
                               V ý c h o d o s l o v e n s k ý   stolnotenisový zväz  
                                                   093 01 Vranov nad Topľou, B. Němcovej 2575 

          T: 0908 145 858     IČO  :31268340      DIČ:  2021417090  

                                   ============================================== 

Zápisnica  

zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

 

Dátum, miesto a čas:   Prešov 14.10.2019, 14:00 Reštaurácia Sokolovňa 

Prítomní:   Pavúk, JUDr. Fink, Gumáň, Dubec, Haky  

Neprítomní:                                   Pitoňák, JUDr. Gallo 

Za ŠTK:                                            Hajduk Erik 

Program rokovania: 

1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola uznesení 
4. Informácie predsedu VsSTZ 
5. Informácie predsedu Športovo-technickej komisie 
6. Informácie predsedu Komisie mládeže 
    6.1. Regionálne centrum východ 
7. Informácie predsedu ekonomickej komisie 
8. Informácie ďalších predsedov komisií 
9. Rôzne 
10. Schválenie uznesení 
11. Ukončenie zasadnutia, záver 
 
1. Zasadnutie VV otvoril a viedol predseda. Konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňujú 5 členovia,  
    2 neprítomní. VV je uznášania schopný. Za Kontrolnú komisiu sa zasadnutia zúčastnil Anton Gurčík. 
    za ŠTK Erik Hajduk. 
 
2. VV VsSTZ schválil program zasadnutia  
 
3. Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí VV previedol predseda a skonštatoval, že  
    uznesenia sú čiastočne splnené. 
    - kontrola hracej miestnosti AŠK Maria Huta bola vykonaná s poverenia VV VsSTZ p. Antonom 
      Gurčíkom a p. Ing. Jozefom Tokarčíkom dňa 30.9.2019 a tí odporučili hraciu miestnosť schváliť 
    - po oznámení klubu STO Košarovce, predsedovi ŠTK, že podlaha v hracej miestnosti je upravená 
      na požiadavky VsSTZ, tento odporučil skontrolovať hraciu miestnosť poverenou komisiou, či spĺňa  
      kritéria hracích miestností.  



      
    -  Boli vznesené námietky voči hracej miestnosti predsedovi ŠTK OŠK ST Bzenov-Janov. Po preverení  
       a zaslaní dokumentácie, predseda ŠTK konštatuje, že hracia miestnosť vyhovuje kritériám. 
 
4. Predseda informoval o spoločnom zasadnutí VV SSTZ a VsSTZ, v dňoch 12.-13.9.2019  
     v Humennom, ktorého sa zúčastnili 4 členovia VV VsSTZ vrátane JUDr. Finka, ktorý je členom VV  
     SSTZ. 
    

5. Predseda Športovo-technickej komisie Ján Pitoňák sa zasadnutia VV nezúčastnil a ani písomne  
     neposlal žiadne materiály na prerokovanie 

      
6. Predseda KM informoval 
     - o pripravovanom zriadení Regionálneho centra východ, po tom ako sa klub STO Valaliky vzdal  
       tohto centra.  Žiadosť o zriadenie centra  podali 4 kluby: STK Lokomotíva Košice, Geológ Rožňava,  
       MŠK STO Krompachy a ŠK Orion Belá nad Cirochou. Konštatoval, že VV VsSTZ len odporučí KM  
       SSTZ na výber RC dva kluby - STK Lokomotíva Košice a Geológ Rožňava. 
    - o pripravovaných regionálnych kempoch mládeže najmladšieho a mladšieho žiactva. Konštatoval,  
      že do konca kalendárneho roka 2019 by sa mali uskutočniť ešte dva kempy, na ktoré sú už  
     vyčlenené prostriedky, z rozpočtu SSTZ, ktoré je potrebné vyčerpať 
   - o potrebe zriadenia funkcie sekretára VsSTZ, požiadal predsedu EK o zistenie finančného dopadu  
      na rozpočet VsSTZ vyplývajúce zo zriadenia tejto funkcie 
   - o pripravovanej novej webovej stránke VsSTZ, ktorej spustenie sa predpokladá od 1.1.2020.  
     Požiadal členov VV, aby vzniesli požiadavky jednotlivých komisií na funkcie, ktoré by chceli mať. 
     Skúšobná prevádzka webu, by mala byť spustená v dohľadnom čase 
 
7. Informáciu o plnení rozpočtu za rok 2019 predložil predseda EK Martin Gumáň. Konštatoval, že  
    niektoré položky rozpočtu sú prekročené a niektoré sa postupne ešte napĺňajú. Písomne  
    informoval členov VV o plnení rozpočtových položiek. Ďalej konštatoval, že všetky súťažné vklady,  
    poplatky za prestupy a hosťovania pre sezónu 2019/2020 kluby uhradili, rovnako sú uhradené  
    všetky uložené pokuty za sezónu 2018/2019. Niektoré kluby neuhradil kaucie za to, že nemajú  
    v poriadku rozhodcov a trénerov. Po uskutočnení príslušných školení do konca roka 2019 budú  
    tieto záležitosti doriešené a finančne vysporiadané. 
 
8. Predseda Matričnej a rozhodcovskej komisie Stanislav Dubec informoval 
    -  o pripravovaných školeniach rozhodcov v dvoch termínoch do konca roka 2019. Majú už  
        určeného lektora, ktorým bude Ing. Anton Hamran. Predbežný termín bol navrhnutý na dni  
       22.-23.11.2019. Miesto bude určené dodatočne. 
    Predseda Trénersko-metodickej komisie Ondrej Haky informoval, že 21 trénerov VsSTZ si na  
    poslednom seminári trénerov 31.5.2019 v Starej Ľubovni predĺžilo licencie trénerov na ďalšie 3  
    roky. Konštatoval veľmi nízky záujem nových trénerov si urobiť kvalifikácie, nakoľko ich odrádza  
    termínová náročnosť a podmienky na získanie licencie 
     
9. VV po prejednaní programu prijal toto 
 
 

u z n e s e n i e: 
 
I. odporúča 
- KM VsSTZ a následne VV VsSTZ výber z dvoch klubov VsSTZ STK Lokomotíva Košice a Geológ    
  Rožňava, bez určenia poradia,  pre zriadenie Regionálne centrum mládeže východ. KM SSTZ vyberie   
  z týchto navrhovaných klubov. 
 



II. schvaľuje 
Hracie miestnosti 
- AŠK Maria Huta 
- STO Košarovce 
- OŠK ST Bzenov-Janov 
 
10. Záver predniesol predseda, poďakoval sa prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 17:00. 
 
 
Zápisnicu vyhotovil: Erik Hajduk 
 
 

                          Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 
 


