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

ZÁPISNICA č. 2/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

Termín zasadnutia: 8. apríl 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/ prítomný
- 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/ - prítomný
Ing. Anton Gurčík, predseda KK

Program rokovania:   1. Otvorenie, prezentácia 
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola uznesení 
  4. Informácie predsedu VsSTZ
  5. Informácie predsedu športovo-technickej komisie
  5.1. odvolania a športovo-technické záležitostí
  6. Informácie predsedu komisie mládeže
  6.1. informácia o priebehu mládežníckych súťaží 

6.2. riešenie sponzoringu JOOLA/VSPM - distribúcia
6.3. predbežné informácie k pripravovaným zmenám súťaží mládeže
6.4. štart výberu VsSTZ na GP Praha
6.5. Informácia o stave národného stolnotenisového centra mládeže
6.6. Informácia o zmene prechodu kategórie mládeže
6.7. ďalšie záležitosti týkajúce sa mládeže

  7. Informácie predsedu ekonomickej komisie
  7.1. predloženie návrhu rozpočtu VsSTZ 2019
  8. Informácie predsedu rozhodcovskej a matričnej komisie
  9. Informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
10. Informácie predsedu disciplinárnej komisie
11. Príprava Konferencie VsSTZ
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 6 členovia VV, neprítomní 1 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. 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 /rozohraná 5. liga/

Zodpovedný: J. Pitoňák. E. Hajduk 
Termín: najbližšie zasadnutie VV
Záver: uznesenie splnené /ŠTK a KM prijala stanovisko/

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
Záver: uznesenie splnené/zaslané členom 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
Záver: predmet rokovanie VV – bod č. 4

K bodu 4/ Informácie predsedu VsSTZ   
Predseda VsSTZ konštatuje, že zmluvný vzťah so súčasným adminom vsstz.sk Ing. Baranom je už doriešený.
Zároveň konštatuje, že doriešený je aj zmluvný vzťah s prevádzkovateľom pinec.sk p. Szarvašom.

K bodu 5/ Informácie predsedu športovo-technickej komisie

5.1. Odvolania a športovo-technické záležitostí
Predseda ŠTK informoval o priebehu súťaží  družstiev.  Po skončení súťaží  informoval o postupujúcich a
zastupujúcich v súťažiach VsSTZ /bude vydaná úradná správa/. Zároveň konštatoval a upozornil na to, že od
súťažného ročníka 2019/2020 budú za oficiálne postupové súťaže do súťaží VsSTZ /do 4. ligy/ uznané iba
piate ligy, v ktorých každý hráč zapísaný na súpiske každého družstva musí mať platnú registráciu SSTZ. V
opačnom prípade  bude  celá  táto  súťaž  /5.  liga/  nepostupovou  súťažou.  Je  potrebné  na  to  opätovne
upozorniť predsedov ObSTZ a OSTZ. Zároveň sa navrhlo, aby všetky piate ligy mali svoj vlastný výsledkový
servis na jednom mieste, a to pinec.sk, s tým, že v ročníku 2019/2020 to bude na náklady VsSTZ. Predseda
ŠTK sa zároveň poveruje rokovaním s p. Szarvašom o tejto skutočnosti.
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K bodu 6/ Informácie predsedu komisie mládeže

6.1. Informácia o priebehu mládežníckych súťaží 2018/2019
Predseda KM VsSTZ informoval o priebehu súťaží mládeže po skončení základnej časti. V súčasnej dobe
prebiehajú M VSL družstiev a jednotlivcov v jednotlivých kategóriách.  Sú pripravené propozície M VSL
jednotlivcov /určenie miesta, HR, ZHR, ďalšie/, a to takto: najmladšie žiactvo Humenné, mladšie žiactvo
Vranov n/T, staršie žiactvo Belá n/C, dorast ŠŠK Poproč.  Bezodkladne po zasadnutí VV zverejniť na vsstz.sk.

6.2. Riešenie sponzoringu   JOOLA/VSPM
Predseda KM VsSTZ informoval, že v súčasnej dobe je táto záležitosť už doriešená. Zo strany zmluvného
partnera boli doručené 1.000 ks loptičiek. Na základe vypracovaného distribučného listu zohľadňujúceho
množstvo  podujatí  VSPM  a  MVSL  družstiev  a  jednotlivcov  po  zohľadnení  počtu  štartujúcich  detí  na
turnajoch sú postupne na kluby loptičky doručované.

6.3. P  redbežné informácie k pripravovaným zmenám súťaží mládeže
Predseda KM VsSTZ informoval,  že v sezóne 2019/2020 sa plánuje viacero zmien v súťažiach mládeže
zohľadňujúcich  súčasný stav počtu štartujúcich detí  ako aj  situácie,  ktoré nastali  v  priebehu aktuálnej
sezóny, a to napr. riešenie protestov a podnetov v súťažiach, otázka počtu rozhodcov pri stúpajúcom počte
detí,  riešiť  otvorenie či  uzatvorenie VSPM smerom k hráčom mimo VsSTZ, vyhodnocovanie družstiev u
najmladších žiakov a žiačok, otázka hrania kompletného spodného pavúka, GDPR agenda, atď.

6.4. Štart výberu VsSTZ na GP Praha
Predseda KM VsSTZ informoval, že aj v tomto roku bude vyslaný výber VsSTZ na májovú GP Praha, avšak
len v prioritnej kategórii najmladších žiakov. Konkrétne dve družstvá najmladších žiakov 2+2 a dve družstvá
najmladších  žiačok  2+2,  plus  vedúci  výpravy  a  dvaja  tréneri  2+1  /tréner  môže  byť  súčasne  vedúcim
výpravy/.  Všetci  komplet  na  náklady  VsSTZ  /ubytovanie,  štartovné,  cestovné/  +  odmena  trénerov.
Nominácia na náklady VsSTZ bude vydaná KM VsSTZ do 30.04.2019 a následne zverejnená na vsstz.sk. 

6.5. Informácia o stave príprav národného stolnotenisového centra mládeže
Predseda KM VsSTZ informoval,  že na zasadnutí  VV SSTZ dňa 1.4.2019 boli  pozvaní  traja  uchádzači  o
zriadenie národného stolnotenisového centra mládeže, a to ŠK ŠOG Nitra, ŠK Prievidza a Geológ Rožňava.
Záujemcovia odprezentovali svoje projekty s tým, že VV SSTZ na tomto zasadnutí o zriadení tohto centra
ešte nerozhodol a táto otázka bude predmetom prerokovania na ďalšom VV SSTZ. Bude vytvorená komisia
ad hoc na posúdenie projektov jednotlivých žiadateľov.

6.6. Informácia o zmene prechodu do vyššej kategóri mládeže
Predseda KM VsSTZ informoval, že na základe viacnásobných dopytoch a dožiadaniach KM VsSTZ na SSTZ
ohľadom riešenia množstva sporných situácií po prechode mládeže do vyššej kategórie k 1.1. zasadala KM
SSTZ,  ktorá  za  VsSTZ  obdržala  písomný  materiál  s  návrhom  možnej  alternatívy  riešenia  ako  návrat  k
predchádzajúcemu stavu. KM SSTZ takúto alternatívu schválil  a VV SSTZ dňa 1.4.2019 schválil  návrat k
pôvodnému stavu, a to prechodu do vyšších súťaží v súťažiach SR k 1.7. a nie k 1.1. Na základe toho bola
súčasne schválená zmena súťažného poriadku SSTT takto:
„4.1.1.4.4 Vekové kategórie: Z nižšej do vyššej vekovej kategórie sa prechádza pre domáce súťaže ku 1.7.
príslušného roka, pre medzinárodné súťaže podľa ITTF ku 31.12. príslušného roka.“

6.7. Ďalšie informácie a záležitosti týkajúce sa mládeže
6.7.1.  Predseda KM VsSTZ informoval  o spustení  novej  webovej  stránky SSTZ zameranej  na masový a
školský  šport.  Dáva  do  pozornosti  najmä  informácie  o  možnosti  zapojenia  mládeže  do  školských
stolnotenisových líg, projekte Stolný tenis do škôl 2019 ako aj ďalších projektoch realizovaných SSTZ za
účelom rozvoja stolného tenisu a podpory stolného tenisu na školách.
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6.7.2. Predseda KM VsSTZ informoval o záujme ŠKST Humenné na zriadenie regionálneho centra mládeže.
Za týmto účelom boli  členovia VV VsSTZ požiadaní a zaujatie stanoviska k tomuto návrhu, ktorý bude
následne ako odporúčacie stanovisko predložené KM SSTZ na ďalšie rokovanie. VV po prerokovaní tohto
bodu prijal jednohlasne stanovisko, že odporúča vznik regionálneho centra pre ŠKST Humenné. 

K bodu 7/ Informácie predsedu ekonomickej komisie

7.1. Predloženie návrhu rozpočtu VsSTZ 2019
Predseda  EK  predložil  návrh  rozpočtu  VsSTZ  na  rok  2019  po  zapracovaných  pripomienkach.  VV  po
prerokovaní a zapracovaní technických pripomienok rozpočet VsSTZ 2019 jednohlasne schválil.

7.2. Priebežný reporting
Predseda  KM  VsSTZ  navrhol,  aby  predseda  EK  realizoval  a  vypracuvával  priebežný  mesačný  reporting
príjmov a výdavkov rozpočtu VsSTZ podľa  kapitol  a  podkapitol  tak,  aby  bolo  možné tieto  skutočnosti
priebežne  sledovať  a  efektívnejšie  reagovať  na  zmeny  v  rozpočte.  VV VsSTZ tento návrh  jednohlasne
schválil, s tým, že že predseda EK je povinný členom VV takýto reporting zasielať priebežne do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca.

7.3. Nevyčerpané vratky
Členovia VV VsSTZ prerokovali otázku nevyčerpaných vratiek za registrácie, ktoré v súčasnej dobe nie je
možné poukázať niektorých zväzom a a ni klubom /nepredloženie účtu/. VV jednohlasne schválil, že pokiaľ
dotknuté subjekty  nezašlú  číslo  bankového účtu  predsedovi  VSSTZ  alebo predsedovi  EK  najneskôr  do
konania konferencie VsSTZ 2019, tieto finančné prostriedku budú presunuté do rezervy VsSTZ na výlučné
použitie pre potreby VsSTZ.

K bodu 8/ Informácie predsedu rozhodcovskej a matričnej komisie
Predseda RK informoval, že aktuálne nerieši žiadne závažné skutočnosti ohľadom tejto agendy, je potrebné
v spolupráci so SSTZ doriešiť niektoré ekonomické veci po zmene sadzobníka za školenia rozhodcov, ktoré
prerokuje s príslušným zástupcom SSTZ.

K bodu 9/ Informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
Predseda  TMK  konštatuje,  že  v  mesiaci  marec  sa  v  Humennom  uskutočnilo  celoslovenské  školenie
trénerov. Zároveň uvádza, že v termíne do 31.05.2019 má záujem zorganizovať školenie trénerov, presné
miesto a termín ešte nie je určený.

K bodu 10/ Informácie predsedu disciplinárnej komisie
Predseda DK informoval, že DK v tejto sezóne neriešila žiadne disciplinárne previnenia hráčov a oddielov.

K bodu 11/ Príprava Konferencie VsSTZ
VV VsSTZ definitívne určil  termín Konferencie VsSTZ, ktorá sa uskutoční dňa 23.  mája 2019. Ukladá sa
predsedovi  VsSTZ  pripraviť  návrh  organizačného zabezpečenia  konferencie,  rozdelenia  úloh  s  určením
zodpovedných osôb za jednotlivé oblasti.

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 VsSTZ
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13.1.2. Berie na vedomie informácie predsedu športovo-technickej komisie
13.1.3. Berie na vedomie informácie predsedu komisie mládeže
13.1.4. Berie na vedomie informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
13.1.5. Berie na vedomie informácie predsedu ekonomickej komisie
13.1.6. Berie na vedomie informácie predsedu disciplinárnej komisie
13.1.7. Berie na vedomie informácie predsedu rozhodcovskej komisie

13.2. Schvaľuje:
13.2.1. VV VsSTZ schvaľuje odporúčacie stanovisko pre KM SSTZ pre vznik regionálneho centra mládeže pre
ŠKST Humenné.

13.3. Ukladá:

Uznesenie č. 04/2019:
Ukladá  sa  predsedovi  ŠTK  zverejniť  správu  s  výsledkami  konečných  poradí  družstiev  s  uvedením
postupujúcich a zostupujúcich družstiev.

Zodpovedný: J. Pitoňák 
Termín: 15.04.2019

Uznesenie č. 05/2019:
Ukladá sa predsedovi ŠTK pripraviť informáciu pre predsedov OBSTZ a OsTZ ohľadom informácie, že  od
súťažného ročníka 2019/2020 budú za oficiálne postupové súťaže do súťaží VsSTZ /do 4. ligy/ uznané iba
piate ligy, v ktorých každý hráč zapísaný na súpiske každého družstva musí mať platnú registráciu SSTZ. V
opačnom prípade bude celá táto súťaž /5. liga/ nepostupovou súťažou. Zároveň oznámiť, že všetky piate
ligy budú mať výsledkový servis na jednom mieste, a to pinec.sk, s tým, že v ročníku 2019/2020 to bude na
náklady VsSTZ. Tento list – informáciu aj zverejniť na vsstz.sk a zaslať všetkým predsedom mailom.

Zodpovedný: J. Pitoňák 
Termín: 30.04.2019

Uznesenie č. 06/2019:
Ukladá ŠTK mládeže v stanovených termínoch zverejniť propozície propozície M VSL jednotlivcov mládeže
a postupne aj ďalšie s tým súvisiace dokumenty /npar. Právo štartu atď./

Zodpovedný: E. Hajduk 
Termín: priebežne pred M VSL jednotlivcov v každej kategórii

Uznesenie č. 07/2019:
Ukladá predsedovi KM zverejniť nomináciu na GP Praha mládeže vrátane trénerov a vedúceho výpravy.

Zodpovedný: D. Fink 
Termín: 30.04.2019

Uznesenie č. 08/2019:
Ukladá predsedovi EK  vypracuvávať a zasielať členom VV priebežne vždy do 10. dňa mesiaca priebežný
mesačný reporting príjmov a výdavkov rozpočtu VsSTZ podľa kapitol a podkapitol.

Zodpovedný: M. Gumáň 
Termín: uznesenie trvalé
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Uznesenie č. 09/2019:
Ukladá  predsedovi  VsSTZ  pripraviť  návrh  organizačného  zabezpečenia  konferencie,  rozdelenia  úloh  s
určením zodpovedných osôb za jednotlivé oblasti. Potrebné materiály po odpripomienkovaní členmi VV
násldne zverejniť.

Zodpovedný: V. Pavúk 
Termín: 15.04.2019 – zaslať členom VV na pripomienky

18.04.2019 – zverejnenie dokumentov na vsstz.sk

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 23. mája o 09.00 hod. v Prešove /Hotel Lineas – miesto Konferencie/.  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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