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

ZÁPISNICA č. 4/2020
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ

Termín zasadnutia: 25. august 2020
Miesto konania: reštaurácia Sokolovňa, Kpt. Nálepku 6, Prešov
Čas začatia: 13.00 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/ neprítomný
- JUDr. Daniel Fink /predseda KM/ prítomný

Ďalšie prítomné osoby na rokovaní VV:
E. Hajduk, A. Gurčík, J. Pekarík 

Ďalšie prítomné osoby na rokovaní aktívu /od 15.00 hod./:
zástupcovia klubov a oblastných zväzov v riadiacej pôsobnosti VsSTZ  

Program rokovania:   1. Otvorenie, prezentácia 
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola uznesení
  4. Informácie predsedu VsSTZ
  5. Informácie predsedu komisie mládeže 
  6. Informácie predsedu ekonomickej komisie
  7. Informácie ďalších predsedov komisií
  8. Rôzne
  9. Informácie predsedu športovo technickej komisie
      + Aktív klubov VsSTZ od 15.00 hod.
10. Schválenie uznesení
11. Ukončenie zasadnutia, záver

K bodu 1/ Otvorenie, prezentácia
Predseda VsSTZ privítal členov VV a ďalšie prítomné osoby na zasadnutí VV. Konštatuje, že na začiatku 
rokovania bolo prítomných 5 členov VV, neprítomní 2 členovia,  VV je uznášaniaschopný. Rokovanie VV 
vedie predseda VsSTZ. Vyhotovením zápisnice bol poverený JUDr. Fink.  Konštatuje sa, že o 13.30 hod. sa 
na rokovanie VV dostavil JUDr. Gallo.

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. 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 splnené

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
Záver: uznesenie splnené 

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
Záver: uznesenie nesplnené
NT: do najbližšieho VV

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.

Zodpovedný: neuvedené
Termín: na najbližší VV
Záver: uznesenie splnené

Uznesenie č. 12/2020
Predseda ŠTK vydá úradnú správu po ukončení súťaží riadených SSTZ

Zodpovedný: J. Pitoňák
Termín: na najbližší VV
Záver: uznesenie splnené

K bodu 4/ Informácie predsedu VsSTZ

4.1.  Na rokovaní  VV VsSTZ  bol  prítomný p.  Pekarík,  ktorý  aktuálne  spravuje  systémy stránky  vsstz.sk. 
Jednotliví členovia VV na neho kládli viacero otázok, na ktoré p. Pekarík podrobne zodpovedal. Informoval 
o  technických  aspektoch  prevádzky  webu,  veci  týkajúce  sa  kontroly  prevádzky  webu  atď.  VV  po 
prerokovaní tohto bodu konštatuje, že za účelom riešenia  otázky komplexnosti správy web stránky ako aj 
jednotlivých sociálnych kont k tejto záležitosti zvolá samostatný VV.

4.2. Na základe žiadosti Oblastného stolnotenisového zväzu Prešov týkajúcej sa podpory turnaja SP mužov 
– Pohár Duklianskych hrdinov, VV VsSTZ po prerokovaní rozhodol o schválení finančnej podpory vo výške 
100 EUR.

4.3. K žiadosti STK Plešivec ohľadom zaradenia do 3. ligy prijal VV VsSTZ stanovisko, že žiadosti STK Plešivec 
nevyhovuje.
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K bodu 5/ Informácie predsedu komisie mládeže

5.1. Kalendár podujatí mládeže 2020/2021 – prvá polovica
Predseda KM VsSTZ predložil na rokovanie VV návrh kalendára VSPM do konca roka 2020. Jeho tvorba je 
vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom COVID-19 náročná. Využívanie telocviční športovými klubmi môže 
byť otázne. V tejto súvislosti je tiež potrebné počkať na aktuálne usmerenie SSTZ k organizácii športových 
podujatí a následne sa príjme stanovisko.

5.2.   Určovanie vedúcich krajských výprav na MSR mládeže  
Predseda KM VsSTZ podáva návrh na prerokovanie niektorých otázok súvisiacich s určovaním vedúcich 
krajských výprav na MSR mládeže. Po komunikácii v KM VsSTZ prevládol názor, aby do budúcnosti boli ako 
vedúci krajských výprav, pokiaľ je to možné, nominovaní prednostne zástupcovia klubu, kde je predpoklad, 
že  ich  hráči  budú  hrať  aj  na  druhý  deň  /semifinále,  finále/.  Súčasne  je  potrebné  stanoviť  rozsah  
povinností  /dojednáva  štvorhy,  mixy,  hlási  HR  účasť,  komunikuje  s  rodičmi  a  trénermi,  atď./  a 
zodpovednostných vzťahov vedúceho krajskej výpravy /napr. dozor detí cez noc/ a stanovenia možného 
ohodnotenia  týchto  činností  a  riešenia  hotových  výdavkov  vedúceho výpravy.  Predseda  KM preto  do 
budúcnosti  navrhuje  jedorázovú  paušálnu  náhradu  hotových  výdavkov  vo  výške  30  EUR.  Súčasne  je 
potrebné   doplniť  položku  v  ekonomickej  smernici.  Jednou  z  úloh  vedúceho  krajskej  výpravy,  resp. 
vedúceho výpravy akéhokoľvek podujatia, na ktoré je vyslaný VsSTZ bude vyhotoviť správu z podujatia. Až 
doručením  tejto  správy  vznikne nárok  na  výplatu  paušálnej  náhrady.  KM VsSTZ  pripraví  návrh tlačiva 
správy, jednotliví členovia zašlú predsedovi KM VsSTZ možné návrhy na obsah správy.

5.3. Súťažný poriadok mládeže 2019/2020
Na webovej stránke bol zverejnený na pripomienkovanie návrh súťažného poriadku mládeže pre sezónu 
2019/2020. Konštatuje sa, že prišli dva návrhy na doplnenie, a to 1/ návrh aby sa na súťažiach mládeže v 
bufetoch nepredával alkohol a  2/ návrh na úpravu SP čo sa týka družstiev dorastu.Obidva návrhy boli 
prerokované takto:
1/  do  súťažného  poriadku  mládeže  bude  a  budú  doplnené  ustanovenie  s  upozornením  na  zákonnú 
povinnosť klubov zákazu podávania alkoholických nápojov počas podujatí mládeže a v objektoch škôl
2/ VV VsSTZ prijal stanovisko, že v prípade ak družstvo hrá extraligu juniorov alebo junioriek, hráči základu 
tohto družstva nebudú vyhodnocovaní do súťaží družstiev kraja ale len do jednotlivcov.
3/ VV VsSTZ taktiež rozhodol, že do súťažného poriadku mládeže, je potrebné doplniť ustanovenie, aby  s 
ohľadom na situáciu s COVID-19 alebo obmedzení orgánov štátnej a verejnej správy si VsSTZ vyhradzuje 
právo zmeny tohto poriadku aj v priebehu súťaže /napr. počet stolov atď./ a umožní sa odohrať napr.  
turnaj VSPM aj za iných podmienok bez sankcie pre organizátora.

5.4. Zmeny vo výchovnom za prestupy hráčov
Predseda KM VsSTZ informoval,  že na zasadnutí  VV SSTZ dňa 11.08.2020 bola schválená smernica,  na 
základe ktorej došlo k výraznému navýšeniu výchovného za prestupy hráčov v prípade, ak sa kluby na  
prestupe  nedohodnú.  Uvedená  skutočnosť  má  zastabilizovať  kluby  pracujúce  s  mládežou,  aby 
nedochádzalo k tzv, „výpredaju“ hráčov, nakoľko výchova mladého hráča stojí nemalé finančné prostriedky.

5.5. Regionálne centrá mládeže
Predseda KM VsSTZ informoval, že Rozhodnutím VV SSTZ zo dňa 11.08.2020 s účinnosťou k 31.12.2020 
zanikajú regionáne centrá mládeže SSTZ,  ktoré boli  zriadené v Košiciach, Michalovciach a Humennom. 
Systém finančnej podpory klubov týkajúci sa podpory za dosahované výsledky sa od 1.1.2021 mení. Prijaté 
smernice a informácie budú zverejnené n astránke sstz.sk.

5.6. Organizovanie regionálnych výberov VsSTZ
Predseda KM opätovne informuje VsSTZ o stanovisku kontrolóra SSTZ, že pokiaľ má VsSTZ záujem čerpať 
verejné financie /reťazenie štátnych prostreidkov cez SSTZ na regionálne výbery/, musí VsSTZ ako športová 
organizácia spĺňať všetky zákonné podmienky na činnosť vrátane existencie samostatného účtu na príjem 
verejných prostriedkov. Žiada preto VV VsSTZ o stanovisko k realizácii  regionálnych výberov a čerpaniu 
verejných  zdrojov  od  SSTZ.  VV  VsSTZ  rozhodol  o  vytvorení  samostatného  účtu  na  príjem  verejných 
prostriedkov.
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5.7. Školské stolnotenisové ligy
Predseda KM VsSTZ informoval o možnostiach organizovania školských stolnotenisových líg, ktoré sú po 
splnení  podmienok  považované za oficiálne súťaže SSTZ,  kde sa detí  majú možnosť dostať  priamo do 
rebríčka SR. Po úpravách ŠSL pre tento ročník už v kategóriií najmladší a starí žiak. Na deti štartujúce v 
týchto súťažiach je možné čerpať príspevok U23, v prípade, že deti sú registrované. Informácie k týmto 
súťažiam sú v zverejnenom spravodaji SSTZ a na stránke www.sraketoudoskoly.sk

5.8. Koncosezónne rebríčky VsSTZ dospelých 
Predseda KM VsSTZ podáva návrh na doplnenie koncesezónnych rebríčkov VsSTZ aj o rebríček žien. Bola 
síce  spracovaná  úspešnosť  žien  harjúcich  súťaže  mužov,  to  však  nie  je  koncosezónny  rebríček  žien.  
Navrhuje  sparcovať  a  zverejniť  aj  konceročný  rebríček  žien  2019/2020  a  do  budúcna  pri  zostavovaní 
koncosezónneho rebríčka dospelých vyhotovovať ako jeho súčasť  aj  rebríček VsSTZ žien.  Viaceré kraje 
rebríčky žien samostatne majú. Pomôže to aj k celkovej propagácii a popularizácii stolného tenisu žien. VV 
VsSTZ tento návrh schválil.

5.9. Návrh na výjazdové zasadnutie VV VsSTZ
Predseda KM VsSTZ navrhuje, aby sa každoročne konalo jedno výjazdové zasadnutie VV VsSTZ, a to vždy na 
mieste konania majstrovstiev  VSL dospelých, vždy v predvečer podujatia, s tým, že členovia VV zostanú aj  
na zahájenie M VSL. Uvedená skutočnosť dodá podujatiu väčšiu vážnosť, nakoľko uvedené podujatie je 
najväčší  turnaj  orhanizovaný  VSL  v  roku.  Je  potrebné  doriešiť  materiálno-finančná  zabezpečenie 
výjazdového zasadnutia. VsSTZ tento návrh schválil.

K bodu 6/ Informácie predsedu ekonomickej komisie

6.1. Informácie predsedu ekonomickej komisie
Predseda EK informoval o ekonomických otázkach a stave čerpania rozpočtu VsSTZ, a to aj s ohľadom na 
nasledujúce obdobie.

K bodu 7/ Informácie ďalších predsedov komisií
Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  zo  strany  predsedov  ostatných  komisií  neboli  vznesené  žiadne  body  na 
prerokovanie o tomto bode sa nerokovalo.

K bodu 8/ Rôzne
Predseda DK VsSTZ navrhol, aby rozpis súťaže dospleých bol doplnený o ustanovenie, v ktorom bude pre 
hráčov nad 60 rokov uvedené odporúčanie mať absolvovanú lekársku prehliadku. Uvedené sa navrhuje 
najmä s ohľadom na viacero úmrtí hráčov za posledné roky počas zápasového či tréningového procesu. VV 
VsSTZ takéto odporúčanie schválil a uložil predsedovi DK vyparcovať presné znenie odporúčania.

K bodu 9/ Informácie predsedu športovo-technickej komisie

9.1. Aktív klubov VsSTZ
Predseda VsSTZ od 15.30 hod. privítal jednoltivých vedúcich družstiev zúčastnených na aktíve klubov pred 
úvodom sezóny.  V  úvode aktívu  predseda VsSTZ odovzdal  zástupcom víťazných družstiev  2.  až  4.  ligy 
poháre, resp. diplomy. Následne sa uskutočnilo žrebovanie jednotlivých súťaží. 

9.2.   Prihlášky do súťaží dospelých, prevody miest v súťažných triedach   
Predseda ŠTK VsSTZ informoval prítomných o prihláškach klubov do jednoltivých súťaží ako aj o všetkých 
prevodoch miest v súťažiach.

9.3. Rozpis súťaží a vyžrebovanie súťažného ročníka VsSTZ 2020/2021 
Vyžrebovanie súťažného ročníka bude po spracovaní  zverejnené na webovej stránke vsstz.

9.4. Príprava Bulletinu 
V súvislosti s prípravou Bulletinu sa navrhuje
- doplniť do bulletinu kompletné podmienky pre organizáciu MVSL dospelých
- doplniť do bulletinu informácie o školských stolnotenisových ligách.
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Uvedené návrhy boli schválené, predseda ŠTK v spolupráci s ŠTK mládeže tieto ustanovenia doplnia.

9.5. Hracie miestnosti a fotografie
Na rokovanie aktívu bola vznesená požiadavka p. Kotuliča, aby sa riešili výnimky z hracích miestostí tak, že 
sú povolené len jeden rok. VV VsSTZ po prerokovaní tohto návrhu prijal stanovisko, že v prípade ak družstv  
postúpi do krajskej súťaže a hraci amiestnosť nespĺňa kritéria, bude takémuto družstvu udelená výnimka 
len  na  jeden  rok,  resp,  sezónu.  V  prípade  námietok  po  tomto  období  sa  bude  postupovať  v  zmysle 
predpisov. Súčasne VV VsSTZ odporúča klubom, aby pri fotografiách zo zápasov hráči od seba udržovali 
dostatočnú vzdialenosť vzhľadom na epidemiologickú situáciu.

K bodu 10/ Schválenie uznesení
VV po prerokovaní jednotlivých bodov programu:

10.1. Berie na vedomie:
10.1.1. Berie na vedomie informácie predsedu VsSTZ
10.1.2. Berie na vedomie informácie predsedu športovo-technickej komisie
10.1.3. Berie na vedomie informácie predsedu komisie mládeže
10.1.4. Berie na vedomie informácie predsedu ekonomickej komisie

10.2. Ukladá:

Uznesenie č. 14/2020:
Ukladá predsedovi VsSTZ zvolať čím skôr samostatné zasadnutie VV VsSTZ k probelmatike webovej stránky 
vsstz.sks a všetkých s tým súvisiacich skutočností.

Zodpovedný: V. Pavúk
Termín: neurčený

Uznesenie č. 15/2020:
Ukladá predsedovi EK VSSTZ zriadiť samostatný bankový účet VsSTZ.

Zodpovedný: M. Gumáň
Termín: čo najskôr

Uznesenie č. 16/2020:
Ukladá predsedovi ŠTK vypracovať rebríček žien dospelých 2019/2020 a zverejniť ho na vsstz.sk

Zodpovedný: J. Pitoňák
Termín: 15.09.2020

10.3. Schvaľuje

Uznesenie č. 17/2020:
VV VsSTZ schvaľuje pre Oblastný stolnotenisový zväzu Prešovpodporu pre Pohár Duklianskych hrdinov vo 
výške 100 EUR.

Uznesenie č. 18/2020:
VV VsSTZ schvaľuje kalendár VSPM do konca roka 2020. 

Uznesenie č. 19/2020:
VV VsSTZ schvaľuje návrh zmien pre určovanie vedúcich krajských výprav takto:
1/ pokiaľ je to možné, nominovaní budú prednostne zástupcovia klubu, kde je predpoklad, že ich hráči 
budú hrať aj na druhý deň /semifinále, finále/,
2/ vedúci krajskej výpravy má nárok na jedorázovú paušálnu náhradu hotových výdavkov vo výške 30 
EUR/podujatie  za  predpokladu vyhotovenia  a  doručenia  správy  z  podujatia,  vzor  ktorého pripraví  KM 
VsSTZ,
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3/ ukladá sa predsedovi EK VsSTZ doplniť ekonomickú smernicu o túto položku a zapracovať tieto náklady 
do budúcich rozpočtov.

Uznesenie č. 20/2020:
VV VsSTZ schválil  návrh, že každoročne sa uskutoční výjazdové zasadnutie VV vSSTZ, vždy v predvečer  
konania MVSL dospelých mužov a žien.

K bodu 11/ Ukončenie zasadnutia, záver
Predseda VsSTZ o 18.00 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. 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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