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                               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  

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

 

Zápisnica z Výkonného výboru VsSTZ č.2 2021/2022 
 

Miesto konania: Vranov nad Topľou, Stolnotenisová hala VSTK 

Dátum a čas: pondelok 24.1.2022, 14:00 hod. 

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 RaMK) prítomný 
- Ondrej Haky (predseda TMK) neprítomný ospravedlnený 
- Erik Hajduk (poverený vedením KM) prítomný 
 
 
Program Výkonného výboru VsSTZ 
 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácie predsedu VsSTZ  
4. Informácie predsedu ŠTK  
    - priebeh súťaží dospelých 
    - Pokračovanie dlhodobých súťaží  dospelých VsSTZ, systém súťaže 
    - Možnosť organizácie MVS dospelých 
5. Informácie z Komisie mládeže  
    - priebeh súťaží mládeže 
    - kalendár mládeže 2022  
    - Spustenie súťaží mládeže VsSTZ 
    - Projekt SSTZ Hľadáme talenty 2022 
6. Informácie z Ekonomickej komisie 
    - Návrh rozpočtu na rok 2022  
7. Informácie z Trénersko-metodickej komisie  
    - plán uskutočnenia trénerských seminárov a školení 
8. Informácie z Komisie rozhodcov a matričnej komisie 
    - plán uskutočnenia rozhodcovských seminárov a školení    



 

2 

 

9. Informácie z Disciplinárnej komisie  
10. Rôzne 
11. Návrh uznesenia  
12. Záver 
 
1. Otvorenie, prezentácia 
     VV otvoril a viedol predseda VsSTZ, boli 6 prítomní členovia, 1 neprítomný, 
     ospravedlnený. VV bol uznášania schopný.  
     Prizvaný bol aj predseda KK Ing. Andrej Ružík, ktorý sa rokovania nezúčastnil. 
     Členovia VV boli oboznámení s programom rokovania a tento program schválili. 
  
2. Kontrola uznesení 
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 splnené 
     
Uznesenie č. 1/2021 
Dohodnúť termín a miesto školenia a seminára rozhodcov 
Z: Dubec        T: ihneď 
Uznesenie splnené 

Predseda Komisie rozhodcov Stanislav Dubec  predjednal a dohodol školenia rozhodcov na 
v sezóne 2021/2022. 
 
Uznesenie č. 2/2021 
Dohodnúť termín a miesto seminára trénerov 
Z: Haky        Nový termín: 15.2.2022 
Uznesenie nesplnené, trvajúce 
 
Uznesenie č. 3/2021 
Preveriť zmluvu s A DESIGN 
Z: JUDr. Gallo             T: 30.9.2021 
Uznesenie splnené 

 
3. Informácie predsedu VsSTZ – Vincent Pavúk 
Predseda VsSTZ informoval prítomných členov o telefonickom rozhovore s p. Rehákom 
o možnostiach budúcej spolupráce. VV VsSTZ navrhol preskúmať možnosti ponuky 
výsledkového servisu na trhu. 
Z: VV VsSTZ                 T: 30.6.2022 

http://www.vsstz.sk/
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4. Informácie predsedu ŠTK  - Ján Pitoňák 
 
- priebeh súťaží dospelých 
Do prerušenia dlhodobých súťaží boli odohrané 4 neúplné kolá. 
 
- Pokračovanie dlhodobých súťaží  dospelých VsSTZ, systém súťaže 
Výkonný výbor VsSTZ Košice-Prešov rozhodol o prerušení dlhodobých súťaží mužov  
v sezóne 2021/2022 do 28. februára 2022. Dôvodom je predpokladaná pandemická situácia. 
Režim OP, v ktorom môžu súťaže prebiehať, nespĺňa podľa vyhodnotenej ankety cca 40 % 
družstiev štartujúcich v súťažiach riadených ŠTK VsSTZ. Ďalším problémom sú hracie 
priestory oddielov, ktoré môžu byť zo dňa na deň uzavreté. Pokiaľ nebude možné v marci 
pokračovať v dlhodobých súťažiach Výkonný výbor ukončí sezónu 2021/2022 kategóriu 
dospelých. Pre kluby, ktoré majú možnosť a záujem hrať v režime OP ponúka VV VsSTZ 
alternatívnu súťaž O pohár VsSTZ v súťaži družstiev. 
 
- Možnosť organizácie MVS dospelých 
VV VsSTZ určil termín Majstrovstiev východného Slovenska mužov žien predbežne na nedeľu 
20. februára 2022 a vypisuje výberové konanie na ich usporiadanie. 
Termín prihlášky je nedeľa 6.2.2022 do 20:00 hod. Svoju záväznú prihlášku zašle záujemca 
na adresu predsedu ŠTK VsSTZ Jána Pitoňáka. Turnaj MVS sa uskutoční podľa aktuálne 
platných pandemických vyhlášok a epidemických opatrení, v režime OP. 
 
5. Informácie z Komisie mládeže – Erik Hajduk 
 
- priebeh súťaží mládeže 
Súťaže mládeže prebiehali za prísnych pandemických opatrení od 21.8.2021 do 2.10.2021. 
V každej vekovej kategórii prebehli po 2 turnaje. Naplánované tretie VSPM sa neuskutočnili, 
pretože sezóna bola prerušená. 
 
- kalendár mládeže 2022 
Po všetkých peripetiách pri zostavovaní kalendára mládeže na rok 2022, KM VsSTZ vydala 
Kalendár podujatí mládeže, s jednou nevyjasnenou VSPM dorastu. Medzitým už prejavil 
jeden klub záujem o usporiadanie. KM určí usporiadateľa najneskôr do 5.3.2022 
 . 
- Spustenie súťaží mládeže VsSTZ 
KM VsStZ navrhla spustiť VSPM v režime OTP. V sobotu 29.1.2022 sa uskutoční prvý turnaj 
v roku 2022. 
 
- Projekt SSTZ Hľadáme talenty 2022 
Člen KM VsSTZ poverený jej vedením, oboznámil všetkých členov VV VsSTZ o projekte SSTZ 
Hľadáme talenty 2022. O tomto pripravovanom projekte  sa viedla diskusia ako v KM SSTZ 
tak aj VsSTZ. KM VsSTZ vypracovala písomné stanovisko k tomuto projektu. VV VsSTZ sa 
s ním oboznámil a schválil ho v plnom rozsahu. Toto stanovisko bolo zaslané predsedovi KM 
SSTZ Romanovi Grigelovi dňa 24.1.2022. 
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6. Informácie z Ekonomickej komisie – Martin Gumáň 
 
- Návrh rozpočtu na rok 2022  
Predseda Ekonomickej komisie oboznámil členov VV o plnení rozpočtu za rok 2021 a zaslal aj 
návrh rozpočtu VsSTZ na rok 2022. VV po krátkej diskusii schválil plán rozpočtu VsSTZ na rok 
2022. 
 
7. Informácie z Trénersko-metodickej komisie – Ondrej Haky 
 
- plán uskutočnenia trénerských seminárov a školení 
Tento bod nebol prerokovaný pre neprítomnosť predsedu komisie 
 
8. Informácie z Komisie rozhodcov a matričnej komisie- Stanislav Dubec 
 
- plán uskutočnenia rozhodcovských seminárov a školení    
Matričná komisia schválila od 1.1.2022 do 15.1.2022 1 prestup a 2 hosťovania. 
 
Komisia rozhodcov rokuje s KR SSTZ a školiteľmi, možné termíny školení v Prešovskom 
a Košickom kraji na február 2022. Boli prerokované aj predbežne dohodnuté semináre aj 
školenia rozhodcov v dostupných regiónoch. 
 
9. Informácie z Disciplinárnej komisie – JUDr. Zoltán Gallo   
 
DK neriešila žiadne disciplinárne priestupky 
 
10. Rôzne 
 
Členovia VV nemali žiadne ďalšie návrhy a pripomienky 
 
11. Návrh uznesenia  
 
Uznesenie č.5 
VV vypracuje a uzatvorí zmluvu s poskytovateľom stránky www.pinec.sk p. Milanom 
Szarvašom o poskytovaní výsledkového servisu do 30.6.2022. 
Z: JUDr. Gallo, Pavúk                            T:15.2.2022 
 
Uznesenie č.6 
VV schvaľuje plán rozpočtu VsSTZ na rok 2022 predložený predsedom Ekonomickej komisie 
Martin Gumáňom. 
 
Uznesenie č.7 
VV schvaľuje Stanovisko KM VsSTZ k projektu SSTZ Hľadáme talenty 2022 predložený členom 
KM, povereného jej vedením, Erikom Hajdukom. 

http://www.pinec.sk/
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12. Záver 
 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 17:00 hod. 
 

 
 
            Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 
 


