
                               V ý c h o d o s l o v e n s k ý   stolnotenisový zväz  
                                                   093 01 Vranov nad Topľou, B. Němcovej 2575 
          T: 0908 145 858     IČO  :31268340      DIČ:  2021417090  
                                   ============================================== 

 
 
 

 

Z Á P I S N I C A 
z Konferencie Východoslovenského stolnotenisového zväzu 

zo dňa 27.5.2021 
 

Dátum, miesto a čas: 27.5.2021, Rožňava, Reštaurácia Paprika, Námestie  
                                     baníkov 22/1, 15:00 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 
 

Program konferencie: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku 
4. Voľba komisií – mandátna, návrhová, volebná 
5. Správa mandátnej komisie  
6. Správa o činnosti VsSTZ, správy predsedov jednotlivých komisií 
7. Správa kontrolnej komisie 
8. Zmena Stanov 
9. Odovzdanie ocenení SSTZ a VsSTZ za roky 2020 a 2021  
10. Diskusia 
11. Voľba predsedu VsSTZ 
12. Voľba členov Výkonného výboru VsSTZ 
13. Voľba delegátov Konferencie SSTZ – 8 delegátov + 2 náhradníci 
14. Voľba členov Kontrolnej komisie VsSTZ 
15. Návrh Konferencie VsSTZ na voľbu člena DK SSTZ, návrh na člena do VV 

SSTZ za asociáciu hráčov a návrh na člena VV SSTZ do Komisie športovej 
reprezentácie. 

16. Návrh uznesení 
17. Záver 

 
 

 
 
 
 
 



1. Konferenciu otvoril a viedol predseda VsSTZ Vincent Pavúk Privítal prítomných  
    delegátov, jubilantov a pozvaných hostí. Za SSTZ sa Konferencie zúčastnil ako  
    pozvaný hosť Jaromír Truksa a Erik Hajduk, ktorý z poverenia VV vykonal  
    zápisnicu z Konferencie VsSTZ. Predseda poveril vedením schôdze JUDr.  
    Zoltána Galla. 
 
2.  Predsedajúci predniesol návrh rokovacieho a volebného poriadku schváleného  
     výkonným výborom s pozmeňujúcimi návrhmi. Predsedajúci predniesol návrh  
     malej zmeny navrhnutého  programu  tak, že bod 9 bol presunutý na bod 3  
     a ostatné body boli prečíslované  podľa poradia. Delegáti konferencie  
     hlasovaním tento program schválili. 
     Hlasovanie 32 – 0 – 0  (ďalej čísla v poradí: za – proti – zdržal sa). 
 
3.  VV VsSTZ odovzdal pamätné plakety prítomným jubilantom z príležitosti ich  
     životných  jubileí za roky 2020 a 2021 a to: 60 rokov Vincentovi Pavúkovi, Jánovi  
     Kováčovi, Mgr. Jozefovi Kudrecovi, uviedol aj neprítomných ocenených  
     jubilantov, a to: 50 rokov JUDr. Jozefa Blaška, MUDr. Ľudovíta Tomagu. 
 
4. . Predsedajúci predniesol návrh na zloženie jednotlivých komisií konferencie:  
     - Mandátová komisia: Pitoňák Ján, Ing. Tokarčík Jozef, Haky Marek 
     - Volebná komisia: Dubec Stanislav, Haky,Ondrej, Mgr. Gumáň Martin  
     - Návrhová komisia: Ing. Ružík Andrej, JUDr. Anton Hajduk, Galajda Juraj 
     Komisie boli schválené: 
     Hlasovanie 32 – 0 – 0  
 

5. Správu mandátnej komisie predniesol jej predseda Ján Pitoňák. Konštatoval, že  
     na konferencii je prítomných 21 delegátov, ktorí majú podľa stanov 32 mandátov,  
     t.j. 22,11 %. Konštatoval, že konferencia nie je uznášaniaschopná. Konferencie  
     sa zúčastnilo 21 delegátov prezentujúcich 32 mandátov z celkového počtu 150  
     mandátov, t. j. 21,33 %. 
     Po uplynutí čakacej doby v trvaním 1 hodiny predsedajúci pokračoval 
     v schválenom programe schôdze  a predniesol návrh, aby si Konferencia VsSTZ  
     uctila minútou ticha zosnulých členov, ktorí nás opustili  období rokov 2020 a  
     2021 Jozef Kužma nestor stolného tenisu z Vranova, Vladimír Raslavský, rodák   
     z Vranova, pôsobiaci v Košiciach a Ruskove, Peter Lauda z Humenného, 
     Alexander Balázs z Jablonova, Ondrej Susa zo Spišskej Belej, Miroslav  
     Hrabovský z Bracoviec, Egon Král a Alexander Comisso..  
      
6. Správu o činnosti VsSTZ predniesol predseda. V správe sa zaoberal celým  
    volebným obdobím. Konštatoval bezproblémový chod VV, počas pandemickej  
    situácie. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
    Správu ŠTK predniesol jej predseda Ján Pitoňák a informoval, že sezóna 
    2019/2020 bola kvôli pandémii COVID 19 ukončená po 17.kole a konštatoval, že  
    všetky družstvá, ktoré skončili na 1.mieste, mali právo štartu vo vyššej súťaži.  
    Družstvá, ktoré mali šancu sa ešte v súťažiach zachrániť mali právo štartu     
    v súťažnej sezóne 2020/2021. A keďže nebolo možné odohrať pravidelné  
    kvalifikácie, tak všetky víťazné družstvá, ktoré jednotlivé okresné a oblastné  
   zväzy nahlásili do 4.líg, mali právo štartu. To spôsobilo, že niektoré súťaže mali   



   13, 14, alebo aj 15 účastníkov. Keďže pandémia COVID 19 vážne zasiahla aj  
   sezónu 2020/2021, táto bola po 3.kole anulovaná  Právo štartu v sezóne  
   2021/2022 v jednotlivých súťažiach budú mať tie isté družstvá s tým, že postupy  
   a zostupy sa upravia tak, že v nasledujúcej sezóne 2022/2023 bude vo všetkých  
   súťažiach 12 družstiev. 
   Správu KM predniesol jej člen Erik Hajduk, nakoľko predseda KM sa písomným  
   oznámením z 29.12.2020 vzdal funkcie člena VV VsSTZ k 31.12.2020, bez  
   udania dôvodu. Erik Hajduk konštatoval, že už sezóna 2019/2020 bola ukončená  
   po poslednom odohratom turnaji 7.3.2020 a boli vyhlásené výsledky jednotlivcov  
   a družstiev, tak ako boli dovtedy dosiahnuté. Sezóna 2020/2021 sa aj napriek  
   vypracovaniu kalendára podujatí neuskutočnila pre pandémiu. Neboli  
   uskutočnené ani MVS mládeže, hoci keď sa začala situácia uvoľňovať,  
   prebiehali aj tieto úvahy.    
   Sme radi, že SSTZ zorganizovali a zorganizujú aspoň M SR mládeže  
   v pozmenenej forme.  
   Poháre a diplomy za sezónu 2019/2020 budú odovzdané najbližšej možnej  
   príležitosti. 
   Správu Ekonomickej komisie predniesol jej predseda Martin Gumáň  
   predniesol správu  o hospodárení VsSTZ za posledný rok a oboznámil  
   delegátov  so stavom financií, s ktorými bude VsSTZ  disponovať  
   v nasledujúcom období. 
   Správu Rozhodcovskej a matričnej  komisie predniesol jej predseda   
   Stanislav Dubec a rovnako konštatoval, že kvôli pretrvávajúcej pandemickej  
   situácii sa nemohli uskutočniť  školenia rozhodcov. Všetky prestupy, ktoré  
   spĺňali podmienky, boli schválené a včas uverejnené. 
   Správu Disciplinárnej  komisie predniesol jej predseda JUDr. Zoltán Gallo  
   a konštatoval, že komisia neriešila žiadny disciplinárny prehrešok. 
 
7. Správu Kontrolnej komisie, ktorú zaslal jej predseda Anton  Gurčík, písomne, 
    predniesol predsedajúci JUDr. Zoltán Gallo.  
    Táto správa a všetky správy predsedov komisií VsSTZ budú prílohou tejto  
    Zápisnice. 
 
8. Jeden delegát pán Andrus zo Sabinova predložil na Konferenciu písomný návrh 
     na zmenu Stanov VsSTZ, aby boli predĺžené platnosti registrácie o dobu, ktorú  
     sa pre pandémiu nemohol odohrať súťažný ročník, alebo znížiť poplatok  
     o aktuálny rok.  
     Keďže tento návrh nemá v kompetencii prejednať Konferencia VsSTZ, niektorý  
     zo zvolených navrhnutých delegátov Konferencie SSTZ musí predložiť zmenu,   
     ktorú  Konferencia SSTZ po jeho schválení uvedie v uznesení. 
 
9. V diskusii vystúpilo spolu 6 delegátov a dvaja hostia: 
     - Miroslav Andrus – predseda OSSTZ Sabinov 
       pripomenul svoj návrh na zmenu Stanov, ktorý zaslal v termíne aj písomne 
     - Mgr.Jozef Kudrec – klub OSK Michaľany 
       poďakoval za ocenenie 
    - Július Mišinský – klub MKST Veľké Kapušany 



      predstavil delegátom prácu východoslovenského klubu veteránov, ktorého je  
      predsedom. Oboznámil delegátov s činnosťou a pripravovanými turnajmi VS  
      Veterán Tour 2021 a tiež oznámil, že klub VSTK Vranov bude tento rok aj  
      usporiadateľom celoslovenského turnaja veteránov, kde pozval všetkých  
      veteránov. 
     - Ján Kováč – TJ Jablonov nad Turňou 
       poďakoval za ocenenie 
     - JUDr. Anton Hajduk – VSTK Vranov 
       požiadal delegátov o podporu kandidatúry Mgr. Martina Gumáňa za člena VV  
       SSTZ za zástupcu hráčov  
     - Mgr.Jozef Kudrec – klub OSK Michaľany 
       požiadal delegátov o podporu kandidatúry Mgr. Martina Gumáňa za člena VV  
       SSTZ za zástupcu hráčov a apeloval na to, aby sa zmenili pomery v SSTZ  
       a volal po zmenách vo VV SSTZ. Konštatoval, že prizvaný hosť Jaromír Truksa 
       je trénerom reprezentácie mužov SR a či je vhodné navrhnúť ho za člena VV  
       SSTZ za Východoslovenský kraj . 
     - Ladislav Bodnár – ŠKST Sokol Vojčice      
       sa spýtal prečo Jaromír Truksa kandiduje za náš kraj? 
      - Jaromír Truksa 
        predstavil svoju kandidatúru za člena VV SSTZ do Komisie športovej  
        reprezentácie, v krátkosti predstavil delegátom svoje úspechy v trénerskej 
        oblasti a uviedol prečo sa uchádza o podporu svojej kandidatúry v našom kraji, 
        pretože predtým nezískal podporu v žiadnom inom kraji 
      - Mgr. Martin Gumáň 
        predstavil svoju kandidatúru za člena VV SSTZ za zástupcu športovcov.  
        Oboznámil delegátov so svojimi víziami práce vo VV a tiež delegátom  
        pripomenul, že sa okrem svojej hráčskej kariéry aktívne podieľa na  
        tréningovom procese v Národnom tréningovom centre s reprezentáciou, kde  
        robí sparing reprezentantom a reprezentantkám. V prípade účasti  
        reprezentačných trénerov na turnajoch v zahraničí aktívne vedie tréningy  
        v NSC. 
      - Stanislav Dubec 
        Konštatoval, aby zvolení delegáti konferencie SSTZ navrhli uznesenie, aby  
        predsedovia krajov, alebo ním poverený zástupca boli pravidelne prizvaní na  
        zasadnutia VV SSTZ 
10. Konferencia VsSTZ hlasovaním rozhodla o tom, že sa voľby VsSTZ budú konať  
      takto: 
      – verejné – voľba predsedu VsSTZ 
                     – voľba členov VV VsSTZ 
                     – predseda a člen KK VsSTZ 
      – tajné – voľba delegátov na Konferenciu SSTZ 
                  – navrhnutých členov  do VV SSTZ a predsedu DK VsSTZ 
 
11. Na voľbu predsedu VsSTZ sa prihlásil jediný kandidát, Vincent Pavúk. K voľbe  
      bolo rozdaných 32 mandátových lístkov, odovzdaných bolo 30 platných lístkov,  
      2 lístky boli neodovzdané. Delegáti 30 hlasmi zvolili za predsedu VsSTZ  
      Vincenta Pavúka, na štvorročné funkčné obdobie.  



 
12. Na voľbu člena VV VsSTZ bolo prihlásených 5 kandidátov: JUDr. Zoltán Gallo,  
      Martin Gumáň, Ondrej Haky, Stanislav Dubec a Ján Pitoňák. Volebná  
      komisia predložila delegátom návrh na voľbu týchto kandidátov VV VsSTZ,  
      Všetci navrhovaní kandidáti boli zvolení do VV VsSTZ na štvorročné funkčné  
      obdobie. 
      Hlasovanie 32 – 0 – 0    
 
13. Predseda volebnej komisie predniesol návrh na delegátov a náhradníkov na  
      Konferenciu SSTZ, ktorá sa uskutoční v Bratislave 18.6.2021, a to: Vincent  
      Pavúk, JUDr. Zoltán Gallo, Martin Gumáň, Ondrej Haky, Stanislav Dubec  
      a Ján Pitoňák. Počas konferencie sa prihlásilo 5 delegátov, a to: Mgr. Jozef  
      Kudrec, Juraj Galajda, Ing. Andrej Ružík, Mikuláš Sóos, Ladislav Bodnár. 
      Volebná komisia rozdala 32 mandátových volebných lístkov. Vrátených bolo 30  
      mandátových lístkov, ktoré určili toto poradie delegátov: 1. JUDr. Zoltán Gallo  
      30, 2. Vincent Pavúk 28, 3. Stanislav Dubec 28, 4.Ján Pitoňák 28, 5. Martin  
      Gumáň 23, 6. Ondrej Haky 22, 7. Ing. Andrej Ružík 19, 8. Ladislav Bodnár  
      14. Poradie náhradníkov: 1. Juraj Galajda 12, 2. Mgr. Jozef Kudrec 10. 
       
      Delegát konferencie VsSTZ JUDr. Zoltán Gallo sa prihlásil za kandidáta na   
      predsedu DK SSTZ. 
      Hlasovanie 32 – 0 – 0 
      Delegát konferencie VsSTZ Mgr. Martin Gumáň bol navrhnutý za kandidáta do  
      VV SSTZ za zástupcu hráčov. 
      Hlasovanie 32 – 0 – 0 
      Jaromír Truksa, ktorý požiadal o podporu kandidatúry za člena VV SSTZ do  
      Komisie športovej reprezentácie. Hlasovaním delegátov nezískal podporu  
      delegátov Konferencie VsSTZ. 
      Hlasovanie 10 – 20 – 0    
 
14. Za kandidáta do kontrolnej komisie sa prihlásil jeden delegát Ing. Andrej Ružík. 
      Hlasovanie 32 – 0 – 0 
 
15. Predseda návrhovej komisie Ing. Andrej Ružík predniesol návrh na schválenie  
      uznesenia: 
 

      I. b e r i e   n a   v e d o m i e:  
        - správu o činnosti VsSTZ  
        - správy predsedov komisií VsSTZ 
        - správu kontrolnej komisie 
 
        II. v o l í:  
            - Predsedu VV VsSTZ – Vincenta Pavúka,  
            - VV VsSTZ v zložení JUDr. Zoltán Gallo, Martin Gumáň, Ondrej Haky,  
              Stanislav Dubec a Ján Pitoňák  
            - Kontrolnú komisiu VsSTZ v zložení: Ing. Andrej Ružík – predseda, Anton 
              Gurčík – člen 
    



            - Delegátov na konferenciu SSTZ za VsSTZ: JUDr. Zoltán Gallo,  
              Vincent Pavúk, Stanislav Dubec, Ján Pitoňák, Martin Gumáň, Ondrej Haky, 
              Ing. Andrej Ružík, Ladislav Bodnár a poradie náhradníkov v poradí 
             Juraj Galajda a Mgr. Jozef Kudrec  
             Kandidátov za VsSTZ do orgánov SSTZ takto:  
             - Kandidáta na predsedu  DK SSTZ: JUDr. Zoltán Gallo 
             - Kandidáta za zástupcu hráčov: Mgr. Martin Gumáň             
 
16. V závere predseda poďakoval prítomným za účasť a konferenciu ukončil. 
 

 
Zápisnicu vypracoval Erik Hajduk 
 
Za správnosť: Vincent Pavúk 
       predseda VsSTZ 


