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Zápisnica z Výkonného výboru VsSTZ č.2/2021 
 

Dátum a miesto konania:  
Pondelok 24.5.2021, o 14:30 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) neprítomný, ospravedlnený 
 
Ďalšie prítomné osoby: 
- Erik Hajduk (ŠTK mládeže) 
             
 
 

 

 

 

 



Program zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Konferencia VsSTZ 
4. Rôzne 
5. Schválenie uznesení 
6. Ukončenie zasadnutia, záver 

 

1. Otvorenie, prezentácia 
     VV otvoril a viedol predseda VsSTZ, bolo 4 prítomní členovia,  
     2 členovia neprítomní. VV bol uznášania schopný. 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. 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 

3. Konferencia VsSTZ 
VV zamietol konanie konferencie per rollam.  Z dôvodov 
epidemiologickej situácie v SR, VV navrhol zmenu miesta konania 
Konferencie VsSTZ a určil náhradné miesto konania v rožňavskom 
okrese, ktorý v tom čase spĺňal epidemiologické kritéria.  
 
4. Rôzne 
Prípravy na Konferenciu v Rožňave dňa 27.5.2021 sa realizujú tak, aby 
všetky náležitosti spĺňali nároky na jej bezproblémový priebeh. 
 
5. Schválenie uznesení 
 
Schvaľuje: 
Z dôvodov epidemiologickej situácie v SR zmenu miesta konania 
Konferencie VsSTZ – Rožňava, Reštaurácia Paprika, Námestie baníkov 
22/1 
 

http://www.vsstz.sk/


6. Ukončenie zasadnutia, záver 
Na záver zasadnutia predseda poďakoval všetkým prítomným za  
účasť Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční v deň konania 
konferencie VsSTZ vo štvrtok 27.5.2021  o 11:00 hod. Rožňava. 
Ukončenie zasadnutia o 17:30 hod. 
 

 

            Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 


