne nové opatrenia do budúceho ročníka s tým, že odporúčania na zmeny ponechal  
    na Aktív klubov. Určil program Aktívu, ktorý bude viesť predseda. 
 
4. VV prejednal organizačno-technické zabezpečenie krajskej konferencie zvolanej na deň 18.5.2017  
     (štvrtok) o 14:30 hod. v hoteli Lineas  v Prešove. Zaoberal sa podrobne rokovacím a volebným  
     poriadkom Konferencie, statusom delegáta konferencie, návrhom kandidátov do orgánov VsSTZ,  
     návrhu na zmenu Stanov VsSTZ. Ďalšie návrhy budú možné až po určení delegátov, ktorých  
     nahlásia organizační pracovníci klubov na mailovú adresu predsedu v termíne do 8.5.2017, resp.  
     ihneď po skončení okresných konferencií (v Prešove 11.5.2017). Schválený volebný a rokovací  
     poriadok, status delegáta, spôsob navrhovania kandidátov a zmeny Stanov, uverejní bezodkladne  
     predseda zväzu na webovej stránke. Vyššie uvedené opatrenia sú dôležité z toho dôvodu, aby čo  
     najpresnejšie určil počet delegátov z dôvodu objednania občerstvenia, nakoľko sa Konferencie  
     môže zúčastniť od 30 do 100 účastníkov. Navrhol na predsedov pracovných komisií Konferencie p.  
     Dubeca, Pišteja a Galla. Prejednal návrhy na jubilantov, ktorí budú ocenení na Konferencii. 
 
5. VV v bode Rôzne prejednal tieto záležitosti: 
    a) vykonal vyžrebovanie baráže o postup a udržanie v 2.lige ako aj miesta konania baráže 
    b) zaoberal sa organizáciou súťaže mládeže TOP8 
    c) predseda požiadal predsedov komisií o spracovanie správ o činnosti komisií 
 



 
6. VV po prejednaní programu prijal toto 

      u z n e s e n i e 

 
 I. berie na vedomie 
    - plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  
       

II. schvaľuje 
     - návrh volebného a rokovacieho poriadku Konferencie 
     - postup VV pri organizačnom zabezpečení Konferencie 
     - vyžrebovanie a miesta konania baráže o 2.ligu 

 
IV. ukladá 
       1. uverejniť na webovej stránke oznamy o statuse delegáta, spôsobe navrhovania  
           kandidátov do orgánov VsSTZ, predkladanie návrhov na zmenu Stanov a návrh  
           rokovacieho a volebného poriadku Konferencie 
             Z: Hajduk   T: ihneď 
    
       2. pozvať jubilantov na Konferenciu 
              Z: Hajduk   T: 8.5.2017 
     
 
7. Záver predniesol predseda, poďakoval sa prítomným za účasť.    

   

        JUDr. Anton Hajduk 
           predseda VsSTZ 
 
 


	Dátum, miesto a čas:   Prešov, 25.4.2017, 11:00

