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

ZÁPISNICA č. 6/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

Termín zasadnutia: 16. december 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/ neprítomný
- 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/, Ladislav Bodnár 

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

   8. Informácie predsedu športovotechnickej komisie
  9. Informácie predsedu disciplinárnej komisie
10. Odvolania a športovo-technické záležitostí
11. Rôzne
12. Schválenie uznesení
13. 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 5 členovia VV, neprítomní 2 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.

K bodu 4/ Informácie predsedu trénersko-metodickej komisie
Vzhľadom na neprítomnosť predsedu tejto komisie O. Hakyho sa o tomto bode nerokovalo. 

K bodu 5/ Informácie predsedu rozhodcovskej a matričnej komisie
Vzhľadom na neprítomnosť predsedu tejto komisie S. Dubeca sa o tomto bode nerokovalo. 

K bodu 6/ Informácie predsedu komisie mládeže

6.1. Informácia o priebehu mládežníckych súťaží 2018/2019
Predseda KM VsSTZ a ŠTK mládeže informovali o priebehu a stave mládežníckych súťaží. Konštatujú, že 
súťaže priebiehajú bez problémov, potešiteľné sú stúpajúce počty mládeže, bežne 50 až 60 detí v kategórií, 
zaznamenali sme aj počet nad 70 detí v kategórií. Na turnaje VSPM začali po dlhšom čase zúčastňovať aj 
deti TJ Geológ Rožňava,  Veterán Poprad či Spišský Štvrtok. V rámci skvalitňovania rozhodcovského servisu 
do  budúcnosti  sa  navrhuje,  aby  v  rozpise  súťaží  mládeže  boli  uvedení  rozhodcovia  s  licenciou  HR  a 
uvedením čísla licencie ako aj platnosti.

6.2. Príspevok mládeže do 23 rokov
Predseda KM VsSTZ konštatuje, že oproti minulému roku čerpá príspevok SSTZ pre mládež do 23 rokov síce 
viac klubov, no stále je to nedostatočné oproti zvyšku Slovenska. Kluby VsSTZ nemajú čerpanosť ani 1/3 vo 
vzťahu k celkovej sume. Je potrebné skvalitni´t aj administratívnu prácu klubov, nakoľko podmienky pre 
čerpanie  nie  sú  veľmi  zložité  a  kluby  sa  vlasnou  nečinnosťou  oberajú  o  možnosť  získania  finančných 
prostriedkov. V roku 2019 to bolo viac ako 200 EUR na dieťa.

6.3. Regionálne kempy, výbery
Predseda  KM  VsSTZ  informoval,  že  ďalšie  regionálne  kempy  výberov  VsSTZ  sa  uskutočnia  koncom 
decembra.  Kempy  budú  trojdňové,  najmladší  žiaci  v  Humennom,  mladší  v  Michalovciach.  Všetky 
informácie o kempoch boli zverejnené v úradnej správe mládeže, info budú zverejnené aj na klubových 
stránkach organizátorov kempu. 

6.4. Projekt – Stolný tenis do škôl
Predseda KM VsSTZ informoval, že v rámci projektu „Stolný tenis do škôl“ boli na východnom Slovensku 
zorganizované  v  decembri  tri  podujatia,  a  to  Zborov,  Giraltovce  a  Poprad-Matejovce.  Na  všetkých 
podujatiach  /stolnotenisová  show/  sa  zúčastnili  reprezentanti  SR  /najmä  A.  Valúch/,  deti  mali 
autogramiádu,  rôzne  aktivity,  zapojili  sa  do  súťaží.  V  priebehu  januára  2020  sa  uskutočnia  ešte  tri  
podujatia,  a  to  Strážske,  kráľovský  Chlmec  a  Rožňava.  Všetky  info  sú  zverejnené  na  stránke 
www.sraketoudoskoly.sk.

6.5. Školksé stolnotenisové ligy
Predseda KM VsSTZ informoval o možnosti jednoltivých škôl, či klubov zapojiž sa do projektu školských 
stolnotenisových líg žiakov ZŠ ako dlhodobých súťaží, pričom SSTZ svojimi predpismy uznal tieto súťaže po 
splnení ´dalších podmienok za oficiálne súťaže SSTZ. Uvedené znamená, že v prípade troch štartov detí s 
registráciou v takejto súťaží je možné do budúcnosti čeprpať príspevok do 23 rokov aj na tieto deti. Všetky 
info sú na stránke www.sraketoudoskoly.sk

6.6. Publikačná činnosť
Predseda KM VsSTZ informuje, že v rámci projektov publikačnej činnosti SSTZ boli v roku 2019 podporené 
viaceré  publikácie  /Majcichov,  Jacovce,  Trnava/.  V  rámci  trvorby  predpokladaného  plánu  publikačnej 
činnosti  SSTZ  na  rok  2020  vyzýva  jednotlivé  kluby  na  zaslanie  informácie  o  možných  pripravovaných 
publikáciách klubov VsSTZ.
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K bodu 7/ Informácie predsedu ekonomickej komisie

7.1. Vratky z registrácií
Predseda EK informoval, že doposiaľ neboli ešte zo strany SSTZ zaslaná ďalšia 1/3 vratiek z registrácií. Je 
potrebné urgovať SSTZ a zistiť v čom je problém.

7.2. Rozpočet VsSTZ 2020
predseda  EK  predložil  na  rokovanie  návrh  rozpočtu  2020.  Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  nie  sú  ešte 
doriešené ani všetky položky z roku 2019 /napr. vratky z registrácií,  regionálne kempy, práce na novej 
webovej stránke/ rozpočet bude ešte priebežne aktualizovaná a bude predmetom schvaĺovania na ďalšom 
VV.

7.3. Informácia o priebežnom čerpaní
Predseda EK informoval, že členom VV zasiela priebežne čerpanie rozpočtu tak, ako mu to bolo uložené  
trvalým uznesením č. 8/2019.

7.4. Ekonomické posilnenie činnosti aparátu VsSTZ
Počas diskusie o rozpočte VsSTZ 2020 vyvstala otázka potreby budúcej poloprofesionalizácie niektorých 
činností VsSTZ. Za týmto účelom sa zhodli, že požiadajú SSTZ o možnosť priamej podpory na činnosť SSTZ 
tak, aby boli zabezpečené stále zvyšujúce sa vecné a časové požiadavky na činnosti VsSTZ, ktorý riadi 108 
družstiev v deviatich súťažiach dospelých + komplet  mládež.  VsSTZ je jediným zväzom, ktorý riadi dva 
kraje. Prednesením tejto požiadavky bol poverený JUDr. Fink, predseda KM VsSTZ a súčasne člen VV SSTZ.

K bodu 8/ Informácie predsedu športovo-technickej komisie

8.1. Informácia o priebehu súťaží.
Predseda ŠTK informoval o priebhu súťaží dospelých, konštatuje, že všetky súťe prebiehajú bez väčších 
problémov. Konštatuje menší technický problém pri zadávaní výsledkov na pinec.sk, s tým, že v prípade 
úpravy  výsledku  po  lehote  na  zadávanie  výsledkov  sa  automaticky  prepíše  časová  stopa,  čo  systém 
následne vyhodnocuej chybne ako neskoro zadaný zápas. Na odstránení technického problému sa pracuje.

8.2. Majstrovstvá VSL dospelých
Predseda ŠTK informoval, že tak ako v uplynulý rok aj pre rok 2020 nie je zo strany klubov o organizovanie  
majstrovstiev východného Slovenska dospelých.

K bodu 9/ Informácie predsedu disciplinárnej komisie
Predseda DK informoval, že počas tohto roku DK neriešila žiadny disciplinárny priestupok v pôsobnosti 
VsSTZ,  viedli  sa  však  viaceré  disciplinárne  konania  na  úrovnio  SSTZ  a  reprezentantov  SR,  vrátane 
reprezentantov z klubov na východnom Slovensku.         

K bodu 10/ Odvolania a športovo-technické záležitostí
- bez návrhov na prerokovanie. 

K bodu 11/ Rôzne

11.1. Ladislav Bodnár – 70 rokov
Predseda  VsSTZ  na  rokovaní  VsSTZ  privítal  dlhoročnú  funkcionársku  stálicu  L.  Bodnára  z  Vojčíc  pri 
príležitosti  jeho životného jubilea 70 rokov.  Odovzal  mu ďakovnú plaketu a poblahoželal  mu ešte veľa 
zdravia do budúcej práce pre stolnotenisové hnutie.
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11.2. Neúčasť niektorých členov VV
Predseda VsSTZ otvoril na riešenie otázku dlhodobých neúčastí viacerých členov VV vsSTZ na jednotlivých 
rokovaniach, navyše častokrát aj bez akéhokoľvek ospravedlnenia, čím často vysatvujú ostatných členov 
vsSTZ do pozície nevedomosti v otázke účasti na VV a možného zmarenia rokovania z dôvodu nedostatku 
kvóra na účasť.

K bodu 12/ 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

13.2. Ukladá:

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

K bodu 13/ Ukončenie zasadnutia, záver
Predseda VsSTZ o 16.00 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie rokovanie VV 
VsSTZ sa uskutoční dňa 3. február 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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