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

ZÁPISNICA č. 1/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

Termín zasadnutia: 04. marec 2019
Miesto konania: Reštaurácia Sokolovňa Prešov 
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/ neprítomný
- JUDr. Daniel Fink /predseda KM/ prítomný

Ďalšie prítomné osoby: 
E. Hajduk /ŠTK mládeže/ - prítomný

Program rokovania:   1. Otvorenie, prezentácia 
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola uznesení 
  4. Informácie predsedu športovotechnickej komisie
  4.1. odvolania a športovo-technické záležitostí

4.2. doriešenie podnetu MSTK Sabinov
  5. Informácie predsedu komisie mládeže
  5.1. informácia o priebehu mládežníckych súťaží 2018/2019

5.2. vypísanie MVSL mládeže, usporiadtelia, propozície
5.3. riešenie sponzoringu JOOLA/VSPM
5.4. ďalšie aktuálne otázky riadenia KM a súťaží mládeže

6. Informácie predsedu ekonomickej komisie
  6.1. predloženie návrhu rozpočtu VsSTZ 2019, pripomienky

6.2. schvaľovanie rozpočtu VsSTZ 2019
7. Informácie predsedu rozhodcovskej a matričnej komisie
8. Informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
9. Informácie predsedu disciplinárnej komisie
10. Príprava Konferencie VsSTZ
11. Doriešenie zmluvných vzťahov Szarvaš, Ing. Baran
12. Rôzne
13. Schválenie uznesení
14. Ukončenie zasadnutia, záver
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K bodu 1/ Otvorenie, prezentácia
Predseda VsSTZ 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. 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. 

Zodpovedný: O. Haky 
Termín: 31.08.2018 
Záver: uznesenie splnené

/pripravený materiál do rozpisu sezóny budúcej sezóny - tlačivo/

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 
Záver: uznesenie splnené

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
Záver: uznesenie splnené

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
Záver: uznesenie splnené
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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 
Termín: 15.01.2019
Záver: uznesenie splnené /budú použité na štart mládeže VsSTZ na GP Praha - máj/

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
Záver: uznesenie splnené čiastočne /dopracovaný návrh rozpočtu 2019/

uznesenie nesplenené /ostatné smernice/, NT: 30.04.2019

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
Záver: uznesenie splnené /zverejnené/

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
Záver: uznesenie splnené /ŠTK pripravila materiál do rozpisu súťaží 2019/2020/

K bodu 4/ Informácie predsedu športovo-technickej komisie

4.1. Odvolania a športovo-technické záležitostí
Preddseda ŠTK informoval  o priebehu súťaží  družstiev,  sezóna bez vážnejších problémov. ŠTK sa bude 
zaoberať aj doriešením situácie S. Ivančáková, ktorá pred prestupom do Stolnotenisového centra Bratislava 
rozohrala za STO Valaliky aj súťaže dospelých v 5. lige.

4.2. Doriešenie podnetu MSTK Sabinov
Podnet týkajúci sa neuhradeného poplatku za mládež. Na účet VsSTZ bola poukázaná suma 15 EUR a bola 
podaná žiadosť o odpustenie zvyšku pokuty  za mládež. VV po prerokovaní rozhodol, že MSTK Sabinov je 
povinný doplatiť 15 EUR.
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K bodu 5/ Informácie predsedu komisie mládeže

5.1. informácia o priebehu mládežníckych súťaží 2018/2019
Predseda KM VsSTZ informoval o priebehu mládežníckych súťaží. S výnimkou VSPM mladšieho žiactva boli 
už odohrané všetky VSPM-ky, bez vážnejších problémov.

5.2. vypísanie MVSL mládeže, usporiadtelia, propozície
Formou úradnej správy mládeže budú zverejnení usporiadatelia MVSL mládeže v súťažiach jednotlivcov 
ako  aj  družstiev.  V  družstvách  majú  právo  usporiadania  M  VSL  víťazí  po  odohraní  dlhodobých  častí.  
Súčasne budú zverejnené aj propozície a podmienky štartu víťazov majstrovstiev okresov, resp. oblasti.

5.3. riešenie sponzorongu   JOOLA/VSPM  
Predseda KM VsSTZ informoval, že stále nie sú doriešené zmluvné vzťahy JOOLA/VSPM z dôvodu na strane 
partnera JOOLA. Budú vykonané urgencie smerom k doriešeniu vzťahov..

5.4. Ďalšie aktuálne otázky riadenia KM a súťaží mládeže
V priebehu súťažného ročníky KM VsSTZ operatívne riešila viacero záležitostí, naposledy napr. oprávnenosť 
štartu hráčky S. Ivančákovej na VSPM a prípadné štarty na M VSL po prestupe do Stolnotenisového centra 
v Bratislave,  a s  tým súvisiacu otázku uzatvorenia či  otvorenia VSPM aj pre iných hráčov mimo VsSTZ 
/predpisy VsSTZ to v súčasnej  dobe neupravujú/.  KM VsSTZ všetky podnety sumarizuje a po skončení 
ročníka budú podané návrhy na úpravu rozpisu mládežníckych súťaží pre nasledujúcu sezónu.

K bodu 6/ Informácie predsedu ekonomickej komisie

6.1. predloženie návrhu rozpočtu VsSTZ 2019, pripomienky
Predseda EK predložil návrh rozpočtu VsSTZ na rok 2019. K uvedenému návrhu boli viaceré pripomienky, a  
to aj s ohľadom na už schválené uznesenia VsSTZ /napr. výška dotácie VSPM/. Predseda EK po zapracovaní 
pripomok návrh sfinalizuje a zašle členom VV na kontrolu.  Predseda EK M. Gumáň zároveň predniesol 
správu o nezaplatených poplatkoch za neúčasť mládežníckych družstiev v súťažiach riadených VsSTZ. Kluby, 
ktoré si povinnosť nesplnili budú vyzvané na zaplatenie formou úradnej správy. 

6.2. schvaľovanie rozpočtu VsSTZ 2019
Vzhľadom na pripomienky k návrhu rozpočtu sa o jeho schválení ako celku nehlasovalo.

K bodu 7/ Informácie predsedu rozhodcovskej a matričnej komisie
Vzhľadom na neprítomnosť predsedu komisie S. Dubeca sa o tomto bode nerokovalo.

K bodu 8/ Informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
Predseda TMK konštatuje,  že všeobecne nie je záujem o organizovanie školení rozhodcov D licencie v 
kompetencii  VsSTZ.  Po  skončení  súťažného  ročníka  sa  plánuje  uskutočniť  seminár.  Zároveň  navrhuje 
doriešiť situáciu ohľadom neplatných licencií, s tým, že ak klub v zmylse rozpisu súťaží nebude mať trénera 
s platnou licenciou, nebude pripustený do súťaží. V prípade, ak bude trénerom hráč alebo osoba z iného 
klubu, takáto osba doloží písomný súhlas podľa vzoru pripraveného VsSTZ.

K bodu 9/ Informácie predsedu disciplinárnej komisie
Vzhľadom na neprítomnosť predsedu komisie Z. Galla sa o tomto bode nerokovalo.

K bodu 10/ Príprava Konferencie VsSTZ
VV  VsSTZ  predbežne  prerokoval  záležitostí  ohľadom  prípravy  a  priebehu  Konferencie  VsSTZ,  ktorá  sa 
uskutoční dňa  23. mája 2019,  najmä miesto konania, čas konferencie a rozdelenie úloh. Konkrétnejšie 
budú veci prerokované a úlohy rozdelené na najbližšom zasadnutí VV VsSTZ.
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K bodu 11/ Doriešenie zmluvných vzťahov Szarvaš, Ing. Baran
Predseda VsSTZ konštatuje, že p. Szarvašovi oznámil, že z jehho strany došlo k podpisu zmluvy týkajúcej sa 
prevádzky stránky pinec.sk, s tým, že p. Szarvaš ju doposiaľ nepodpísal. Za týmto účelom preto navrhuje 
doriešenie  tejto  situácie  do  najbližšieho  VV.  Zároveň  informoval,  že  je  potrebné  doriešiť  aj  situáciu 
ohľadom stránky vsstz.sk s jeho súčasným adminom Ing. Baranom. Situáciu je taktiež potrebné doriešiť do 
najbližšieho VV.

K bodu 12/ Rôzne
- bez návrhov na prerokovanie

K bodu 13/ Schválenie uznesení
VV po prerokovaní jednotlivých bodov programu:

13.1. Berie na vedomie:
13.1.1. Berie na vedomie informácie predsedu športovo-technickej komisie
13.1.2. Berie na vedomie informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
13.1.3. Berie na vedomie informácie predsedu komisie mládeže
13.1.4. Berie na vedomie informácie predsedu ekonomickej komisie

13.2. Ukladá:

Uznesenie č. 01/2019:
Ukladá sa predsedovi ŠTK a ŠTK mládeže doriešiť situáciu štartu S. Ivančákovej na VSPM a súťažiach M VSL 
družstiev a jednotlivcov ako aj v súťažiach dospelých /rozohratá 5. liga/

Zodpovedný: J. Pitoňák. E. Hajduk 
Termín: najbližšie zasadnutie VV

Uznesenie č. 02/2019:
Ukladá sa predsedovi EK dopracovať návrh rozpočtu VsSTZ a predložiť ho na rokovanie VV.

Zodpovedný: M. Gumáň 
Termín: najbližšie zasadnutie VV

Uznesenie č. 03/2019:
Ukladá sa  predsedovi  VsSTZ  doriešiť  právne vzťahy  s  p.  Szarvašom  a Ing.  Baranom  a predložiť  návrh 
riešenia na VV.

Zodpovedný: V. Pavúk 
Termín: najbližšie zasadnutie VV

K bodu 14/ Ukončenie zasadnutia, záver
Predseda VsSTZ o 18.00 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie rokovanie VV 
VsSTZ sa uskutoční dňa 08.04.2019 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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