
Správa o činnosti VsSTZ 
 
 
 

Vážení delegáti. 
 
 
 

 Pozdravujem všetkých priateľov stolného tenisu, ktorí sledujete 
krajskú konferenciu  VsSTZ per rollam. Ako už všetci vieme, aj tohto 
roku sa uskutočňuje táto krajská konferencia, ktorú nám určujú stanovy. 
V tomto roku Výkonný výbor sa schádzal podľa potreby, štvrťročne 
a jeho činnosť je zdokumentovaná na webovej stránke nášho zväzu. Na 
týchto výkonných výboroch  sa riešilo viacero problémov s rozpočtovými 
záležitosťami mládeže, ako aj s vyžrebovaním a štruktúrou súťaží. Počas 
uplynulého obdobia roka 2019 nenastali žiadne vážnejšie udalosti, ktoré 
by výrazne ovplyvňovali riadenie nášho zväzu. Stolnotenisové kluby pod 
týmto vedením odohrali zápasy podľa stanoveného harmonogramu. 
 
 Vážení členovia a delegáti, určite ste zaregistrovali novú webovú 
stránku. Doterajšia stránka už bola zastaralá, ktorú sme až doteraz 
používali. Aktuálne trendy a systémy boli natoľko rozdielne, že snažiť sa 
o vylepšenie tej starej nemalo význam. Pri tvorbe novej stránky sa 
naimportoval celý pôvodný web, k dispozícii je Google analytika, Google 
maps, čo nám umožní sledovať počet lajkov na jednotlivé články 
a mnoho ďalších vylepšení. Pri realizácii tejto  web stránky nám veľmi 
pomohol p. Pekárik, ktorému ďakujeme za jeho snahu a čas, ktorý strávil 
pri príprave. 
 
   Aj tohto roku na východnom Slovensku prebiehali regionálne 
kempy výberov VsSTZ a taktiež v rámci projektu „stolný tenis do škôl“ 
boli zorganizované viaceré podujatia. Na týchto podujatiach sa pre 
zvýšenie atraktívnosti zúčastnili aj niektorí reprezentanti SR. 
 
 Nedá mi nespomenúť tohtoročné organizovanie majstrovstiev  
východného Slovenska dospelých, ktoré sa uskutočnili v mestskej 
športovej hale v Giraltovciach. Výkonný výbor vyslovuje poďakovanie 
stolnotenisovému klubu  a jeho predsedovi JMC Lužany Miroslavovi 
Cigánovi za vzornú organizáciu turnaja. 
 
 Začiatkom roku 2020 zasiahol aj náš VsSTZ v marci nežiaduci 
faktor Covid-19, pre ktorý sme museli prerušiť všetky súťaže nielen na 
východnom Slovensku, ale v celej SR. Tento jav pretrváva ešte aj 



v tomto období, kedy by už naše súťaže boli ukončené. Väčšina klubov 
na východnom Slovensku by chcela odohrať všetky zápasy. VV VsSTZ 
po dlhej diskusii prijal stanovisko, že záujmom VsSTZ je súťaže dohrať 
a vyhovieť klubom, avšak iba vtedy, ak to bude vzhľadom na aktuálnu 

situáciu možné dohrať do konca júna 2020. V prípade, že súťaže nebude 
možné kompletne dohrať do konca júna 2020, výkonný výbor sa 
uzniesol, že v takomto prípade bude platiť tabuľkový stav po 17. kole. 
Definitívne stanovisko prijmeme bezprostredne po konferencii VsSTZ, 
najneskôr v prvý júnový týždeň 2020.  
 
 VsSTZ, ako športový zväz, vykonáva na území východného 
Slovenska pôsobnosť pre stolný tenis a združuje športové stolnotenisové 
kluby. Úzko spolupracuje so SSTZ. Vo vzťahu k SSTZ chcem vyzdvihnúť 
úzku spoluprácu s funkcionármi a administratívou SSTZ. Dovolím si 
z tohto miesta povedať, že s členmi SSTZ je spolupráca na dobrej 
úrovni. 
 
 Vážení delegáti, na záver mojej správy sa Vám chcem všetkým 
poďakovať za Vašu  doterajšiu spoluprácu a prajem Vám veľa úspechov 
v športovej oblasti. 
 
 
 
Vranov nad Topľou, 29.5.2020 
       
          Vincent Pavúk 
        Predseda VsSTZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


