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Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice – Prešov 

so sídlom Boženy Němcovej 2575, Vranov n/T 
 

 
 

ZÁPISNICA č. 2/2020 
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

 
Termín zasadnutia: 11. máj 2020 
Miesto konania:  sídlo VsSTZ – stolnotenisová hala Vranov nad Topľou 
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/ 
    
 
Program rokovania:   1. Otvorenie, prezentácia       
     2. Schválenie programu rokovania     
     3. Kontrola uznesení       
     4. Príprava Konferencie VsSTZ 2020 – rozdelenie úloh 
     5. Správa predsedu VsSTZ 
     6. Informácie predsedu ekonomickej komisie 
     7. Informácie predsedu komisie mládeže 
     8. Informácie predsedu športovo technickej komisie 
     9. Informácie predsedu disciplinárnej komisie 
   10. Rôzne 
   11. Schválenie uznesení 
   12. 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. Členovia VV si v úvode rokovania minútou ticha pripomenuli 
pamiatku zosnulého A. Comissa a M. Hrabovského. 

 
K bodu 2/ Schválenie 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/ Kontrola uznesení 
Z predchádzajúceho VV boli na kontrolu predložené nasledujúce uznesenia. 
 
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 
 Záver:  uznesenie nesplnené 
 NT:  15.05.2020 
    
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 
 Záver:  uznesenie splnené 
 
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 
 Záver:  uznesenie splnené čiastočne 
   /čiastočne zverejnený na stránke VsSTZ - stručné informácie o ocenených/   
 
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 
 Záver:  uznesenie splnené čiastočne /niektorí členovia VV sa vyjadrili, niektorí vôbec nie/ 

 
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. 
 
 Zodpovedný:  S. Dubec 
 Termín:   15.02.2020 
 Záver:  uznesenie nesplnené – na stránke VsSTZ materiál neuverejnený 
   /informácia bola zo strany SSTZ zverejnená na stránke SSTZ/  
  

 
K bodu 4/ Príprava Konferencie VsSTZ 2020 
VV potvrdil uskutočnenie Konferencie VsSTZ  per rollam dňa 29.05.2020. VV VsSTZ zabezpečí prípravu 
materiálov na Konferenciu a priebežne bude materiály /rokovací poriadok, správy atď./ zverejňovať na 
stránke vsstz.sk. Informáciu pre delegátov zverejní do 15.05.2020, ktorí budú povinný potvrdiť účasť do 
20.05.2020. Kompletné materiály na Konferenciu per rollam budú zverejnené najneskôr do 22.05.2020.  
Hlasovanie prebehne elektronicky, delegáti budú o spôsobe a ďalších podrobnostiach priebežne 
informovaní. Predsedovia jednotlivých komisií vrátane predsedu KK ako aj predseda VsSTZ zašlú 
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vypracované správy o činnosti  predsedovi KM VsSTZ do 20.02.2020 vo formáte PDF. VV VsSTZ schválil návrh 
na zloženie komisií na Konferenciu takto: návrhová komisia: Z. Gallo, A. Ružik, M. Gumáň,  mandátová 
komisia: J. Pitoňák, D. Fink, A. Hajduk, volebná komisia: E.Hajduk, O. Haky, S. Dubec. Bolo schválené, že na 
Konferenciu per rollam bude ako návrh predložený na hlasovanie za delegátov ako celok sedem členov VV 
VsSTZ + ŠTK mládeže E. Hajduk, avšak to len v prípade, ak tieto osoby budú súčasne delegátmi Konferencie. 
 

K bodu 5/ Správa predsedu VsSTZ 
 
5.1. Nová web stránka VsSTZ 
Konštatuje sa, že v apríli bola spustená nová webová stránka VsSTZ, ktorú obsahovo pripravil a doposiaľ 
naplnil predseda KM VsSTZ JUDr. Fink. Je pripravený návrh zmluvného servisu na prevádzku a údržbu stránky. 
Predseda VsSTZ zabezpečí uzatvorenie zmluvy. Prístup k stránke budú mať V. Pavúk, E. Hajduk a D. Fink. 
 

K bodu 6/ Informácie predsedu ekonomickej komisie 
 
6.1. Rozpočet VsSTZ 2020 
predseda EK predložil na rokovanie návrh upraveného rozpočtu  VsSTZ na rok 2020. Vzhľadom na niektoré 
ďalšie otázky spojené s rozpočtom bude tento opätovne dopracovaný a predložený na schválenie VV na 
najbližšom zasadnutí VV.   

 
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 
mládežnícke súťaže boli predchádzajúcim stanoviskom VV VsSTZ č. 2 a č.3 uzatvorené v stave pred 
prerušením súťaží z dôvodu COVID-19. Majstrovstvá VSL jednotlivcov a družstiev boli zrušené. KM VsSTZ 
vyhodnotí na prvých troch miestach tak jednotlivcov ako aj družstvá zo stavu VSPM pred prerušením súťaží, 
oceneným budú odovzdané diplomy a poháre na 1. VSPM budúcej sezóny za danú kategóriu. 
 
7.2. Regionálne kempy, výbery 
Predseda KM VsSTZ informoval, že ďalšie regionálne kempy výberov VsSTZ sa uskutočnili v priebehu marec 
2020 takto: 2. a 3. marec - najmladší žiaci ŠKST Humenné Humenné /tréneri Kacvinský, Mihaľovová/,  
3. a 4. marec - mladší žiaci STK Lokomotíva Košice /tréner A. Dzelinskij/. 

 
K bodu 8/ Informácie predsedu športovo-technickej komisie 
 
10.1. Informácia o priebehu súťaží. 
Predseda ŠTK informoval, že súťaže VsSTZ dospelých sú aktuálne prerušené po odohratí 17. kola. VV VsSTZ 
po diskusii prijal nasledujúce stanovisko. Záujmom VsSTZ je súťaže dohrať, 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, VV sa uzniesol, že v takom prípade bude platiť tabuľkový stav po 17. 
kole. V uvedenom prípade o postupujúcich a zostupujúcich rozhodne VV VsSTZ. Definitívne stanovisko 
príjme VV VsSTZ bezprostredne po Konferencii, najneskôr v prvý júnový týždeň 2020. 
 
10.2. Odvolania a športovo-technické záležitosti 
VV o daných otázkach nerokoval. 

 
K bodu 11/ Informácie predsedu disciplinárnej komisie 
Predseda DK informoval, že v poslednom období neboli riešené žiadne disciplinárne previnenia. 
 

K bodu 12/ Rôzne 
 
12.1. Galéria osobností VsSTZ 
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VV sa zaoberal otázkou zriadenia Siene slávy VsSTZ na základe predloženého materiálu JUDr. Finka. VV po 
diskusii prijal stanovisko, že vytvorí virtuálnu galériu osobností VsSTZ, ktorá bude trvalo prístupná a 
zverejnená na vsstz.sk. Kritériá pre zaradenie a zverejnenie osobností pripraví JUDr. Gallo /podklad z 
navrhovaného štatútu siene slávy VsSTZ/. Následne VV priebežne rozhodne o významných osobnostiach, 
ktoré budú zverejnené. Prípravou materiálov na zverejnenie sa poveruje JUDr. Gallo. 
otázky v súvislosti so sieňou slávy VsSTZ 
 
12.2. Návrh na zriadenie funkcie sekretára VsSTZ 
Vzhľadom na neustále narastajúcu agendu VsSTZ v rôznych oblastiach ako povinnosti plnenia dôležitých 
zákonných ustanovení predložil JUDr. Fink na rokovanie VV VsSTZ návrh na zriadenie funkcie sekretára VsSTZ. 
Členovia VsSTZ po vzájomnej diskusii s týmto návrhom súhlasili, je však potrebné doriešiť otázky spojené s 
financovaním a náplňou práce sekretára. Následne budú riešené otázky s formou výberu osoby na uvedenú 
pozíciu. 

 
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 
 
13.2. Ukladá: 
 
Uznesenie č. 7/2020: 
VV VsSTZ ukladá pripraviť materiály na Konferenciu VsSTZ a zverejniť ich na stránke vsstz.sk 
 
 Zodpovedný:   jednotliví členovia VV 
 Termín:   22.05.2020 
    
Uznesenie č. 8/2020: 
VV VsSTZ ukladá predsedovi EK predložiť na rokovanie najbližšieho VV dopracovaný návrh rozpočtu VsSTZ 
ako aj rôzne modely úpravy rozpočtu vo vzťahu k záujmu zriadenia funkcie sekretára a jeho odmeny. 
 
 Zodpovedný:  M. Gumáň 
 Termín:   do najbližšieho VV 
  
Uznesenie č. 9/2020: 
VV VsSTZ ukladá jednotlivým členom VV zaslať predsedovi KM VsSTZ zaslať návrhy na budúcu náplň činnosti 
sekretára VsSTZ. 
 
 Zodpovedný:   jednotliví členovia VV 
 Termín:   25.05.2020 
 
 
13.3. Schvaľuje 
 
Uznesenie č. 10/2020: 
VV VsSTZ schvaľuje návrh na zloženie komisií na Konferenciu takto: návrhová komisia: Z. Gallo, A. Ružik, M. 
Gumáň,  mandátová komisia: J. Pitoňák, D. Fink, A. Hajduk, volebná komisia: E. Hajduk, O. Haky, S. Dubec. 
Bolo schválené, že na Konferenciu per rollam bude ako návrh predložený na hlasovanie za delegátov ako 
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celok sedem členov VV VsSTZ + ŠTK mládeže E. Hajduk, avšak to len v prípade, ak tieto osoby budú súčasne 
delegátmi Konferencie. 

 
K bodu 14/ Ukončenie zasadnutia, záver 
Predseda VsSTZ o 19.00 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie rokovanie VV 
VsSTZ sa uskutoční po Konferencii VsSTZ per rollam, o termíne budú jednotliví členovia VV vopred 
informovaní. 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 
 
 


