
                               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 
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                                   ============================================== 

 

Zápisnica z Výkonného výboru VsSTZ č.1 2021/2022 
 

Miesto konania: Prešov, Reštaurácia Sokolovňa, Kpt. Nálepku 6 

Dátum a čas: pondelok 30.8.2021, 13:00 hod. 

Prezenčná listina:  
Členovia Výkonného výboru: 
- Vincent Pavúk (predseda VsSTZ) prítomný 
- JUDr. Zoltán Gallo (predseda DK) neprítomný ospravedlnený 
- Martin Gumáň (predseda EK) prítomný 
- Ján Pitoňák (predseda ŠTK) prítomný 
- Stanislav Dubec (predseda RaMK) neprítomný ospravedlnený 
- Ondrej Haky (predseda TMK) prítomný 
 
Ďalšie prítomné osoby: 
- Erik Hajduk (ŠTK mládeže) 
 
Program spoločného zasadnutia Výkonného výboru a ŠTK VsSTZ 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh riešenia správcovstva webových stránok VsSTZ – Pavúk  
4. Ustanovenie komisií VsSTZ a návrhy na ich zloženie – predsedovia komisií 
5. Rozpis súťaží dospelých – Pitoňák  
6. Koncepcia mládeže – schválenie – Hajduk  
7. Kalendár podujatí mládeže 2021/2022 – schválenie – Hajduk  
8. Semináre a školenia rozhodcov – Dubec  
9. Školenia trénerov – Haky  
10. Ekonomické otázky – Gumáň  
11. Právne disciplinárne náležitosti – JUDr. Gallo 
12. Rôzne 
13. Návrh uznesenia  
14. Záver 
15. Vyžrebovanie súťaží 2021/2022 dospelých – Aktív klubov VsSTZ – Pitoňák  

 
 
Prizvaní: Erik Hajduk, Andrej Ružík  
                 zástupcovia klubov na 16:00 



1. Otvorenie, prezentácia 
     VV otvoril a viedol predseda VsSTZ, boli 4 prítomní členovia. VV bol uznášania schopný.  
     Prizvaní boli predseda KK Ing. Andrej Ružík, ktorý sa nezúčastnil a člen KM a ŠTK VsSTZ Erik  
     Hajduk, ktorý vykonal zápis zo zasadnutia. 
 
2. Kontrola uznesení 
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 
     Predchádzajúci termín: 25.05.2020 
     Záver: V tomto volebnom období sa funkcia sekretára zväzu nezriaďuje 
 
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 
     
3. Návrh riešenia správcovstva webových stránok VsSTZ – Pavúk  
Predseda predniesol návrh riešenia správcovstva webových stránok VsSTZ na základe 
výstupu z Konferencie SSTZ a jednotlivých návrhov. Predseda VsSTZ vstúpi do jednania so 
SSTZ ohľadom zjednotenia výsledkového servisu a internetových stránok jednotlivých 
krajských stolnotenisových zväzov. 
T: 31.10.2021 
 
4. Ustanovenie komisií VsSTZ a návrhy na ich zloženie – predsedovia komisií 
    - ŠTK – predseda Ján Pitoňák – členovia Erik Hajduk, Miroslav Kurečko, Ing. Jozef Tokarčík 
    - Ekonomická – predseda Martin Gumáň – členovia Mgr. Rastislav Kotulič, Peter Petráš 
    - Metodicko-vzdelávacia – predseda Ondrej Haky – členovia RNDr. Marta Brúderová, Bc.  
                                                                                                Marián Sokolský 
    - Rozhodcovská a matričná – predseda Stanislav Dubec – členovia Martin Močilenko,  
                                                                                                            Peter Duchnický 
    - Disciplinárna – predseda JUDr. Zoltán Gallo – členovia Juraj Galajda, Ing. František  
                                                                                         Nemčok 
    - Komisia mládeže – člen poverený jej vedením Erik Hajduk – členovia Mgr. Jana  
                                                                                                                   Mihaľovová, Oľga Barbušová 
    - Kontrolná komisia – predseda Ing. Andrej Ružík, členovia Anton Gurčík, Rastislav Terezka 
 
 
 

http://www.vsstz.sk/


5. Rozpis súťaží dospelých – Pitoňák  
Predseda ŠTK informoval, že Rozpis súťaží bol vydaný včas aj s uvedením práva štartu 
v súťažiach dospelých. Informoval o prevodoch súťažných tried a že niektoré kluby nevyužili 
právo štartu. 
 
6. Koncepcia mládeže – schválenie – Hajduk  
Člen KM Erik Hajduk zverejnil Koncepciu mládeže na webovej stránke zväzu na 
pripomienkovanie. Kluby nevzniesli požiadavky na jeho zmenu. Jedinou navrhnutou zmenou 
je, že turnajov mládeže (VSPM) je v sezóne 2021/2022 päť a nie štyri. Hlavným dôvodom je 
to, že kluby majú záujem čerpať príspevky hráčov do 23 rokov pre novozaregistrovaných 
hráčov a bolo im to týmto umožnené a sezóna začala skôr ako obvykle už 21.8.2021. 
 
7. Kalendár podujatí mládeže 2021/2022 – schválenie – Hajduk  
Člen KM Erik Hajduk spoločne s členkami KM a po dohode s klubmi, usporiadateľmi turnajov 
vydal Kalendár podujatí mládeže do konca roka 2021. Usporiadatelia súhlasili s podujatiami 
a navrhovanými termínmi. 
 
8. Semináre a školenia rozhodcov – Dubec  
Predseda komisie pripravuje na najbližšie obdobie seminár a školenie rozhodcov, o ktorom 
bude informovať v čo najkratšom čase. Prestupy a hosťovania budú zverejnené po ich 
uzatvorení po 15.9.2021. 
 
9. Školenia trénerov – Haky  
Predseda komisie pripravuje na najbližšie obdobie školenie trénerov, ktorým končí platnosť 
licencie. Predseda trénerskej komisie vypíše výzvu pre nových uchádzačov o získanie licencie 
tréneroa.  
 
10. Ekonomické otázky – Gumáň  
Informoval o plnení rozpočtu a doplní zmeny v rozpočte na rok 2021 prejednané na 
dnešnom zasadnutí 
 
11. Právne a disciplinárne náležitosti – JUDr. Gallo 
Preverí náležitosti zmluvy O dielo so zhotoviteľom – A DESIGN. 
 
12. Rôzne 
V bode Rôzne neboli vznesené zásadné návrhy a pripomienky. 
 
13. Návrh uznesenia  
 
Uznesenie č. 1/2021 
Dohodnúť termín a miesto školenia a seminára rozhodcov 
Z: Dubec        T: ihneď 
 
Uznesenie č. 2/2021 
Dohodnúť termín a miesto seminára trénerov 
Z: Haky        T: ihneď 
 



Uznesenie č. 3/2021 
Preveriť zmluvu s A DESIGN 
Z: JUDr. Gallo             T: 30.9.2021 
 
Uznesenie č. 4/2021 
VV VsSTZ poveruje člena KM Erika Hajduka jej vedením do najbližšej Konferencie VsSTZ 
 
 
VV VsSTZ schvaľuje: 
- koncepciu mládeže na sezónu 2021/2022 predloženú KM VsSTZ 
- kalendár mládeže do konca roka 2021 navrhnutý KM VsSTZ 
- prevody súťažných tried v súťažiach dospelých 
- vyžrebovanie súťaží dospelých 2021/2022 
- doplnenie rozpočtu 2021 prerokované VV na tomto zasadnutí 
- predbežný COVID protokol pre všetky súťaže v riadiacej pôsobnosti VsSTZ, v zmysle platnej  
   vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 241/2021 
 
14. Záver 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 16:00 hod. 
 
15. Vyžrebovanie súťaží 2021/2022 dospelých – Aktív klubov VsSTZ – Pitoňák 
ŠTK previedla vyžrebovanie v súlade so všetkými navrhnutými zmenami, schválenými 
prevodmi súťaží a prihláškami do súťaží. 

 
 
            Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 
 


