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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.3 2021/2022 
 

Miesto konania: Vranov nad Topľou, Stolnotenisová hala VSTK 

Dátum a čas: pondelok 21.2.2022, 14:00 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) prítomný 
- Ondrej Haky (predseda TMK) prítomný 
- Erik Hajduk (poverený vedením KM) prítomný 
 
 
Program Výkonného výboru VsSTZ 
 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola uznesení  
4. Informácie predsedu VsSTZ 
5. Informácie predsedu Ekonomickej komisie – Gumáň  
6. informácie z Komisie mládeže – Hajduk  
    - informácia o priebehu mládežníckych súťaží 
    - príprava MVS mládeže 
    - krajské rebríčky mládeže 
7. Správa ŠTK – Pitoňák  
8. Správa komisie rozhodcov – Dubec 
       - informácia o priebehu seminárov rozhodcov  
9. Informácie z Trénersko-metodickej komisie – Haky 
10. Príprava Konferencie VsSTZ 2022 
    - rozdelenie úloh 
11. Rôzne   
12. Návrh uznesenia  
13. Záver 
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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. 
 
2. Schválenie programu 
 
    Členovia VV boli oboznámení s programom rokovania a tento program schválili. 
 
3. Kontrola uznesení 
     
    Uznesenie č. 2/2021 
    Dohodnúť termín a miesto seminára trénerov 
    Z: Haky        Nový termín: 15.2.2022 
    Uznesenie nesplnené, trvajúce 
 
    Uznesenie č.5/2022 
    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 nesplnené, trvajúce 
    Nový termín 28.2.2022 
 
4. Informácie predsedu VsSTZ 
 
     Predseda VsSTZ informoval o možnosti budúcej spolupráce so SSTZ ohľadom  
     výsledkového servisu pre VsSTZ. 
 
5. Informácie predsedu Ekonomickej komisie – Gumáň  
 
    Predseda EK nemal žiadne body na rokovanie. 
 
6. informácie z Komisie mládeže – Hajduk  
 
    - informácia o priebehu mládežníckych súťaží 
      Od 29.1.2022 sa opätovne spustili turnaje VSPM. Prebehli po 1 turnaji v každej vekovej  
      kategórii.     
    - príprava MVS mládeže, krajské rebríčky mládeže 
      KM vydá v najbližších dňoch úradnú správu mládeže, kde vypisuje výberové konanie na  
      MVS mládeže s určením termínu prihlášok.  Informuje o vydaní predbežných rebríčkov 
      mládeže, ktoré budú vydané po najbližšej VSPM, informovala o termínoch vydania  
      nominačných rebríčkov pred MVS. Informovala tiež o pravdepodobných počtoch  
      chlapcov a dievčat na jednotlivých MVS. O možnej zmene sa rozhodne po posledných  
      VSPM.  
    
 

http://www.pinec.sk/
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7. Správa ŠTK – Pitoňák  
 
    Informoval o návrhu na pokračovanie krajských súťaží dospelých. 
 
8. Správa komisie rozhodcov – Dubec 
 
     - informácia o priebehu seminárov rozhodcov uskutočnených 18. a 19.2.2022. 
Predseda KR informoval o uskutočnených seminároch rozhodcov vo Vojčiciach, Belej nad 
Cirochou, Spišskej novej Vsi a Spišskom Bystrom. Lektormi školení boli Ing. Anton Hamran 
a Stanislav Sládkovič. Všetkých preškolení sa zúčastnilo spolu 75 rozhodcov. 
 
9. Informácie z Trénersko-metodickej komisie – Haky 
 
    - príprava trénerských školení 
Predseda TMK informoval o pripravovaných školeniach trénerov všetkých stupňov, ktoré sa 
uskutočnia 11.3.2022 v Michalovciach a 18.3.2022 v Starej Ľubovni. Propozície sú na 
stránkach VsSTZ a SSTZ. Záujemcovia sa písomne nahlasujú v termíne uvedenom 
v propozíciách. 
 
10. Príprava Konferencie VsSTZ 2022 
     
- rozdelenie úloh 
Tento bod bol presunutý na budúce zasadnutie VV VsSTZ 
Konferencia VsSTZ sa predbežne plánuje po skončení súťaží VsSTZ. 
 
11. Rôzne   
 
       - Podnet KM VsSTZ na začatie disciplinárneho konania voči hráčovi ŠKST Sokol Vojčice  
          Matejovi Tkáčovi pre jeho opakované nevhodné správanie sa na turnajoch VSPM  
          dorastu. 
KM predložila písomný podnet na začatie disciplinárneho konania na Disciplinárnu komisiu 
VsSTZ. VV zobral podnet na vedomie. 
  
12. Návrh uznesenia  
 
Uznesenie č.8/2022 
VV na návrh ŠTK rozhodol o pokračovaní prerušených krajských súťaží dospelých od 
5.3.2022. Súťaže budú pokračovať podľa vyžrebovanie 5.kolom. ŠTK upraví termíny 
jednotlivých zápasov na stránke www.pinec.sk do 1.3.2022. 
 
Uznesenie č.9/2022 
VV na základe písomnej prihlášky do výberového konania, určil za usporiadateľa 
Majstrovstiev východného Slovenska mužov a žien, klub STO Valaliky. 
 
 
 

http://www.pinec.sk/
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13. Záver 
 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 17:30 hod. 
 

 
 
            Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 
 


