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

ZÁPISNICA č. 6/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

Termín zasadnutia: 21. december 2018
Miesto konania: Bystro Dominika /salónik/, Vranov n/T 
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/ neprítomný
- Martin Gumáň /predseda EK/ prítomný
- Ján Pitoňák /predseda ŠTK/ prítomný
- Stanislav Dubec /predseda RK/ prítomný
- JUDr. Daniel Fink /predseda KM/ prítomný

Ďalšie prizvané osoby: 
A. Gurčík /predseda kontrolnej komisie/ - neprítomný
E. Hajduk /ŠTK mládeže/ - prítomný

Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola uznesení 
4. Informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
5. Informácie rozhodcovskej a matričnej komisie
6. Informácie predsedu komisie mládeže

6.1. Informácia o priebehu mládežníckych súťaží
6.2. Čerpanie prspevkov SSTZ na mládež do 23 rokov
6.3. Spolupráce JOOLA/VSPM
6.4. Ďalšie aktuálne otázky riadenia KM a súťaže

7. Informácie predsedu ekonomickej komisie
  7.1. Informatívna správa o plnení rozpočtu

7.2. Návrh rozpočtu VsSTZ na rok 2019
7.3. Správa o platbách za neúčasť mládežníckych družstiev

8. Informácie predsedu športovotechnickej komisie
  8.1. Vyžrebovanie druhej časti súťažného ročníka 2018/2019

8.2. Odvolania a športovo technické záležitosti
8.3. Určenie usporiadateľov MVSL dospelých

9. Informácie predsedu disciplinárnej komisie
10. Rôzne
11. Schválenie uznesení
12. Ukončenie zasadnutia, záver
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K bodu 1/ Otvorenie, prezentácia
Predseda VsSTZ V. Pavúk privítal členov VV a ďalšie prítomné osoby na zasadnutí VV. Konštatuje, že na 
rokovaní sú prítomní 5 členovia VV, neprítomní 2 členovia, VV je uznášaniaschopný. Rokovanie VV vedie 
podpredseda VsSTZ. Vyhotovením zápisnice bol poverený JUDr. Fink.

K bodu 2/ Schvál  enie programu rokovania  
Predseda  VsSTZ  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 po zmenách jednohlasne schvaľujú vyššie uvedený program rokovania.

K bodu 3/ K  ontrola uznesení   
Kontrolu uznesení oboznámil predseda VsSTZ.

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 
N. Termín: do rozpisu súťaží 2018/2019 predložiť presné znenie návrhov 
Záver: uznesenie splnené /uvedené v rozpise súťaže 2018/2019/

Uznesenie č. 19/2018:
Ukladá predsedovi EK zverejniť na stránke vsstz.sk daňové priznanie VsSTZ za rok 2017. 

Zodpovedný: M. Gumáň 
Termín: 15.05.2018 
Záver: uznesenie nesplnené /úloha zrušená/

Uznesenie č. 21/2018:
Ukladá predsedovi EK M. Gumáňovi vypracovať  a predložiť na rokovanie VV:
- úpravu rozpočtu zo sezónneho na rozpočet za kalendárny rok
- úpravu rozpočtu vzhľadom na navýšenie financí zo strany SSTZ

Zodpovedný: M. Gumáň 
Termín: 15.05.2018 
Záver: uznesenie splnené v NT 

- návrh smernice o obehu účtovných dokladov - nesplnené
- smernicu o plánovaní a rozpočte VsSTZ - nesplnené
- návrh aktualizovanej ekonomickej smernice

Zodpovedný: M. Gumáň 
Termín: 31.05.2018 
Záver: uznesenie splnené v NT

Uznesenie č. 22/2018:
Ukladá predsedovi RK S. Dubecovi vypracovať  a predložiť na rokovanie VV:
- návrh aktulaizovanej prihlášky a dotazníka pre kluby pre sezónu 2018/2019
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Zodpovedný: S. Dubec 
Termín: 31.05.2018 
Záver: Uznesenie splnené /údaje uvedené v prihláške ŠTK/  

Uznesenie č. 26/2018:
Ukladá predsedovi ŠTK J. Pitoňákovi prerokovať a doriešiť s prevádzkovateľom pinec.sk
- úpravu modulov systému o možnosť striedania druhého hráča po dosiahnutí 10. víťazného bodu
- príprava modulov systému na doplnenie súťaží 5. líg od sezóny 2019/2020

Zodpovedný: J. Pitoňák 
Termín: 10.09.2018 
Záver: uznesenie splnené

Uznesenie č. 27/2018:
Ukladá predsedovi ŠTK J. Pitoňákovi:
-  zverejniť na stránke vsstz.sk vyžrebovanie súťaží na pripomienky jednotlivým klubom,
- doplniť rozpisu súťaže o textáciu možnosti striedania druhého hráča po dosiahnutí 10 víťazného bodu 

Zodpovedný: J. Pitoňák 
Termín: bezodkladne po VV 
Záver: uznesenie splnené

Uznesenie č. 28/2018:
Ukladá predsedovi KM VsSTZ JUDr. Finkovi
- dopracovať súťažný poriadok mládeže o prerokované body a zverejniť ako celok na stránke vsstz.sk

Zodpovedný: JUDr. Fink 
Termín: 28.08.2018 
Záver: uznesenie splnené

Uznesenie č. 29/2018:
Ukladá predsedovi KM VsSTZ JUDr. Finkovi
- pripraviť návrh zmluvy VsSTZ/JOOLA ohľadom spolupráce na turnajoch VSPM 

Zodpovedný: JUDr. Fink 
Termín: 31.08.2018 
Záver: uznesenie splnené

Uznesenie č. 30/2018:
Ukladá predsedovi KM VsSTZ JUDr. Finkovi a predsedovi EK M. Gumáňovi
-  pripraviť  a  uverejniť  Úradnú správu ohľadom povinnosti  klubov týkajúcej  sa zaplatenia  poplatkov za 
neúčasť mládežníckych družstiev. 

Zodpovedný: JUDr. Fink 
Termín: 10.09.2018 
Záver: uznesenie splnené /zaslaná výzva klubom predsedom EK/

Uznesenie č. 31/2018:
Ukladá predsedovi TMK O. Hakymu
- pripraviť návrh zmien a doplnení  rozpisu súťaže týkajúcich sa  povinnosti  klubov mať kvalifikovaného 
trénera a následkami nesplnenia týchto povinnosti. 
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Zodpovedný: O. Haky 
Termín: 31.08.2018 
Záver: uznesenie nesplnené /stanovený NT do 15.1.2019/

K bodu 4/ Informácie predsedu trénersko-metodockej komisie
Vzhľadom na neospravedlnenú neprítomnosť predsedu TMK sa o tomto bode nerokovalo.  

K bodu 5/ Informácie predsedu rozhodcovskej a matričnej komisie

5.1. Správu komisie predniesol jej predseda S. Dubec. 
Matričná a rozhodcovská komisia v kalendárnom roku 2018 pracovala  v zložení Stanislav Dubec predseda 
komisie  a  členovia  Martin  Močilenko  a  Ing.  Peter  Duchnický.  Spoločné  zasadnutie  komisie  nebolo 
uskutočnené a komunikácia prebiehala prevážne telefonický. Komisia zaevidovala a shválila 47 prestupov a 
30  hosťovaní.  Predseda  komisie  konštatuje,  že  aj  v  tomto  prestupovom  termíne  došlo  v  niektorých 
prípadoch  k  chybám  zo  strany  vedúcich  klubov  a  niektoré  prestupy  neboli  doriešené.  Po  schválení  
prestupu komisiou VSSTZ už svoj prestup ďalej nepostúpili na registráciu na SSTZ T. Šeredovi. Navrhuje, 
aby pri  kontrole súpisiek na nový súťažný ročník sa vychádzalo zásadne z databázy hráčov SSTZ a tak  
predišlo  k  vzniknutým  situáciam.  Rozhodcovská  komisia  VSSTZ  zorganizovala  seminár  na  predlženie 
platnosti rozhodcovských licencii a školenie nových rozhodcov resp. rozhodcov na zvýšenie kvalifikácie. 
Školenie sa uskutočnilo na základe dotazníka o mieste konania v Prešove v priestoroch školy na Sibírskej 
ulici  dňa  23.a  24.11.2018.  Seminára  sa  zúčastnilo  45  rozhodcov  a  školenia  35  účastnikov.  Lektorom 
školenia bol Ing. Anton Hamran. Vzhľadom na nové podmienky pri organizácii školení rozhodcov schválené
na VV SSTZ nie je doposiaľ  z dôvodu nejasností v niektorých bodoch vyhotovené záverečne vyúčtovanie.

K bodu 6/ Informácie predsedu komisie mládeže

6.1. Informácia o priebehu mládežníckych súťaží
Informáciu o priebehu mládežníckych súťaží  predniesol E.  Hajduk /ŠTK mládeže/.  Uviedol,  že doterajší 
priebeh súťaží je bezproblémový, pozitívom je neustále stúpajúci počet detí v jednotlivých kategóriách. 
Zároveň  konštatuje  nedostatočnú  účasť  reprezentantov  na  turnajoch  VSPM,  keďže  viacerí  sa  ich 
nezúčastňujú ani v prípade, že im termíny nekolidujú s reprezentačnými štartmi. Spoločne s predsedom 
KM JUDr. Finkom však konštatujú „zložitý“ stav výsledkov družstiev po zmene prechodu jednotlivcov do 
vyšších kategórií k 1.1. a s tým súvisiace skreslenie aj výsledkov SPM či VSPM z dôvodu neúčasti hráčov v  
prvej polovici sezóny končiacich v danej kategórii. 

6.2. Čerpanie prspevkov SSTZ na mládež do 23 rokov
Predseda KM JUDr. Fink predniesol informatívnu správu o čerpaní príspevkov na mládež do 23 rokov zo 
strany klubov VsSTZ. Konštatuje, že situácia sa oproti minulému roku zlepšila, čerpalo viac klubov, viaceré s 
výraznejším nárastom či  sumami.  Stále  je  však  čerpanie  k  pomeru  východ/stred/západ nedostatočné. 
Existujú množstvo klubov, ktoré deti majú a aj hrávajú súťaže /napr. Podtatranská oblasť/, avšak čerpanie 
klubov  z  tejto  oblasti  je  minimálne,  čím  sa  kluby  de  facto  sami  oberajú  o  nárokovateľné  finančné 
prostriedky. 

6.3. S  polupráce JOOLA/VSPM  
VV VsSTZ opätovne prerokoval spoluprácu JOOLA/VSPM čo sa týka loptičiek. Táto spolupráca doposiaľ nie 
je doriešená. Zástupca JOOLA prisľúbil urýchlené riešenie veci, tak aby loptičky mohli pre kluby čo najskôr 
distribuované.

6.4. Ďalšie aktuálne otázky riadenia KM a súťaže

6.4.1. Školské ligy
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Predseda KM JUDr. Fink informoval o schválení minimálnych štandardov školských stolnotenisových 
líg VV SSTZ. Po splnení týchto podmienok budú jednotlivé školské ligy uznané SSTZ za oficiálne súťaže  
SSTZ, na základe čoho bude možné čerpať príspevok do 23 rokov aj na mládež, ktorá za splnenia  
podmienok štartuje v  týchto školských súťažiach.  V súvislosti  s  tým dôjde aj  k  úprave Súťažného 
poriadku SSTZ. Pracuje sa ešte na dopracovaní vzorového rozpisu súťaží. 

6.4.2. Regionálne kempy a výbery mládeže 2019
Predseda KM JUDr. Fink informoval, že v roku 2019 budú pokračovať regionálne kempy. Financovanie bude 
zabezpečené zo starny SSTZ, pričom dôraz bude daný prioritne na najmladšie vekové ročníky /najmldšie  
žiactvo/. Vzhľadom na dlhodobo problémový súťažný kalendár, prvé kempy sa uskutočnia už začiatkom 
januára 2019 v čase zimných prázdnin. Nominácia a bližšie informácie budú zverejnené čo najskôr.

6.4.3. Karta hráča
Predseda KM JUDr.  Fink informoval,  že  VV SSTZ schválil  tlač  a distribúciu tzv.  Karty hráča.  Ide o  
pomôcku pre kluby, do ktorej si môžu zaznamenávať informácie v súvislosti s hráčmi klubu. Klubom, 
ktoré čerpali príspevok do 23 rokov bude táto karta distribuovaná zo strany SSTZ bezplatne v počtoch 
v akom čerpali príspevok na hráčov. V prípade záujmu bude k dispozícii na sekretariáte na zakúpenie 
aj pre ďalších záujemcov.

K bodu 7/ Informácie predsedu ekonomickej komisie

7.1. Informatívna správa o plnení rozpočtu 2018
7.1.1.  Predseda  EK  M.  Gumáň  informoval  členov  VV  o  plnení  rozpočtu  za  rok  2018.  Vzhľadom  na 
skutočnosť, že SSTZ koncom roka zaslal na účet VsSTZ ďalšie finančné prostriedky bez avizovanej výšky 
sumy /navýšenie vratiek z registrácii najmä v závislosti od počtu registrovanej mládeže/, ako aj na niektoré 
ďalšie otázky súvisiace s rozpočtom 2018,  defininívnu správu predloží na najbližšom rokovaní VV VsSTZ.  
7.1.2. Predseda EK M. Gumáň navrhol schváliť predsedovi RK vecný dar vo výške 100 EUR a predsedovi KM 
vecný dar vo výške 200 EUR. VV tento návrh schválil.

7.2. Návrh rozpočtu VsSTZ na rok 2019
7.2.1. Predseda KM JUDr. Fink navrhol, aby rozpočet VsSTZ 2019 bol kreovaný ako položkovitý rozpočet za 
jednotlivé  komisie.  Uvedená  skutočnosť  zvýši  zodpovednosť  jednotlivých  predsedov  komisí  za  vecné 
plánovanie činnosti komisií a sprehľadní konkrétne nákladové položky. Priebežný reporting predsedu EK 
zároveň umožní sledovanie jednotlivých nákladov priebežne za jednotlivé komisie. VV tento návrh schválil 
a  uložil  predsedok komisií  vrátane útvaru predsedu predložiť  predsedovi  EK v  termíne do 15.01.2019 
predložiť návrh rozpočtov komisií pre rok 2019 vychádzajúci z reálneho stavu za rok 2019 za zohľadnenia  
predpokladaného stavu v roku 2019.
7.2.2. Predseda KM navrhol úpravu Sadzobníka Ekonomickej smernice,  Položka č.13 Náhrada cestovných 
výdavkov osobné motorové vozidlo z sumy 0,166 € /km na sumu 0,183 € /km. VV tento návrh schválil.
7.2.3. Predseda KM navrhol zmenu dotácie turnajov VSPM z doterajších 100 €/turnaj na sumu 50 €/turnaj 
od súťažného ročníka 2018/2019. V súvislosti s tým preto navrhol aj aktualizáciu Sadzobníka Ekonomickej 
smernice, Položka č.16 Paušálne výdavky písm. j/  súvisiace s organizáciou VSPM zo sumy 1.600 € na sumu 
800 €, t. j. 16X50 €. VV tento návrh schválil. 
7.2.4.  V  súvislosti  s  viacerými  zmenami  a  úpravami  Ekonomickej  smernice  a  sadzobníka  je  potrebné 
aktualizovať tieto dokumenty /napr. štartovné VSPM, cestovné, dotácia VSPM, licencie rozhodcov, a iné/ a 
zverejniť aktualizované dokumenty na vsstz.sk.
7.2.5.  V súvislosti  s navýšenými finančnými prostriedkami zo strany SSTZ /navýšené vratky z registrácii 
najmä  v  závislosti  od  počtu  registrovanej  mládeže/  VV  poveril  predsedu  KM  pripraviť  návrh  použitia  
finančných prostriedkov v roku 2019. 
7.2.6.  Ukladá  sa  predsedovi  EK  M.  Gumáňovi  dopracovať  a  vopred  pred  rokovaním  najbližšieho  VV 
všetkým členom VV predložiť na rokovanie VV ako ucelený materiál so zapracovaním všetkých dostupných 
údajov:
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- návrh ročného rozpočtu VsSTZ 2019 /január-december/ 
  /so zohľadnením a zapracovaním všetkých očakávaných príjmov a výdavkov, napr. kempy, zvýšené vratky/
- návrh smernice o obehu účtovných dokladov VsSTZ
- návrh smernice o plánovaní a rozpočte VsSTZ
- návrh aktualizovanej ekonomickej smernice a sadzobníka

7.3. Správa o platbách za neúčasť mládežníckych družstiev
Predseda EK M. Gumáň predniesol správu o nezaplatených poplatkoch za neúčasť mládežníckych družstiev 
v súťažiach riadených VsSTZ. Konštatuje, že splatné poplatky doposiaľ nezaplatili BBF Spišská Nová Ves, 
OŠK Regmont Hraň, MSTK Sabinov a ŠKST Zemplínske Hámre. VV po prerokovaní rozhodol, že predseda EK 
opätovne tieto kluby vyzve na zaplatenie poplatku do 15.01.2019. V prípade, že tento poplatok zaplatený 
nebude, poplatok sa v zmysle predpisov zvyšuje o 100% a následne budú tieto kluby riešené ŠTK, ktorý  
bude rozhodovať o zastavení činnosti týchto klubov. 

K bodu 8/ Informácie predsedu športovo-technickej komisie

8.1. Vyžrebovanie druhej časti úťažného ročníka 2018/2019
Preddseda  ŠTK  J.  Pitoňák  informoval  o  vyžrebovaní  súťaži  mužov  v  druej  polovici  súťažného  ročníka 
ročníku  2018/2019.  Vyžrebovanie  a  ďalšie  s  tým  spojené  informácie  /napr.  prevody  súťaží/  bude  na 
pripomienky zverejnené čo najskôr na stránke vsstz.sk.

8.2. Odvolania a športovo technické záležitosti
Preddseda ŠTK J. Pitoňák informoval prítomných o podaných protestoch v jednotlivých súťažiach riadených 
VsSTZ a ich vybavení. Zároveň upozornil na nutnosť výkladu k povinnosti v 2. lige ohľadom skutočnosti, či  
hráč nastupujúci na zápas môže byť zároveň aj hlavným rozhodcom a s tým súvisiacou povinnosťou HR byť 
aj na foto.

8.3. Určenie usporiadateľov MVSL dospelých 2019
VV rozhodol, že usporiadateľom MVSL dospleých bude dňa 20.01.2019 usporiadateľ JMC Lužany, s tým, že 
hracou miestnosťou je športová hala Igora Nováka Giraltovce. Hľadisko 250 miest. VV zároveň určil HR: Erik 
Hajduk a zástupcu HR: S. Dubec.

K bodu 9/ Informácie predsedu disciplinárnej komisie
Vzhľadom na skutočnosťredseda DK svoju neprítomnosť predsedovi  VsSTZ vopred ospravedlnil  a zaslal 
písomný materiál na prejednanie, o týchto bodoch sa rokovalo v neprítomnosti predsedu DK.

9.1.  Predseda DK navrhol,  aby sa zvážila  možnosť zabezpečovania lekárskych prehliadok u hráčov nad 
určitý vek ohľadom ich zdravotnej spôsobilosti, a to s ohľadom na viaceré prípady zdravotných problémov 
či  úmrtní  v  nedávnom období.  VV po prerokovaní  tohto bodu prijal  záver,  že jednotliví  hráči  /vrátane 
veteránskych  súťaží,  kde  obdobná  povinnosť  tiež  nie  je/  nastupujú  na  jednotlivé  stretnutia  a  súťaže 
dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, s tým, že VsSTZ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotný stav 
hráčov. 
9.2. Predseda DK navrhol na ocenenie hráča Ľ. Tomagu za čin záchry života T. Vasiľa. priamo počas zápasu.  
V tejto súvislosti sa konštatuje, že SSTZ v januári plánuje uskutočniť anketu SSTZ „Stolný tenista roka“ vo 
viacerých kategóriách vrátane kategórie  „stolnotenisové srdce roka“  za  mimoriadny  čin.  Po zverejnení 
návrhov na ocenenie bude Ľ. Tomaga zo strany VsSTZ navrhnutý na uvedené ocenenie. 

K bodu 10/ Rôzne
- bez návrhov na prerokovanie

K bodu11/ Schválenie uznesení
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VV po prerokovaní jednotlivých bodov programu:

11.1. Berie na vedomie:
11.1.1. Berie na vedomie informácie predsedu športovo-technickej komisie
11.1.2. Berie na vedomie informácie predsedu rozhodcovskej komisie
11.1.3. Berie na vedomie informácie predsedu komisie mládeže
11.1.4. Berie n avedomie informácie predsedu ekonomickej komisie

11.2. Schvaľuje:
11.2.1. Schvaľuje úpravu Sadzobníka Ekonomickej smernice,  Položka č.13 Náhrada cestovných výdavkov 
osobné motorové vozidlo z sumy 0,166 € /km na sumu 0,183 € /km. 
11.2.2.  Schvaľuje  zmenu  dotácie  turnajov  VSPM  z  doterajších  100  €/turnaj  na  sumu  50  €/turnaj  od 
súťažného ročníka 2018/2019. V súvislosti s tým schvaľuje aj zmenu Sadzobníka Ekonomickej smernice, 
Položka č.16 Paušálne výdavky písm. j/  súvisiace s organizáciou VSPM zo sumy 1.600 € na sumu 800 €, t. j. 
16X50 €. . 

11.3. Ukladá:

Uznesenie č. 32/2018:
Ukladá sa predsedovi RK S. Dubecovi pripraviť usmernenie pre vedúcich družstiev týkajúce sa postupu pri 
vybavovaní prestupov a hosťovaní s uvedením najčastejších chýb, ktorých sa vedúci družstiev dopúšťajú a 
následne ho uverejneiť na vsstz.sk.

Zodpovedný: S. Dubec 
Termín: 31.12.2018 

Uznesenie č. 33/2018:
Ukladá sa predsedovi  RK S.  Dubecovi  vypracovať  návrhy  na zmenu a  úpravu rozhodcovských smerníc 
najmä s  ohľadom na neistú  a nejasnú ekonomiku školení  rozhodcov organizovaných krajskými  zväzmi 
/napr. odmena školiteľa, cestovné školiteľa, odvod na SSTZ a ďalšie/. Uvedené návrhy budú predložené 
následne na rokovanie SSTZ.

Zodpovedný: S. Dubec 
Termín: 15.01.2019

Uznesenie č. 34/2018:
Ukladá sa ŠTK mládeže E.  Hajdukovi pripraviť pracovný materiál  s  návrhom zmien súťažného poriadku 
SSTZ. Dôvodom je skutočnosť, že  po zmene prechodu jednotlivcov do vyšších kategórií k 1.1. sa viacero 
kvalitných hráčov nezúčastňuje bodovacích turnajov SPM a VSPM čím dochádza k obrovskému skresleniu 
kooficientov do rebríčkov.  Následne sa konštatuje „zložitý“ stav vo výsledkoch súťaží  družstiev,  kde do 
polovice súťaze hráči prechádzajúci vyššie hrajú a v druhej polovici už hrať nemôžu. Spracovaný materiál a 
návrhy budú predložené následne na rokovanie SSTZ.

Zodpovedný: E. Hajduk 
Termín: 15.01.2019

Uznesenie č. 35/2018:
V súvislosti s navýšenými finančnými prostriedkami zo strany SSTZ /navýšené vratky z registrácii najmä v 
závislosti  od  počtu  registrovanej  mládeže/  sa  ukladá  predsedovi  KM  pripraviť  návrh  použitia  týchto 
finančných prostriedkov v roku 2019.

Zodpovedný: JUDr. Fink 
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Termín: 15.01.2019

Uznesenie č. 36/2018:
Ukladá sa predsedovi  EK M. Gumáňovi  dopracovať a vopred pred rokovaním najbližšieho VV všetkým 
členom VV predložiť na rokovanie VV ako ucelený materiál so zapracovaním všetkých dostupných údajov:
- návrh ročného rozpočtu VsSTZ 2019 /január-december/ 
  /so zohľadnením a zapracovaním všetkých očakávaných príjmov a výdavkov, napr. kempy, zvýšené vratky/
- návrh smernice o obehu účtovných dokladov VsSTZ
- návrh smernice o plánovaní a rozpočte VsSTZ
- návrh aktualizovanej ekonomickej smernice a sadzobníka

Zodpovedný: M. Gumáň 
Termín: 15.01.2019

Uznesenie č. 37/2018:
Ukladá  sa  predsedovi  ŠTK  J.  Pitoňákovi  zverejniť  na  pripomienkovanie  vyžrebovanie  druhej  polovice 
súťažného ročníka 2018/2019.

Zodpovedný: J. Pitoňák 
Termín: 31.12.2018

Uznesenie č. 38/2018:
Ukladá sa predsedovi ŠTK J. Pitoňákovi pripraviť návrh doplnenia a výklad rozpisu súťaží riadených VsSTZ 
od sezóny 2018/2018, a to  na výklad k povinnosti v 2. lige ohľadom skutočnosti, či hráč nastupujúci na 
zápas môže byť zároveň aj hlavným rozhodcom a s tým súvisiacou povinnosťou HR byť aj na foto.

Zodpovedný: J. Pitoňák 
Termín: 15.01.2019

K bodu 12/ Ukončenie zasadnutia, záver
Predseda VsSTZ o 18.00 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie rokovanie VV 
VsSTZ sa uskutoční dňa 23.02.2018 o 14.00 hod. v Prešove /Hotel Lineas/. Zápisnica bola pred uverejnením 
zaslaná na pripomienky a schválenie všetkým členom VV

Zápisnicu vyhotovil:   
JUDr. Daniel Fink, člen VV VsSTZ

Správnosť zápisnice overil:
Vincent Pavúk, predseda VsSTZ
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