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ZÁPISNICA č.3/2020 
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

Termín zasadnutia: PONDELOK 8.6.2020 
Miesto konania: Reštaurácia Sokolovňa, Kpt. Nálepku 6, Prešov 
Čas začatia: o 14:00 hod. 
 
Prezenčná listina: Členovia Výkonného výboru: 
          - Vincent Pavúk /predseda VsSTZ/prítomný 
                                  - JUDr. Zoltán Gallo/predseda DK/neprítomný 
          - 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/neprítomný 
 
                                  Ďalšie prítomné osoby: 
                                  - Erik Hajduk /ŠTK mládeže/ 
 
Program rokovania:  1. Otvorenie, prezentácia 
   2. Schválenie programu rokovania 
   3. Kontrola uznesení  
   4. Vyhodnotenie Konferencie VsSTZ 2020 per rollam 
       - správa predsedu 
       - správa zapisovateľa o priebehu Konferencie 
   5. Správa Ekonomickej komisie – Gumáň  
        - predloženie zmien rozpočtu, pripomienky k rozpočtu 
   6. Správa ŠTK 
       - Znovuotvorenie súťaží VsSTZ dospelých 
   7. Diskusia 
       - Odvolanie ŠKST Zemplínske Hámre voči rozhodnutiu ŠTK 
   8. Návrh uznesenia  
   9. 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 Erik Hajduk. 



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. 
 

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 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 
Záver: uznesenie splnené čiastočne 
Termín: do najbližšieho VV  
 
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 čiastočne splnené 
/informácia bola zo strany SSTZ zverejnená na stránke SSTZ/ 
 
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 
Záver: uznesenie čiastočne splnené  
Predseda rozhodcovskej a matričnej komisie konštatoval, že svoju správu predložil na 
zasadnutí VV 3.2.2020 a dodal, že táto správa mala byť zároveň aj hodnotiacou správou ku 
Konferencii. Túto skutočnosť ale neoznámil v termíne členom VV a nezaslal ju poverenému 
členovi VV na zverejnenie. 
 
 
 
 
 



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 
Záver: uznesenie pretrváva 
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 
Záver: uznesenie prerokované na VV 8.6.2020 a predĺžené do nasledujúceho VV 
 

K bodu 4/ Vyhodnotenie Konferencie VsSTZ 2020 per rollam 
Predseda VsSTZ predniesol krátku správu z Konferencie. Správa zapisovateľa je súčasťou 
Zápisnice z Konferencie VsSTZ per rollam. VV bol oboznámený so správami predsedu 
a zapisovateľa. Predseda konštatoval, že niektorí delegáti v deň konania Konferencie per 
rollam vzniesli námietky voči systému hlasovania. Zväčša mali problém s prihlasovaním do 
systému a tvrdili, že neboli dostatočne oboznámení so systémom ako bude hlasovanie 
prebiehať. 
Predseda Matričnej a rozhodcovskej komisie Stanislav Dubec konštatoval, že Konferencia 
v tomto formáte nič podstatné  nepriniesla. VV by sa mal zaoberať iným formátom 
konferencie per rollam – mimo volebnej konferencie. 
 

K bodu 5/ Správa Ekonomickej komisie – Gumáň 
Predseda EK informoval o zmenách v rozpočte a zapracoval nové položky týkajúce sa web 
stránky a web hostingu. 
Hlasovanie 5 za: 0 proti, 0 sa zdržali  
 

K bodu 6/ Správa ŠTK – Znovuotvorenie súťaží VsSTZ dospelých 
VV VsSTZ schválil ukončenie krajských stolnotenisových súťaží súťaží po 17.kole. Družstvá 
umiestnené na 1.mieste tabuliek po 17.kole sezóny 2019/2020, majú právo postupu do 
vyšších súťaží. Oddiely, ktoré majú svoje družstvá na zostupových miestach jednotlivých 
súťaží a mali teoretickú možnosť v neodohratých stretnutiach obsadiť nezostupové miesto, 
zo súťaží nezostupujú. Družstvá môžu podať prihlášky do vyššej súťaže. Baráže VV VsSTZ 
neschvaľuje. Poháre víťazom jednotlivých súťaží dospelých, budú odovzdané pri žrebovaní 
nového ročníka, ktorý bude spojený s Aktívom klubov. 
 
 

K bodu 7/ Diskusia 
- Odvolanie ŠKST Zemplínske Hámre voči rozhodnutiu ŠTK, VV VSTZ vzhľadom k aktuálnej  
   situácii (ukončenie súťaží) neprejednával. 
 
 
 
 



K bodu 8/ Návrh uznesenia  
Uznesenie č. 11/2020: 
Vzhľadom k neuskutočnenému VV 2.3.2020, prítomní členovia VV sa dohodli opätovne 
zaradiť bod programu, kde by sa všetci členovia VV mohli podrobnejšie oboznámiť 
s novovytvorenou stránkou VsSTZ a aby na najbližšie zasadnutie VV bol k tomu prizvaný 
správca stránky p. Pekarík. 
 
Uznesenie č. 12/2020: 
Predseda ŠTK vydá úradnú správu po ukončení súťaží riadených SSTZ 
Z: Pitoňák 
T: 10.7.2020 
 
Uznesenie č. 13/2020: 
VV VsSTZ schválil ukončenie krajských stolnotenisových súťaží súťaží sezóny 2019/2020 po 
17.kole. 
Hlasovanie 5 za: 0 proti, 0 sa zdržali  

 
K bodu 9/ Záver 
Predseda VsSTZ o 16.30 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie 
rokovanie VV VsSTZ sa uskutoční 24.8.2020, ktoré bude zároveň Aktívom klubov. 
Zápisnica bola pred uverejnením zaslaná na pripomienky a schválenie všetkým členom VV. 
 
Zápisnicu vyhotovil:    
Erik Hajduk 
 
Správnosť zápisnice overil: 
Vincent Pavúk, predseda VsSTZ 
 
            Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 
 
 .  


