
       
 

                                SPRÁVA    O  ČINNOSTI    VsSTZ 

 

    Vážení delegáti , milí pozvaní hostia a priatelia stolného tenisu, 

                     dovoľte aby som Vás všetkých pozdravil a privítal na dnešnej 

krajskej konferencii. Ako už všetci vieme aj tohto roku sa uskutočňuje 

konferencia , ktorú nám určujú stanovy. 

Stanovy zväzu nám jasne určujú každoročne sa stretávať a jasne definovať 

členstvo vo zväze a predovšetkým určili zloženie delegátov konferencie ako 

najvyššieho orgánu , ktorí tvoria zástupcovia klubov , ktoré majú zastúpenie 

v súťažiach VsSTZ a zástupcovia okresných resp. oblastných stolnotenisových 

zväzov na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Sú to hlavne 

kluby v našich súťažiach, ktorým úlohou zväzu je vytvárať hladký a objektívny 

priebeh ich súťaží. 

     Východoslovenský stolnotenisový zväz je najväčším regionálnym riadiacim 

orgánom na Slovensku. Len v súťažiach dospelých riadi v územnej pôsobnosti 

Prešovského a Košického kraja spolu deväť súťaží od druhej po štvrtú ligu. 

/2.liga, 3.liga Severovýchod , Juh a Západ, 4.liga Vihorlatská , Šarišsko-

duklianska , Zemplínsko-košická , Podtatranská a Spišsko-gemerská. Spolu je 

v súťažiach dospelých aktuálne 107 družstiev vo viac ako osemdesiatich 

kluboch, ktoré dopĺňajú kompletné súťaže mládeže. 

Dnešná konferencia je volebná a preto mojou úlohou je zhodnotiť aj volebné 

obdobie, ktorému som od mája 2017 predsedal. 

Činnosť zväzu medzi konferenciami riadi zvolený VV. Tento staronový VV 

pôsobiaci od roku 2017 kde sa udiali dve zmeny, pozostáva zo siedmich členov. 

Doterajšieho predsedu JUDr. Antona Hajduka nahradil p. Vincent Pavúk. Druhá 

zmena sa udiala na poste predsedu komisie mládeže, kde p. Vladimíra Pišteja 

nahradil JUDr. Daniel Fink. 

VV  v hodnotenom období sa schádzal podľa potreby štvrťročne a jeho činnosť 

je transparentne zdokumentovaná na webovej stránke nášho klubu. Vážení 

členovia a delegáti , určite ste počas tohto obdobia zaregistrovali novú webovú 

stránku. Aktuálne  trendy a systémy boli natoľko rozdielne, že snažiť sa 



       
 

o vylepšenie tej starej nemalo význam. Pri tvorbe novej stránky sa 

naimportoval  celý pôvodný web, k dispozícii je Google analytika, Google maps, 

čo nám umožni sledovať počet lajkov na jednotlivé články a mnoho ďalších 

vylepšení. Pri realizácii tejto  web stránky nám veľmi pomohol p. Jozef Pekarík , 

ktorému ďakujeme za  jeho snahu a čas, ktorý strávil pri príprave. 

Účasť na konferenciách berú predovšetkým tradičné kluby. Je dobrým zvykom, 

že mimo povinného programu na konferenciách, ktoré sú podľa nového Zákona 

o športe prizývaní aj jubilanti, ktorí oslavujú svoje významné životné jubileá. Ani 

počas môjho volebného obdobia sa na nich nezabudlo, boli ocenení a ktorým sa 

budeme venovať v ďalšom bode programu. 

Môžem konštatovať, že sa Výkonnému výboru  pod mojim vedením podarilo 

skonsolidovať pomery vo zväze a zabezpečiť nerušený priebeh súťaží. Svedčí 

o tom aj množstvo turnajov usporiadaných  na území nášho kraja, množstvo 

súťaží veteránov, ako aj rôznych amatérskych líg. 

Hoci boli úvahy o zriadení o zamestnanie plateného sekretára a ekonomika 

externou firmou, k týmto krokom nedošlo. VV na území Prešovského 

a Košického kraja zabezpečoval  všetok servis výsledkov, teda ŠTK dospelých 

a mládeže, aktualizáciu webovej stránky, prípravu všetkých zasadnutí orgánov, 

prípravu a zabezpečenie MK jednotlivcov, organizáciu VSPM jednotlivcov 

a družstiev, vedenie rebríčkov jednotlivých kategórií, prestupy a hosťovania , 

vedenie účtovníctva, spracovanie žiadostí o dotácie, kontrola hracích 

miestností, riešenie protestov, vyberanie pokút a organizovanie kempov 

mládeže. 

Počas poslednej volebnej konferencie VsSTZ, niektorí delegáti konferencie 

kritizovali prácu s mládežou. Upozorňovali na katastrofálnu situáciu, že na 

turnaje  VsPM už deti nechodia. Po nástupe do funkcie nového predsedu 

komisie mládeže VsSTZ sa práca s mládežou v značnej miere zlepšila. Počty 

turnajov VsPM sa pomerne zvýšili, stanovili sme prísnejšie podmienky pre ich 

organizáciu, súťaže družstiev sme nastavili zo súťaží jednotlivcov, upravili sme 

podmienky pre účasť štartu na majstrovstvách východného Slovenska. 

Na území  východoslovenského kraja boli zriadené dve regionálne centrá 

mládeže, ktoré boli vybrané komisiou SSTZ. Do tohto výberu boli zaradené 

kluby – Geológ Rožňava, ŠKST Spišské Vlachy , STK Lokomotíva Košice, ŠKST 



       
 

Michalovce , Severka Kežmarok a STO Valaliky. Tieto regionálne centrá boli 

zriadené v ŠKST Michalovce a STO Valaliky. Aj v roku 2019 na východnom 

Slovensku prebiehali regionálne kempy výberov VsSTZ a taktiež v rámci 

projektu “Stolný tenis do škôl“ boli zorganizované viaceré podujatia. Na týchto 

podujatiach sa pre zvýšenie atraktívnosti zúčastnili aj niektorí reprezentanti SR. 

Potrebujeme tiež viac zatraktívniť majstrovstvá východného Slovenska 

dospelých, kde o usporiadanie tohto diania nebol v posledných rokoch nejaký 

veľký záujem. Neskôr sa situácia podstatne zlepšila, keď sa už dvakrát po sebe 

uskutočnili v mestskej športovej hale v Giraltovciach majstrovstvá východného 

Slovenska. Výkonný výbor vyslovuje  poďakovanie stolnotenisovému klubu 

a jeho predsedovi  JMC Lužany p. Ing. Miroslavovi Cigánovi za vzornú 

organizáciu turnaja a ktorému VV dáva dôveru aj v nasledujúcom období. 

V športovej oblasti neboli závažné  nedostatky a súťaže sa odohrali 

k spokojnosti nás všetkých. Napriek tomu musím konštatovať, že sa z času na 

čas stretávame so vzájomnou nevraživosťou  a neslušnými prejavmi medzi 

hráčmi navzájom, ako aj za stolmi. Rád by som v tejto súvislosti poukázal  na 

vyššie uvedený rozmer športu a aj keď v zápasoch prevládajú niekedy až 

neprimerané emócie, nabádam Vás všetkých naozaj k slušnému správaniu, 

ktoré k etike nášho inteligentného športu patrí. Verte, že často je nie dôležité 

víťazstvo, ale radosť z pekného zápasu a stretnutia s priateľmi. 

Rovnako ako celá spoločnosť,  aj oblasť športu  zostáva naďalej zasiahnutá 

pandémiou ochorenia  COVID 19 spôsobeného koronavírusom. Vývoj situácie 

v druhom polroku 2020 na Slovensku, ale aj v zahraničí, naďalej zasahoval do 

života všetkých športovcov.  Choroba postupne zasiahla aj viacerých stolných 

tenistov, reprezentantov nevynímajúc. Napriek zvýšeným rizikám na prelome 

augusta a septembra sa na začiatku sezóny 2020/2021 mohli uskutočniť prvé 

dve podujatia Slovenského pohára mužov v Prešove a Ružomberku (obidve 

vyhral Alexander VALUCH). Nasledujúci septembrový víkend sa mali konať prvé  

turnaje Slovenského pohára mládeže v Bratislave, ktorá však už bola v čiernom 

pásme pandemického  semaforu.Výkonný výbor SSTZ ešte uprostred týždňa po 

dlhej diskusii väčšinou hlasov schválil odohratie turnajov, v piatok sa však 

objavili prvé (stolnotenisové) pozitívne prípady ochorenia a turnaje  museli byť 

jeden deň pred ich začiatkom zrušené. Na základe tejto skutočnosti tak bolo 

14.10.2020 s okamžitou platnosťou rozhodnuté o prerušení všetkých 



       
 

stolnotenisových súťaží dospelých ako aj mládeže. Súťaže dohrali len mužstvá 

extraligy, kde s nevídaným úspechom skončili dva mužstvá z východného 

Slovenska a to Geológ Rožňava, kde družstvo obsadilo tretie miesto a družstvo 

MŠK Vranov nad Topľou štvrté miesto, ktoré na vytúženú medailu čaká už štyri 

roky. Je mi ľúto, že po zastavení všetkých súťaží sa stolný tenis  nedostal medzi 

päť vybraných športov, v  ktorých najvyššie súťaže mohli pokračovať. 

Chcel by som sa ešte v krátkosti zmieniť o podujat , ktoré sa podarilo 

zorganizovať MŠK vo Vranove nad Topľou. Uskutočnila sa slávnostná akadémia 

ktorá sa konala pri príležitosti 80.výročia stolného tenisu vo Vranove nad 

Topľou. Vranovský stolný tenis je na slovenskej scéne už viac ako osem 

desaťročí a za ten čas vychoval desiatky úspešných stolných tenistov. Klub patrí 

niekoľko rokov k lídrom extraligovému mužskému peletónu, pričom v najvyššej 

slovenskej súťaži hráva takmer výlučne len so svojimi odchovancami a to je 

v súčasnom stolnom tenise unikát. 

Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani zástupcovia SSTZ, predstavitelia 

Východoslovenského  stolného zväzu, zástupcovia mesta na čele s primátorom 

Ing. Jánom Raganom, ako aj vynikajúci hráči a bývalí reprezentanti stolného 

tenisu. Boli ocenení športovci, funkcionári, ktorí zasvätili svoj život tomuto 

jedinečnému inteligentnému športu. Vyvrcholením oslavy bol aj krst novej 

knižnej publikácie ktorá mapuje históriu vranovského stolného tenisu od prvých 

dochovaných písomností až po súčasnosť. Autorom tejto krásnej publikácie je 

JUDr. Anton Hajduk, ktorému sa s podporou viacerých nadšencov pomere 

v krátkom čase podarilo zostaviť a vydať reprezentatívne knižné dielo. 

Zároveň musím tiež poďakovať SSTZ, ktorý ocenil dlhoročnú prácu rozhodcov 

na východnom Slovensku pri príležitosti 95. Výročia Slovenského stolného 

tenisu. 

VsSTZ, ako športový zväz , vykonáva na území východného Slovenska 

pôsobnosť pre stolný tenis a združuje športové stolnotenisové kluby. Úzko 

spolupracuje so SSTZ. Vo vzťahu k SSTZ chcem vyzdvihnúť úzku a veľmi dobrú 

spoluprácu s funkcionármi a administratívou SSTZ. 

Dovolím si z tohto miesta povedať, že s členmi SSTZ je spolupráca na dobrej 

úrovni a že tento zväz patrí z hľadiska administratívy určite k jedným 

z najlepších zväzov v športe vôbec. Jeho servis je včasný a dostatočný. 



       
 

Vážení delegát, milí hostia, 

 ďakujem Vám za účasť na tejto konferencii, chcem poďakovať všetkým za Vašu 

doterajšiu spoluprácu, chcem poďakovať hráčom, trénerom, funkcionárom, 

sponzorom a všetkým, ktorí podporujú tento krásny šport. 

Prajem všetkým veľa  zdravia, veľa síl a chuť do ďalšej práce. 

 

                                                                                                     Vincent Pavúk 

                                                                                                    predseda  VsSTZ 


