
Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice – Prešov
so sídlom Boženy Němcovej 2575, Vranov n/T

ZÁPISNICA č. 1/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

Termín zasadnutia: 22. január 2018
Miesto konania: Kpt. Nálepku 3, Prešov /reštaurácia Sokolovňa/
Čas začatia: 14.00 hod.

Prezenčná listina: Členovia Výkonného výboru: 
- Vincent Pavúk /predseda VsSTZ/ prítomný
- JUDr. Zoltán Gallo /predseda DK/ neprítomný
- Ondrej Haky /predseda TMK/ prítomný
- Martin Gumáň /predseda EK/ prítomný
- Ján Pitoňák /predseda ŠTK/ prítomný
- Stanislav Dubec /predseda RK/ prítomný
- JUDr. Daniel Fink /predseda KM/ prítomný

Ďalšie prítomné osoby: 
E. Hajduk /ŠTK mládeže/, A. Gurčík /predseda kontrolnej komisie/

Program rokovania:   1. Otvorenie, prezentácia, 
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola uznesení z 18.12.2017
  4. Ponuka na spoluprácu Martina Dugasa – prezentácia stránky
  5. Návrh zmluvy medzi VSSTZ a p. Szarvašom
  6. Správa trénersko-metodickej komisie
  7. Schválenie usporiadateľa MVS dospelých /propozície+delegát/
  8. Informácie z komisie mládeže
  9. Pripomienky a návrhy k ekonomickej smernici
10. Rôzne
11. Schválenie uznesení
12. Ukončenie zasadnutia, záver

K bodu 1/ Otvorenie, prezentácia
Predseda VsSTZ V. Pavúk privítal členov VV a ďalšie prítomné osoby na zasadnutí VV. Konštatuje, že na 
rokovaní je prítomných 6 členov VV, neprítomný 1, VV je uznášaniaschopný. Vyhotovením zápisnice bol 
poverený JUDr. Fink.

K bodu 2/ Schvál  enie programu rokovania  
Predseda VsSTZ V.  Pavúk  konštatuje,  že  program rokovania  VV bol  v  dostatočnom časovom predstihu 
vopred zaslaný všetkým členom VV, všetci prítomní členovia VV potvrdzujú, že s ním boli vopred a riadne 
oboznámení a prítomní členovia VV jednohlasne schvaľujú navrhovaný program rokovania.
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K bodu 3/   K  ontrola uznesení z 18.12.2017  
Kontrolu uznesení z posledného VV oboznámil V. Pavúk, ktorý konštatuje následovné:

Ukladá predložiť návrh zmluvy medzi VssTZ a správcom stránky pinec.sk p. Szarvašom
Zodpovedný: JUDr. Galo. JUDr. Fink
Termín: do najbližšieho zasadnutia VV
Záver: uznesenie trvajúce /viď bod 5 tohto zápisu/

Predložiť správu trénersko-metodickej komisie
Zodpovedný: O. Haky
Termín: 31.12.2017
Záver: Uznesenie splnené dňa 22.01.2017

Opätovne zverejniť výzvu na usporiadanie M VSL dospelých
Zodpovedný: J. Pitoňák, E. Hajduk
Termín: 31.12.2017
Záver: Uznesenie splnené

Podať daňové priznanie VsSTZ za rok 2017
Zodpovedný: M. Gumáň
Termín: 31.03.2018
Záver: Uznesenie trvajúce

Vykonať pasportizáciu rozhodcovských licencií /povinnosť klubov mať rozhodcu/
Zodpovedný: S. Dubec, J. Pitoňák
Termín: do najbližšieho zasadnutia VV
Záver: Uznesenie trvajúce /viď bod 10.2. tohto zápisu/

Vykonať pasportizáciu právneho základu klubov VsSTZ a ďalších údajov o kluboch
Zodpovedný: S. Dubec
Termín: do najbližšieho zasadnutia VV
Záver: Uznesenie trvajúce /viď bod. 10.8. tohto zápisu/

Upozorniť  okresné stolnotenisové zväzy  Prešov  a  Rožňava  na  zriadenie  relevantných účtov  v  
súvislosti s vrátkami poplatkov z registrácií 
Zodpovedný: M. Gumáň
Termín: do 15.02.2018
Záver: Uznesenie splnené

/Upozornenie zaslal -mailom M. Gumáň, v prípade, ak v lehote tieto zväzy 
nepredložia bankový účet, budú vratky vrátené na účty priamo klubom/ 

Predpokladaná zmena Súťažného poriadku ohľadom podmienok postupu z 5.líg do 4.líg
Zodpovedný: S. Dubec, JUDr. Fink
Termín: do najbližšieho zasadnutia VV
Záver: Uznesenie trvajúce /viď bod 10.9. tohto zápisu/
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K bodu 4/ Ponuka na spoluprácu M. Dugasa – prezentácia stránky
M. Gumaň, ktorý do programu rokovania navrhol tento bod oznámil prítomným, že navrhol o tomto bode 
nerokovať a berie ho späť. Dôvodom boli pripomienky viacerých členov VV, že na predchádzajúcom VV sa 
navrhlo pokračovať v rokovaniach s p. Szarvašom. Z uvedeného dôvodu sa na rokovanie VV nedostavil ani 
M. Dugas, na základe čoho sa o tomto bode nerokovalo.

K bodu 5/ Návrh zmluvy medzi VSSTZ a p. Szarvašom /pinec.sk/
JUDr.  Fink informoval  členov VV o stave prípravy zmluvy VsSTZ s  prevádzakovateľom webovej  stránky 
pines.sk ohľadom poskytovania služieb výsledkového servisu pinec.sk. Prevázkovateľovi pinec.sk bol pred 
konaním VV zaslaný návrh zmluvy, ku ktorej boli zaslané viaceré pripomienky. Z tohto dôvodu bude po 
zapracovaní  pripomienok zo strany p.  Szarvaša zmluva zaslaná členom VV a následne bude ako celok 
predložená na rozhodnutie o schválení per rollam. Zo strany členov VV /Dubec, Pitoňák/ bolo navrhnuté, 
aby boli zmluvne riešené aj otázky budúcej aktívnej komunikácie poverených osôb s p. Szarvašom tak, aby 
bolo  možné za  účelom skvalitňovania  služieb operatívne  podľa  potrieb  VsSTZ  využívať  údaje  na tejto 
stránke /napr. doplnenie položky reg. čísla hráča na súpisku, možnosti generovania zostáv úspešnosti pre 
potreby ŠTK aj v excel tabuľkách, atď./.   

K bodu 6/ Správa tré  nersko-metodickej komisie  
Predseda  TMK  O.  Haky  podal  správu  trénersko-metodickej  komisie.  Poukázal  na  skutočnosť,  že  v 
kompetencii  VsSTZ  je  len  vzdelávanie  nových  trénerov  licencie  D.  Konštatuje  všeobecný  nezáujem  o 
školenie nových trénerov. VsSTZ za posledné tri roky nevyškolil žiadneho trénere licencie D. Dôvodom má 
byť najmä požadovaný rozsah školenia najmenej 50 hodín /všeobecná časť na FTVŠ + osobitná časť VsSTZ/, 
tento rozsah je však stanovený právnymi predpismi, VsSTZ to nie je oprávneý zmeniť. Trénersko-metodická 
komisia pravidelne organizuje semináre na prdĺženie licencií. Aktuálne je v pôsobnosti VsSTZ 9 držiteľov 
lecencie A, 31 držiteľov licencie B, 3 držiteľov licencie C, 16 držiteľov licencie D a 42 držiteľov licencie C  
/starej/. Najbližšie organizuje seminár na predĺženie licenscí dňa 2.2.2018 vo Vranove n/T.

K bodu 7/ Schválenie usporiadateľa MVS dospelých /propozície+delegát/
Predseda  ŠTK  J.  Pitoňák  predložil  na  schválenie  propozície  M VSL  dospelých.  Vzhľadom  na  to,  že  po 
opakovanej výzve na MVS sa príhlasil jeden klub, usporiadateľom bude ŠŠK Poproč. Delegátom VsSTZ bol 
navrhnutý M.Gumáň.  

K bodu 8/ Informácie z komisie mládeže:

8.1. Aktuálne problémy v riadení súťaží mládeže 
Predseda  KM  JUDr.  Fink  informoval,  že  vzhľadom  na  množiace  sa  otázky  ohľadom  bodovania  VSPM 
/rozdiel oproti SPM/, KM VSSTZ rozhodla, že po každom turnaji VSPM budú výsledky zverejnené tak, že u 
každého hráča budú zverejňované osobitne body do rebríčka VSPM ako aj SPM. KM VsSTZ zároveň riešila  
podnety týkajúce sa kompenzácii do rebríčka VSPM, s tým, že kompenzácie ponechá v nezmenenej forme. 
Kompenzácie za neúčasť reprezentantov SR na základe oficiálnej nominácie SSTZ sú aj rebríčku SR.

8.2. Majstrovstvá východného Slovenska mládeže 
ŠTK  mládeže E.  Hajduk  informoval  prítomných o  termínoch M VSL  mládeže /podmienky pre  účasť  sú 
súčasťou súťažného poriadku mládeže/. Bude zverejnená výzva na usporiadanie M VSL mládeže podať pre 
jednotlivé kategórie prihlášky do 28.02.2018. Zároveň podal správu o priebežne zasielaných výsledkoch 
oblastných,  resp.  okresných  zväzov,  ktoré  majú  povinnosť  v  stanovených  lehotách  zaslať  propozície  a 
výsledky, ak majú záujem o štart majstrov MO na MVS a zároveň sa MO konali  na základe vzorových 
vydaných propozícií. 

8.3. Súťaže mládeže jednotlivcov a družstiev po polovici súťaže 
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Predseda KM JUDr. Fink informoval, že v súťažiach jednotlivcov VSPM sa zvýšil počet detí celkovo ako aj v 
jednotlivých kategóriách. Po prvej polovici súťaží sú počty nasledujúce: najmladšie žiactvo 40 /CH 24 + D 
16/,  mladšie žiactvo 63 /CH 37 + 26 D/,  staršie žiactvo 69 /CH 47 + D 22/,  dorast 75 /CH 51 + D 24/, z 
celkového počtu  detí  vo  všetkých kategóriách je  až  55% z  klubov zo zemplína /Horný+Dolný  Zemplín 
spolu/.  V  súťažiach  družstiev  je  počet  klasifikovaných  družstiev  po  polovici  súťaže  v  jednotlivých 
kategóriách nasledujúci: najmladšie žiačky 6, najmladší žiaci 6, mladšie žiačky 9, mladší žiaci 9, starší žiaci  
12, staršie žiačky 7, dorastenci 11, dorastenky 3.

8.4. Stav realizácie regionálnych kempov
Predseda KM JUDr.  Fink informoval,  že v dňoch 30.  až 31.12.2017 sa uskutočnili  2.  regionálne kempy 
mládeže  VSL  /nmlž-Kežmarok,  mlž-Valaliky/.  Vo  Valalikoch  sa  ako  tréner  zúčastnil  aj  Ľ.  Pištej,  úroveň 
kempu bola veľmi dobrá, na každom zo siedmych stolov bol kvalitný sparing /bola vykonaná neohlásená 
kontrola kempu predsedom KM/. Naproti tomu bolo na organizáciu kempu v Kežmarku viacero sťažností,  
najmä  od  rodičov,  s  tým,  že  organizátor  kempu  1.PPC  Fortuna  Kežmarok  nezabezpečil  personálne 
obsadenie kempu v zmysle vydaných propozícií. 

8.5. Príprava regionálnych centier na východe – dotazník SSTZ 
Predseda KM JUDr.  Fink informoval,  že zo strany KM SSTZ bol  zaslaný dotázník  pre kluby pracujúce s  
mládežou vo VsSTZ. KM VsSTZ žiada kluby o stanovisko vyjadriť sa v ktorých z prihlásených klubov by mali  
záujem o tréningový proces, ak v ňom bude zriadené regionálne centrum mládeže. O štatút regionálneho 
centra mládeže na východe požiadali tieto kluby: Geológ Rožňava, VSTK Vranov n/T, ŠKST Spišské Vlachy, 
Lokomotíva Košice, ŠKST Michalovce, STK Severka Kežmarok, STO Valaliky.

8.6. Čerpanie príspevku zo SSTZ na mládež /15%/ v roku 2018
Predseda KM JUDr. Fink dáva do pozornosti klubom, že za zachovania súčasného právneho stavu bude 
možné aj v roku 2018 čerpať dotáciu – príspevok na činnosť mládeže do 23 rokov zo strany SSTZ. Vzhľadom 
na výraznejší celkový nárast dotácie pre SSTZ bude alokovaných výrazne viac finančných prostriedkov ako v 
roku  2017.  Komisia  mládeže  VsSTZ  preto  apeluje  na  kluby  pracujúce  s  mládežou,  aby  sa  priebežne 
pripravovali na čerpanie /počet štartov detí, právna povaha športových klubov, bankový účet, atď./tak, aby 
sa  zvýšila  čepranosť  na  východe,  ktorá  bola  v  roku  2017  k  zvyšku  Slovenska  slabá.  Ide  pritom  o 
nezanedbateľný možný príjem na činnosť klubov /v toku 2017 cca 165 EUR na osobu/.

8.7. Návrh na zrušenie sankcií za neúčasť mládežníckych družstiev
Predseda KM JUDr. Fink predložil  na rokovanie VV návrh na zrušenie sankcií  za neúčasť mládežníckzch 
družstiev v súťažiach riadených VSSTZ od sezóny 2018/2019. Cieľom KM VsSTZ nie je sankcionovať kluby za 
absenciu práce s mládežou /tie sú sankcionované už tým, že nemôžu čerpať rôzne dotačné schémy/, ale 
naopak vytváranie prostriedkov podpory. Navrhol pripraviť návrh finančného dopadu tohto opatrenia na 
rozpočet VSSTZ a hľadanie možnosti kompenzácie výpadku príjmov.

K bodu 9/ Pr  ipomienky k ekonomickej smernici, ďalšie ekonomické otázky  

9.1. Pripomienky k ekonomickej smernici VsSTZ a sadzobníka
Predseda KM JUDr. Fink predložil na rokovanie pripomienky k Ekonomickej smernici a sadzobníku. Predložil 
viaceré výhrady k spôsobu riešenia ekonomických otázok predsedu EK. Členovia VV vzali tieto výhrady na 
vedomie s tým, že ďalšie otázky v predloženom materiáli sa otvárať nebudú.

9.2. Ď  alšie ekonomické otázky  
- Vzhľadom na viaceré „komunikačné“ nezhody predsedu RK a EK pri predkladaní účtovných dokladov, 
navrhol  predseda  RK  S.  Dubec,  aby  vedenie  účtovníctva  bolo  zverené  externému  účtovníkovi  alebo 
účtovnej firme. Uvedený bod  navrhuje zaradiť na zasadnutie najbližšieho VV.
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- Predseda KM JUDr. Fink navrhol presunúť položku „spoločná príprava na M SR mládeže“ vo výške 800 
EUR  na  kompenzáciu  výpadku  príjmov  titulom  zrušenia  sankcií  za  neúčasť  mládežníckych  družstiev  v 
súťažiach. Z dôvodu narastajúceho počtu družstiev mládeže bude zároveň aj nižší výber poplatku a teda 
nižší  výpadok  oproti  predpokladu /spoločná príprava sa  uskutoční  cielene ako súčasť  4.  kempu/.  Táto 
možnosť bude zapracovaná v stanovisku predsedu EK na najbližší VV.

K bodu 10/ Rôzne

10.1. Spôsob organizácie školení rozhodcov, oprávnený organizátor 
Predseda  RK  S.  Dubec  nastolil  otázku  oprávnenia  organizovať  školenie  rozhodcov.  Najmä,  kto  môže 
organizovať  školenia  rozhodcov,  či  len  VsSTZ  alebo  aj  jednotlivé  oblastné  či  krajské  zväzy,  ak  áno,  či  
potrebujú pre platnosť školenia poverenie VsSTZ alebo SSTZ. Keďže tieto otázky nie sú doriešené, bude 
vyžiadané  stanovisko  od  Rozhodcovskej  komisie  SSTZ.  Následne  bude  tento  bod  opäť  predmetom 
rokovania VV. Konštatuje však, že je však minimálne slušnosťou, aby príslušný ObSTZ oznámil RK VsSTZ, že 
takéto školenie má záujem zorganizovať a oznámiť VsSTZ prípadný termín.

10.2. Riešenie otázky porušenia povinnosti klubmi – absencia rozhodcu
Predseda RK S. Dubec navrhol ráznejšie riešiť dlhodobé porušovanie povinnosti klubmi nahlásiť v prihláške 
do súťaží rozhodcov s príslušnou licenciou /podmienky nesplnili ani niektoré kluby v 2. lige/. Po vzájomnej 
diskusii medzi členmi VV bol predložený návrh, aby kluby, ktoré v budúcom súťažnom ročníku nesplnia 
túto povinnosť boli pripustené do súťaže len v prípade zaplatenie kaucie 50,00 EUR, s tým, že ak v druhej  
časti  súťaže  túto  podmienku  splnenú  mať  nebudú,  kaucia  prepadne  v  prospech  VsSTZ,  bude  im 
pozastavená činnosť  až do odstránenia nedostatku a súčasne bude podaný podnet na riešenie v DK.

10.3. Príprava svetového dňa stolného tenisu
Predseda KM JUDr. Fink za účelom prípravy svetového dňa stolného tenisu 6. apríla 2018 vyzýva kluby k čo 
najväčšiemu zapojeniu  sa.  V  zmylsle  projektovej  výzvy  SSTZ,  ktorá  bude uverejnená vo februári  budú 
najlepšie projekty zo strany SSTZ finančne podporené. Výstupy z akcie budú ďalej marketingovo využívané, 
čo prispeje aj k zviditeľneniu samotných klubov. 

10.4. Charitatívna reklama – nový zdroj financovania športových klubov
Predseda KM JUDr. Fink informoval, že koncom roka 2017 bol do právneho poriadku SR implementovaný 
inštitút charitatívnej reklamy, ktorý po 2% dani prináša ďalší možný výrazný zdroj fiananci pre športové 
kluby.  U občianskych  združení  /podpora  a  rozvoj  športu/  sa  zavádza  oslobodenie  príjmov  plynúcich  z 
reklamy na charitatívne účely až  do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie. Právna úprava 
tohto inštitútu bola zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

10.5. Návrh na zrušenie povinnosti zasielať originály zápisov 
Predseda KM JUDr. Fink za účelom odburávania administratívnej záťaže klubom predložil návrh na zrušenie 
povinnosti  klubov zasielať  originálne zápisy  po každej  polovici  súťaže,  nakoľko VsSTZ má zabezpečenú 
elektronickú  archiváciu  výsledkového  servisu.  Povinnosť  archivácie  zápisov  klubmi  však  týmto  nie  je 
dotknutá. Stanovisko k tejto žiadoti spracuje ŠTK.

10.6.   Aktualizácia údajov na stránke vsstz.sk, zmeny na stránke  
Predseda KM JUDr. Fink navrhol zabezpečiť aktualizáciu údajov na stránke vsstz.sk /kontakty, komisie, foto, 
ďalšie/,  nakoľko  viaceré  informácie  sú  neuvedené  alebo  neaktualizované.  V  súvislosti  s  tým prebehla 
diskusia o spôsobe ďalšieho prevádzkovania stránky vsstz.sk, čo do obsahovej ako aj technickej stránky. 
Uvedená  stránka  je  významným  komunikačným  nástrojom  s  verejnosťou,  prostredníctvom  jej  kvality 
verejnosť čiastočne vníma aj kvalitu práce VsSTZ. Stránka je však morálne zastaralá /absencia fotodatabáz,  
videí, prepojenia na sociálne siete, youtube videá, kvalita redakčného systému, interná zóna, príprava pre 
export údajov matriky, nevhodná štruktúra stránky atď./. 
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10.7. Príprava konferencie VsSTZ 2018
Predseda KM JUDr. Finkv /vzhľadom na povinnosť zvolať konferenciu každý rok/ navrhol stanoviť termín 
konferencie v máji. Zároveň navrhol poveriť predsedu VsSTZ pripraviť v spolupráci s ostatnými členmi VV 
kompletný návrh obsahu všetkých dokumentov /pozvánka, rokovací poriadok, volebný poriadok, program 
konferencie, návrhy na úpravu a zmenu dokumentov, príprava návrhu ocenení, nákup pohárov ocenených, 
rozpočet konferencie, atď/ a predložiť ich na pripomienky členom VV. Zároveň navrhol, aby predseda EK 
pripravil  návrh kompletného položkovitého rozpočtu výdavkov konferencie.  Jednotliví  členovia zároveň 
predložia všetky otázky, ktorými by sa mala konferencia zaoberať. Prítomní stanovili termín konferencie na 
deň 25.máj 2018. Predseda KM zároveň upozornil na povinnosti jednotlivých predsedov komisí v zmysle 
platných stanov VsSTZ predložiť každoročne správu každej komisie v lehote do 30.06 /Čl. 9 bod 11 stanov/ 
a navrhol,  aby tieto správy boli  predložené už na konferencii  VsSTZ ako súčasť  rokovania,  keďže tieto 
povinnosti boli v minulosti plnené len čiastočne /niektoré komisie správu nepredkladali vôbec/.  

10.8. Pasportizácia údajov o športových kluboch vo VSL
Predseda RK S. Dubec oboznámil členov VV s pripravovaným materiálom, na základe ktorého by kluby mali  
vyplniť a zaslať pre potreby VsSTZ údaje v zmysle pripravovanéh dotazníka, napr. údaje o rozhodcoch a 
tréneroch klubu,  údaje o klube a jeho právnom základe ako aj  ďalšie údaje pre účely  efektívnejšieho 
riadenia činnosti VsSTZ /matrika, atď/. Tento materiál bude predložený na najbližšie zasadnutie VV, s tým, 
že dotazník bude povinnou súčasťou prihlášky klubov od nasledujúcej sezóny.

10.9. Ďalšie otázky

-  Predseda  ŠTK  J.  Pitoňák  dal  pripomienku,  či  v  databáze  SSTZ  je  možné  zaviesť  aj  údaj  o  štátnom 
občianstve /ten je súčasťou prihlášky na registráciu/. Vzhľadom na skutočnosť, že to patrí do kompetencie 
ŠTK SSTZ bude k tomuto dožiadaná ŠTK SSTZ. Uvedená otázka bude predmetom rokovania ďalšieho VV.

- Predseda RK S. Dubec informoval o možnosti zmeny súťažného poriadku ohľadom postupujúcich z 5. do 
4.  líg  /otázka  regulárnosti  súťaže  pri  štarte  registrovaných  aj  neregistrovaných  hráčov/.  Za  účelom 
stanovenia postupu VsSTZ od sezóny 2018/2019 bude k  tejto otázke dožiadaná aj  ŠTK SSTZ.  Uvedená 
otázka bude predmetom rokovania ďalšieho VV.

- Predseda KM JUDr. Fink navrhol, aby v rámci zefektívnenia práce VV boli všetky materiály členom VV 
posielané v stanovených termínoch a v prípade nových predkladaných materiálov na VV boli tieto najprv 
vopred zasielané všetkým členom VV , aby sa s nimi mohli oboznámiť a zaslať prípadné pripomienky.

- Predseda KM JUDr. Fink v rámci aktualizácie údajov VsSTZ navrhol aktualizovať údaj o bankovom účte  
VsSTZ, nakoľko v Bulletine VsSTZ je uvedený ešte názov účtu s adresou na ulici Belehradská 17, Košice. 
Aktualizáciu zmeny zabezpečí M. Gumáň.

K bodu 11/ Schválenie uznesení
VV po prerokovaní jednotlivých bodov programu:

I. Berie na vedomie:
- berie na vedomie informáciu o stave prípravy zmluvy medzi VsSTZ a prevádzakovateľom pinec.sk,
- berie na vedomie správu trénersko-metodickej komisie,
- berie na vedomie informácie z komisie mládeže,

II. Schvaľuje:
- propozície MVS dospelých pre rok 2018 a delegáta VsSTZ, ktorým je M. Gumáň.

III. Ukladá:
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Uznesenie č. 1/2018:
Ukladá sa ŠTK mládeže na stránke vsstz.sk zverejniť propozície M VSL mládeže na rok 2018 spolu s výzvou 
na možných usporiadeľov v jednotlivých kategóriách. 

Zodpovedný: E. Hajduk 
Termín: 31.01.2018 

Uznesenie č. 2/2018:
Ukladá  sa  KM  VsSTZ  na  stránke  vsstz.sk  zverejniť  dotazník  týkajci  sa  žiadosti  predsedu  KM  SSTZ  o 
stanovisko klubov pracujúcich s mládežou na otázku záujmu o tréningový proces v prípade žiadateľov o 
regionálne centrá na východe. 

Zodpovedný: E. Hajduk  
Termín: do troch dní po VV 

Uznesenie č. 3/2018:
Ukladá  sa  predsedovi  EK  vypracovať  materiál  –  podklady  k  možnému  dopadu  zrušenia  poplatkov  za 
neúčasť mládežníckych družstiev od sezóny 2018/2019 s návrmi na kompenzáciu výpadkov príjmov vo 
vzťahu k udržateľnosti rozpočtu VsSTZ a následne ho zaslať členom VV na pripomienkovanie. 

Zodpovedný: M. Gumáň 
Termín: 28.02.2018 

Uznesenie č. 4/2018:
Ukladá sa predsedovi KM dopracovať zmluvu medzi VsSTZ a pinec.sk a predložiť členom VV na schválenie 
per rollam. 

Zodpovedný: JUDr. Fink 
Termín: 15.02.2018 

Uznesenie č. 5/2018:
Ukladá sa ŠTK a RK pripraviť návrh zmien, resp. doplnenia súťažného poriadku pre sezónu 2018/2019 
týkajúcu sa porušovania povinnosti  klubov a/ v prípade ak klub nemá rozhodcu s príslušnou licenciou 
vôbec /neuvedie ho v prihláške/ alebo má napr. rozhodcu z iného klubu, keď je zrejmé, že daný zápas z  
objektívnych dôvodov rozhodovať nemôže. Zároveň sa ukladá preveriť stav /rozhodcovia na zápise/ v prvej 
polovici súťaže a navrhnúť postup riešenia pre kluby. Ktoré túto povinnosť porušili ako aj do budúcna.

Zodpovedný: S. Dubec, J. Pitoňák 
Termín: 28.02.2018 

znesenie č. 6/2018:
Ukladá sa ŠTK zaslať stanovisko k návrhu v bode 10.5. /zrušenie povinnosti zasielať originály zápisov po 
každej  polovici/.

Zodpovedný: J. Pitoňák 
Termín: 28.02.2078 

Uznesenie č. 7/2018:
Ukladá  sa  predsedovi  VsSTZ  zabezpečiť  stanovisko  J.  Barana  /aktuálne  spravuje  vsstz.sk/  k  možnému 
konceptu zmien na stránke vsstz.sk. Zároveň sa predsedovi VsSTZ ukladá zabezpešiť účasť J. Barana na 
najbližšom zasadnutí VV.
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Zodpovedný: V. Pavúk 
Termín: 28.02.2018 

Uznesenie č. 8/2018:
Ukladá sa predsedovi  VsSTZ pripraviť kompletný návrh obsahového zamerania konferencie VsSTZ 2018 
vrátane všetkých navrhovaných dokumentov na prerokovanie, resp. schválenie. Ukladá sa predsedovi EK 
predložiť návrh položkovitého rozpočtu konferencie VsSTZ.

Zodpovedný: V. Pavúk, M. Gumaň 
Termín: 28.02.2018 

Uznesenie č. 9/2018:
Ukladá sa predsedovi RK predložiť návrh dotazníka pre kluby v riadiacej pôsobnosti  VsSTZ, ktorý bude 
povinnou prílohou k prihláške od sezóny 2018/2019.

Zodpovedný: S. Dubec 
Termín: 28.02.2018 

Uznesenie č. 10/2018:
Ukladá  predsedovi  VsSTZ  zabezpečiť  aktualizáciu  údajov  na  stránke  vsstz  v  zmysle  pripomienok  na 
doplnenie a aktualizáciu údajov z tohto VV.

Zodpovedný: V. Pavúk 
Termín: 28.02.2018

K bodu 12/ Ukončenie zasadnutia, záver
Predseda VsSTZ o 18.30 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Zápisnica z VV bude 
zverejnená na stránke vsstz.sk v lehote 10 dní od zasadnutia. Ďalšie rokovanie VV VsSTZ sa uskutoční dňa 
12. marca 2018 o 14.00 hod. v Prešove.

Zápisnicu vyhotovil:   
JUDr. Daniel Fink, člen VV VsSTZ

Správnosť zápisnice overil:
Vincent Pavúk, predseda VsSTZ

Zápisnica VV VsSTZ č. 1/2018 zo dňa 22.januára 2018, strana č.8


