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ZÁPISNICA č.5/2020 
zo zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 

Termín zasadnutia: PONDELOK 14.9.2020 
Miesto konania: Reštaurácia Sokolovňa, Kpt. Nálepku 6, Prešov 
Čas začatia: o 14:30 hod. 
 
Prezenčná listina: Členovia Výkonného výboru: 
          - Vincent Pavúk /predseda VsSTZ/prítomný 
                                  - JUDr. Zoltán Gallo/predseda DK/prítomný 
                                  - Martin Gumáň /predseda EK/prítomný 
                                  - Ján Pitoňák /predseda ŠTK/prítomný 
                                  - Stanislav Dubec /predseda RK/prítomný 
                                  - JUDr. Daniel Fink /predseda KM/neprítomný 
          - Ondrej Haky /predseda TMK/neprítomný 
 
                                  Ďalšie prítomné osoby: 
                                  - Erik Hajduk /ŠTK mládeže/ 
 
Program rokovania: 1. Otvorenie, prezentácia 
              2. Schválenie programu rokovania 
                                      3. Kontrola uznesení 
                                      4. Doriešenie fungovania novej webovej stránky zväzu 
                                          - nové funkcie stránky 
                                          - zadávanie podkladov z jednotlivých komisií a do aktualít 
                                          - zásady zadávania údajov 
                                          - vytváranie podstránok 
5. Rôzne 
6. Schválenie uznesení 
7. 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 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. 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 prerokované, odložená účinnosť na neurčito 
 
Uznesenie č. 14/2020: 
Ukladá predsedovi VsSTZ zvolať čím skôr samostatné zasadnutie VV VsSTZ k probelmatike 
webovej stránky vsstz.sk  a všetkých s tým súvisiacich skutočností. 
Zodpovedný: V. Pavúk 
Záver: uznesenie splnené 
 
Uznesenie č. 15/2020: 
Ukladá predsedovi EK VSSTZ zriadiť samostatný bankový účet VsSTZ. 
Zodpovedný: M. Gumáň 
Záver: v štádiu riešenia 
 
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 
Záver: Uznesenie splnené 
 
Uznesenie č. 17/2020: 
VV VsSTZ schvaľuje pre Oblastný stolnotenisový zväzu Prešovpodporu pre Pohár 
Duklianskych hrdinov vo výške 100 EUR. 
Záver: Uznesenie splnené 
 
Uznesenie č. 18/2020: 
VV VsSTZ schvaľuje kalendár VSPM do konca roka 2020. 
Záver: Uznesenie splnené 
 
 
 
 
 



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 KMVsSTZ, 
3/ ukladá sa predsedovi EK VsSTZ doplniť ekonomickú smernicu o túto položku a zapracovať 
tieto náklady do budúcich rozpočtov. 
Záver: Uznesenie splnené 
 
Uznesenie č. 20/2020: 
VV VsSTZ schválil návrh, že každoročne sa uskutoční výjazdové zasadnutie VV vSSTZ, vždy  
v predvečerkonania MVSL dospelých mužov a žien. 
Záver: Uznesenie splnené 
 
K bodu 4/ Doriešenie fungovania webovej stránky zväzu    
Uznesenie č. 21/2020 
Po právnej stránke zmluvne podchytiť  správcovstvo webovej stránky, s pevne stanovenými 
podmienkami a vymedzenými činnosťami, za pevný ročný paušál. 
Podľa názoru VV VsSTZ má zmluvne zakotvená povinnosť aktualizácie systému správy obsahu 
webstránok a súvisiacich modulov na doméne www.vsstz.sk zahŕňať tieto náležitosti: 
- archivácia 
- posezónna aktualizácia šablón 
- podľa pokynov objednávateľa vykonať nevyhnutné úpravy stránok a podstránok 
Uznesenie trvajúce 
Z: JUDr. Gallo, JUDr. Fink      
Termín: 31.10.2020 
 
Uznesenie č. 22/2020 
Každý nový zásah nad rámec zmluvy podlieha schváleniu VV VsSTZ. 
Na roky 2020 a 2021 VV VsSTZ neschvaľuje zriadenie ďalších funkcionalít webovej stránky 
(sociálne siete a pod).  
Uznesenie trvajúce 
 
K bodu 5/ Rôzne 

VV VsSTZ berie na vedomie: 
Zmenu štatutárnych orgánov ObSTZ Michalovce. 
 
Bulletin VsSTZ schválený a uverejnený na webovej stránke od 21.9.2020. 
 
K bodu 6/ Schválenie uznesení    
Uznesenie č. 23/2020 
Neschvaľuje vytvorenie osobitného pracovného miesta v rámci sekretariátu. 
 
 
 

http://www.vsstz.sk/


Uznesenie č. 24/2020 
Materiály na zverejnenie od jednotlivých komisií je potrebné zasielať osobám s poverením 
od VV VsSTZ. VV VsSTZ poveruje zverejňovaním materiálov JUDr. Daniela Finka a Erika 
Hajduka. Materiály týkajúce sa okresných a oblastných stolnotenisových zväzov sa budú 
zverejňovať výhradne do podpriečinkov okresných a oblastných stolnotenisových zväzov. 
 
Uznesenie č. 25/2020 
Člen VV VSSTZ, ktorý chce uverejniť materiál na zverejnenie zašle ho vo formáte Word, Excel, 
PDF. 
 
K bodu 7/ Ukončenie zasadnutia, záver 

Predseda VsSTZ o 17.30 hod. ukončil rokovanie VV a poďakoval prítomným za účasť. 
Zápisnica bola pred uverejnením zaslaná na pripomienky a schválenie všetkým členom VV 
Zápisnicu vyhotovil: 

 
 
            Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 
 

 


