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Zápisnica z Výkonného výboru VsSTZ č.1/2021 
 

Dátum a miesto konania:  
Piatok 7.5.2021, o 14:00 hod. 
Vranov nad Topľou, Klubovňa stolnotenisovej haly 
 

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) neprítomný, ospravedlnený 
- JUDr. Daniel Fink (predseda KM) neprítomný, vzdal sa funkcie vo VV 
- Ondrej Haky (predseda TMK) prítomný 
 
Ďalšie prítomné osoby: 
- Erik Hajduk (ŠTK mládeže) 
 

 

 

 

 

 

 



Program zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola uznesení 
4. Vyjadrenie VV VsSTZ k aktuálnej situácii ohľadom súťaží 
    - anulovanie súťaží dospelých 2020/2021 
5. Schválenie rozpočtu VsSTZ na rok 2021 
6. Informácie predsedov jednotlivých komisií 
7. Príprava Konferencie VsSTZ 
     - miesto a dátum 
     - rozdelenie úloh 
8. Rôzne 
     - jubilanti na konferenciu za roky 2020 a 2021 
9. Schválenie uznesení 
10. Ukončenie zasadnutia, záver 
      
Prizvaní: Anton Gurčík, Erik Hajduk 
 
 
1. Otvorenie, prezentácia 
     VV otvoril a viedol predseda VsSTZ, bolo 5 prítomných členov,  
     1 člen neprítomný. VV bol uznášania schopný. JUDr. Daniel  
     Fink sa 29.12.2020 písomne, bez udania dôvodu, vzdal členstva vo  
     Výkonnom výbore VsSTZ. Prizvaní boli predseda KK Anton Gurčík,  
     ktorý sa nezúčastnil a člen KM a ŠTK VsSTZ Erik Hajduk, ktorý  
     vykonal zápis zo zasadnutia. 
 
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  jednohlasne schvaľujú  
    vyššie uvedený program rokovania. 
 
 



3. Kontrola uznesení 
     Kontrolu uznesení previedol predseda a všetci prítomní členovia  
     VV a konštatovali, že: 
     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: odložená účinnosť na neurčito 
 
     Uznesenie č. 15/2020: 
     Ukladá predsedovi EK VSSTZ zriadiť samostatný bankový účet    
     VsSTZ. 
     Zodpovedný: M. Gumáň 
     Záver: splnené 
 
    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 
 
     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 
 

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 do dňa konania  
     Konferencie VsSTZ 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. 
 
4. Vyjadrenie VV VsSTZ k aktuálnej situácii ohľadom súťaží 
    - anulovanie súťaží dospelých 2020/2021 
      Správu predniesol predseda ŠTK Ján Pitoňák a uviedol, že na  
      webovej stránke bol zverejnený oznam, že sezóna 2020/2021 je  
      anulovaná (rozhodnutím ŠTK VsSTZ). Právo štartu v sezóne  
      2021/2022 v jednotlivých súťažiach dospelých budú mať všetky  
      družstvá z práve anulovanej sezóny 2020/2021. 
 
5. Schválenie rozpočtu VsSTZ na rok 2021 
     Informatívny návrh rozpočtu VsSTZ na rok 2021 zaslal predseda EK  
     Martin Gumáň všetkým členom VV včas pred zasadnutím VV. Podal  
     informáciu o predpokladaných príjmoch a výdavkoch VsSTZ na rok  
     2021. 
 
6. Informácie predsedov jednotlivých komisií 
    a) Predseda DK JUDr. Gallo informoval VV, že komisia od  
        posledného zasadnutia VV nemala na riešenie žiadne podnety,  
        nakoľko súťaže boli prerušené a neskôr anulované. 
    b) Člen KM Erik Hajduk podal krátku informáciu o tom, že turnaje sa  
         pre pandémiu neuskutočnili. Informoval, že SSTZ vypísala MSR  
         mládeže za prísnych protiepidemiologických opatrení. Pre  
         aktuálnu situáciu v súvislosti s COVID 19, sa neuskutočnia tento  



         rok M VS mládeže. Poháre a diplomy za sezónu 2019/2020, ktoré  
         sú už dávnejšie obstarané a zaplatené, budú odovzdané buď na  
         Konferencii VsSTZ, prípadne na prvých turnajoch novej sezóny. 
    c) Predseda TMK Ondrej Haky informoval, že sa pre aktuálnu  
         situáciu v súvislosti s COVID 19, nemohli uskutočniť žiadne  
         školenia trénerov. 
    d) Predseda RaMK Stanislav Dubec nebol prítomný. 
 
7. Príprava Konferencie VsSTZ, určenie miesta a dátumu, rozdelenie  
     úloh 
     Pred zasadnutím VV bol predsedovi DK JUDr. Zoltánovi Gallovi,  
     zaslaný návrh programu Konferencie VsSTZ a návrh rokovacieho  
     a volebného poriadku Konferencie, ktorý bol konzultovaný 
     s predsedom Vincentom Pavúkom a obaja ho predkladajú na  
     schválenie VV.       
 
8. Rôzne 
     - jubilanti na konferenciu za roky 2020 a 2021 
       Predseda Vincent Pavúk predložil na VV návrhy na ocenenie  
       jubilantov na Konferenciu. Keďže v roku 2020 sa konferencia  
       uskutočnila per rollam, neboli ocenení jubilanti. VV schválil 
       ocenenia pre týchto členov VsSTZ: Jozef Kudrec st., Vincent Pavúk,  
       MUDr. Ľudovít Tomaga za rok 2020, Kováč Ján a JUDr. Blaško Jozef  
       za prvý polrok roku 2021. 
   
9. Schválenie uznesení: 
      VV VsSTZ schvaľuje: 
      - Rozpočet 2021 
      - Ocenenie jubilantov za roky 2020 a 2021 
      - Termín Konferencie VsSTZ: štvrtok 27.5.2021 o 15:00 hod.,  
         miesto: Hotel Lineas Prešov,  
      -  predložený návrh programu a zvolanie konferencie s alternatívou  
         možnosti online konferencie v súvislosti s aktuálne platnou             
         epidemiologickou situáciou súvisiacou s ochorením COVID 19. 
 



      Berie na vedomie 
      - Správy predsedov jednotlivých komisií 
 
10. Ukončenie zasadnutia, záver 
       Na záver zasadnutia predseda poďakoval všetkým prítomným za  
       účasť a konštruktívne návrhy. Najbližšie zasadnutie VV sa  
       uskutoční v deň konania konferencie VsSTZ vo štvrtok 27.5.2021  
       o 10:00 hod. v hoteli Lineas v Prešove. Ukončenie zasadnutia  
       o 17:30 hod. 
 
 
            Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 


