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

ZÁPISNICA č. 1/2020
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

Termín zasadnutia: 3. február 2020
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/, Anton Gurčík /kontrolná komisia/

Program rokovania:   1. Otvorenie, prezentácia 
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola uznesení
  4. Príprava Konferencie VsSTZ 2020
  5. Správa predsedu VsSTZ
  6. Informácie predsedu ekonomickej komisie
  7. Informácie predsedu komisie mládeže
  8. Informácie predsedu rozhodcovskej a matričnej komisie
  9. Informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
10. Informácie predsedu športovotechnickej komisie
11. Informácie predsedu disciplinárnej komisie
12. Rôzne
13. Schválenie uznesení
14. Ukončenie zasadnutia, záver

K bodu 1/ Otvorenie, prezentácia
Predseda VsSTZ privítal členov VV a ďalšie prítomné osoby na zasadnutí VV. Konštatuje, že na rokovaní sú 
prítomní 7 členovia VV, neprítomní 0 členovia, VV je uznášaniaschopný. Rokovanie VV vedie predseda 
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.
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K bodu 3/ K  ontrola uznesení  
Z predchádzajúceho VV neboli termínovo na realizáciu a kontrolu uložené žiadne uznesenia.

Uznesenie č. 10/2019:
Ukladá  predsedovi  KM  VsSTZ  predložiť  na  rokovanie  VV  SSTZ  VsSTZ  návrh  na  potrebu  budúcej 
poloprofesionalizácie niektorých činností VsSTZ, a to na základe priamej podpory na činnosť SSTZ tak, aby 
boli zabezpečené stále zvyšujúce sa vecné a časové požiadavky na činnosti VsSTZ.

Zodpovedný: Fink 
Termín: 18.12.2019
Záver: úloha splnená /predložené na rokovanie VV SSTZ/

/V zmysle záverov z VV SSTZ bude tento návrh ďalej prerokovaný po doručení
alternatívnych návrhov na konkrétne formy podpory/

K bodu 4/ Príprava Konferencie VsSTZ 2020

Predsada VsSTZ predložil prvé informácie o pripravovanej konferencii VsSTZ. Termín je stanovený na deň 
21.05.2020 /štvrtok/. VV VsSTZ rozhodol, že súčasťou konferencie pri príležitosti 95. výročia SSTZ bude aj 
ocenenie všetkých doterajších predsedov VsSTZ ako aj  PO a KE kraja v čase keď bol  VsSTZ rozdelený.  
Úlohou pripraviť podklady k tomuto oceneniu bol poverený JUDr. Gallo. Ocenení obdržia pamätné plakety. 
Predseda EK súčasne pripraví návrh rozpočtu konferencie a predseda VsSTZ do budúceho VV pripraví a 
zašle n apripomienky aj kompletný návrh materiálov súvisiacich s prípravou a priebehom konferencie.

K bodu 5/ Správa predsedu VsSTZ

5.1. Správa z majstrovstiev východného Slovenska dospelých
Predseda  VsSTZ  informoval  o  uskutočnených  MVSL  dospelých,  ktoré  sa  uskutočnili  v  Giraltovciach. 
Vyzdvihol organizáciu turnaja ako aj  prostredie mestskej športovej haly. VV po prerokovaní organizácie 
MVSL do budúcna ako aj niektorých ďalších organizačných záležitosti rozhodol, že pre organizáciu budúcich 
MVSL dospelých budú platiť nasledujúce pravidlá.

5.2. Pravidlá pre organizovanie MVSL dospelých
- VSSTZ poskytne organizátorovi paušálnu náhradu ua realizáciu vo výške 500,00 EUR
- organizátor je povinný v rámci paušálnej náhrady zabezpečiť najmä:

- najmenej 8 súťažných stolov ITTF + príslušné vybavenie kurtu ku každému stolu
- osvetlenie a teplotu podľa súťažných predpisov
- teplý bufet
- nájomné a ďalšie náklady spojené so zabezpečením priebehu podujatia
- ďalšie podmienky stanovený súťažnými predpismi a pravidlami stolného tenisu

- paušálna náhrada bude poskytnutá až po uskutočnení podujatia a po preukázaní všetkých podmienok
- v prípade nesplnenia podmienok je VSSTZ oprávnený paušálnu náhradu primerane krátiť
- VsSTZ ďalej n avlastné náklady zabezpečí poháre, diplomy, medaile, 2x HR a 4x stoloví rozhodcovia
- od semifinálových zápasov sa ukladá povinnosť zabezpečiť licencovaného stolového rozhodcu
- Hlavných rozhodcov a stolových rozhodcov nominuje Komisia rozhodcov VsSTZ
- štartovné sa na nevyberá
- podmienky pre právo účasti na MVSL určí VV VsSTZ, tieto podmienky budú súčasťou propozícií

5.3. Nová web stránka VsSTZ
Konštatuje sa, že nová stránka VsSTZ je v príprave, jednotliví  členovia VsSTZ zašlú svoje pripomienka a 
návrhy predsedovi Km VsSTZ v lehote do 10.2.2020.
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K bodu 6/ Informácie predsedu ekonomickej komisie

6.1. Rozpočet VsSTZ 2020
predseda EK predložil na rokovanie upravený rozpočet na rok 2020. Vzhľadom na ďalšiu potrebu úpravy 
rozpočtu o navýšenie položiek súvisiacich s majstrovstvami kraja dospelých ako aj krajskou konferenciou 
bude do ďalšieho VV bude predložený dopracovaný návrh rozpočtu.

K bodu 7/ Informácie predsedu komisie mládeže

7.1. Informácia o priebehu mládežníckych súťaží 2019/2020
Predseda KM VsSTZ a ŠTK mládeže informovali o priebehu a stave mládežníckych súťaží. Konštatujú, že 
súťaže  priebiehajú  bez  problémov.  V  rámci  skvalitňovania  rozhodcovského  servisu  do  budúcnosti  sa 
navrhuje, aby v rozpise súťaží mládeže ako rozhodcovia VSPM boli uvedení len rozhodcovia s licenciou HR 
a  uvedením  čísla  licencie  ako  aj  platnosti  a  súčasne  aj  zástupca  HR  minimálne  licenie  C.  Uvedené 
skutočnosti  budú súčasťou rozpisu  súťaže mládeže 2020/2021.  V prípade nesplnenia  tejto  povinností, 
bude organizátorovi konkrétna VSPM odobratá, resp. do budúcna nebude pridelená žiadna ďalšia VSPM..

7.2. Regionálne kempy, výbery
Predseda  KM  VsSTZ  informoval,  že  ďalšie  regionálne  kempy  výberov  VsSTZ  sa  uskutočnili  koncom 
decembra,  ako  trojdňové,  najmladší  žiaci  v  Humennom,  mladší  v  Michalovciach.  Všetky  informácie  o 
kempoch boli zverejnené v úradnej správe mládeže. Hlavní tréneri kempov vypracovali záverečné správy.

7.3. Projekt – Stolný tenis do škôl
Predseda KM VsSTZ informoval, že v rámci projektu „Stolný tenis do škôl“ boli na východnom Slovensku 
zorganizované  v  januári  dve  podujatia,  a  to  Kráľovský  Chlmec  a  Rožňava,  Strážske sa  neuskutočnilo  z 
dôvodu chrípkových prázdnin. Na všetkých podujatiach /stolnotenisová show/ sa zúčastnil reprezentanti 
SR A. Valúch. Všetky info sú zverejnené na stránke www.sraketoudoskoly.sk.

7.4. Vypísanie MVSL mládeže
Predseda KM VsSTZ informuje o príprave MVSL mládeže takto:.

MVS mládeže 2020 – usporiadatelia, termíny
Jednotlivci
Dorast  – 03.05.2020 – TJ STO Slovenská Ves HR: Hajduk, Petríková
Staršie žiactvo  – 04.04.2020 – ŠKST Humenné HR: Pavlotty, Černigová
Mladšie žiactvo  – 09.05.2020 – STO Valaliky HR: Laboš, Petríková
Najml. Žiactvo  – 28.03.2020 – ŠKST Sokol Vojčice HR: Hajduk, Petríková

bola vznesená pripomienka na kontrolu hracej miestnosti ŠKST Sokol Vojčice, najmä zatemnenie. 
ŠTK mládeže vykoná týždeň pred termínom kontrolu hracej miestnosti a zašle o tom informáciu 
predsedovi KM VsSTZ. Pokiaľ nebude neostatok odstránený, bude táto kategória pridelená inému 
organizátorovi.

Zástupcu hlavného rozhodcu, riaditeľa turnaja a organizačných pracovníkov určí usporiadateľ pred 
vydaním propozícií. Poháre, medaily a diplomy doručí KM VsSTZ usporiadateľovi. 

Termíny vydania nominačných rebríčkov a vydanie propozície  
Dorast – 20.04.2020
Staršie žiactvo – 22.03.2020
Mladšie žiactvo – 20.04.2020
Najml. žiactvo – 15.03.2020
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Termíny na nahlasovanie MO s právom štartu na MVS
Dorast – 31.03.2020
Staršie žiactvo – 29.02.2020
Mladšie žiactvo – 31.03.2020
Najml. žiactvo – 29.02.2020

Usporiadatelia  MO,  resp.  okresné alebo oblastné zväzy  sú  povinné zaslať  kompletné výsledky
dvojhier vo všetkých stupňoch Majstrovstiev okresov, oblastí podľa kategórií (nie iba výsledkovú
listinu) na adresu  erikhajduk@gmail.com. Právo štartu na MVS má iba Majster okresu, oblasti,
v  ktorom  štartovalo  v  dvojhre  najmenej  8  hráčov  alebo  hráčok  a  musia  byť  zaregistrovaní  v
databáze  hráčov  SSTZ.  Ak  sa  MO  zúčastnilo  menej  ako  8  hráčov  alebo  hráčok  v  kategórii,
nemajú právo štartu na MVS. Tabuľka majstrov okresov, oblastí aj s právom štartu na MVS, bude  
uverejnená tak ako ich budú jednotlivé okresy alebo oblasti oznamovať.

K bodu 8/ Informácie predsedu rozhodcovskej a matričnej komisie

8.1. Školenie rozhodcov v Starej Ľubovni
Predseda komisie S. Dubec informoval o školení rozhodcov, ktoré sa uskutočnilo v Starej Ľubovni, cca 30 
uchádzačov o prdĺženie licencií. Ekonomika školenia ešte nie je dotiahnutá. 

8.2. Školenie hlavných rozhodcov vo Zvolene
Informoval  tiež  o  školení  hlavných  rozhodcov  vo  Zvolene,  ako  aj  o  účastí  rozhodcov  z  východného 
Slovenska.  Bolo konštatované,  že  o programoch na SPM alebo VSPM sa nediskutovalo a  ani  sa tento 
program neprezentoval.  

8.3. Oblečenie rozhodcov
Predseda komisie S. Dubec informoval o príprave jednotného oblečenia pre rozhodcov SSTZ, s tým, že si ho 
budú  môcť  zakúpiť  aj  rozhodcovia  jednotlivých  klubov.  Je  potrebné  zistiť  záujem  o  zakúpenie 
rozhodcovských tričiek. Bude zverejnená výzva na vsstz.sk, aby jednotlivé kluby alebo rozhodcovia nahlásili 
počty a veľkosti.

8.4. Prestupy a hosťovania
Predseda komisie informoval o prestupoch a hosťovaniach v termíne do 15.1.2020. Predseda kontrolnej 
komisie reagoval, že táto informácia nebola na stránke vsstz.sk doposiaľ zverejnená. 

K bodu 9/ Informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
Predeseda komisie O. Haky informoval o školeniach v roku 2019 aj o stave neplatných licencií. Najbližšie sa 
plánuje školenie trénerov v roku 2020 v decembri.

K bodu 10/ Informácie predsedu športovo-technickej komisie

10.1. Informácia o priebehu súťaží.
Predseda  ŠTK  informoval  o  priebhu  súťaží  dospelých,  bola  vydaná  úradná  správa  s  uvedením  pokút. 
Systém na pinec.sk automaticku uvádza oneskorené zápasy a tým pádom sa udeľovanie pokút nedá obísť. 
Konštatuje, že všetky súťe prebiehajú bez väčších problémov.

10.2. Odvolania a športovo-technické záležitosti
Predseda ŠTK informoval o aktuálnom stave podaných protestoch a odvolaniach.

K bodu 11/ Informácie predsedu disciplinárnej komisie
Predseda DK informoval, že v poslednom období neboli riešené žiadne disciplinárne previnenia.
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K bodu 12/ Rôzne
Predseda VsSTZ informoval o článku týkajúcom sa M VSL dospelých v denníku Korzár ako aj  o záujme 
niektorých novinárov o informácie o činnosti a pôsobení VSSTZ, o počte klubo, športovcov, talentoch ako aj 
ďalších informáciách.

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
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 ekonomickej komisie
13.1.5. Berie na vedomie informácie predsedu disciplinárnej komisie
13.1.6. Berie na vedomie informácie predsedu trénersko-metodiskej komisie
13.1.7. Berie na vedomie informácie predsedu rozhodcovskej a matričnej

13.2. Ukladá:

Uznesenie č. 1/2020:
VV VsSTZ ukladá predsedovi VsSTZ predložiť na rokovanie najbližšieho VV kompletné materiály súvisiace s 
prípravou Konferencie VSSTZ vrátane povinností VsSTZ /zverejnenie materiálov, termíny, atď./

Zodpovedný: V. Pavúk 
Termín: do najbližšieho VV

Uznesenie č. 2/2020:
VV VsSTZ ukladá predsedovi EK predložiť na rokovanie najbližšieho VV návrh rozpočtu Konferencie VsSTZ 
2020.

Zodpovedný: M. Gumáň 
Termín: do najbližšieho VV

Uznesenie č. 3/2020:
VV VsSTZ  ukladá  predsedovi  DK  predložiť  na  rokovanie  najbližšieho  VV  materiál  týkajúci  sa  ocenenia 
všetkých doterajších predsedov VsSTZ a PO + KE kraja /mená, stručné informácie o ocenených, atď.

Zodpovedný: Z. Gallo 
Termín: do najbližšieho VV

Uznesenie č. 4/2020:
VV VsSTZ ukladá členom VV zaslať  predsedovi  KM návrhy a  pripomienky týkajúce sa  spustenia  novej 
webstránky VsSTZ. 

Zodpovedný: členovia VV VSSTZ 
Termín: 10.02.2020

Uznesenie č. 5/2020:
VV  VsSTZ  ukladá  predsedovi  rozhodcovskej  a  matričnej  komisie  zverejniť  na  vsstz.sk  výzvu  klubom 
ohľadom záujmu zakúpiť si oficiálne tričko rozhodcu SSTZ, nahlásiť počty a veľkosti.
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Zodpovedný: S. Dubec 
Termín: 15.02.2020

13.3. Schvaľuje

Uznesenie č. 6/2020:
VV VsSTZ schvaľuje pravidlá pre oranizovanie MVSL dospelých v zymsle bodu 5.2. tohto zápisu.

K bodu 14/ Ukončenie zasadnutia, záver
Predseda VsSTZ o 16.30 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie rokovanie VV 
VsSTZ sa uskutoční dňa 2.3.2020 o 14.00 hod. v Prešove.  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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