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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.4 2021/2022 
 

Miesto konania: Vranov nad Topľou, Stolnotenisová hala VSTK 

Dátum a čas: pondelok 16.5.2022, 14:30 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) neprítomný ospravedlnený 
- 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. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola uznesení 
4. Informácie predsedu VsSTZ 
5. Informácie predsedov jednotlivých komisií 
6. Príprava Konferencie VsSTZ 
     - miesto a dátum  
     - rozdelenie úloh 
7. Rôzne 
     - jubilanti na konferenciu za roky 2021 a 2022 
8. Ukončenie zasadnutia, záver 
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1. Otvorenie, prezentácia 
     VV otvoril a viedol predseda VsSTZ, boli 4 prítomní členovia, 2 neprítomní, 
     ospravedlnení. VV. 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 vypísania školenia: 31.5.2022 
    Uznesenie čiastočne splnené, trvajúce 
 
   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. 
   Z: Pitoňák 
   Uznesenie splnené 
 
4. Informácie predsedu VsSTZ 
 
   Predseda VsSTZ prešiel všetky uznesenia, ktoré ešte neboli plnohodnotne splnené  
   a informoval  prítomných členov o pokračovaní rokovania s p. Rehákom ohľadom nového  
   informačného systému. 
 
5. Informácie predsedov jednotlivých komisií   
 
    a) Informácie z Ekonomickej komisie – Gumáň  
 
    Predseda EK informoval o plnení rozpočtu v roku 2022. 
 
b) informácie z Komisie mládeže – Hajduk  
    - informácia o priebehu mládežníckych súťaží 
      Všetky VSPM prebehli v stanovenom termíne podľa kalendára, klub ŠKST Humenné sa  
      vzdal usporiadania VSPM, ponuku prijal klub SŠK Poproč 
 
    - MVS mládeže 
      Prebehli všetky MVS mládeže jednotlivcov a MVS družstiev mladšieho a najmladšieho   
      žiactva. Všetky MVS jednotlivcov sa už viedli v novom softvéri SSTZ. MVS družstiev ešte  
      nie, nakoľko nie všetci rozhodcovia nový systém ovládajú samostatne.  
 
 

http://www.pinec.sk/
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    - informácia o príprave rozpisu súťaží na sezónu 2022/2023 
      V KM už prebehli rozhovory o pripravovanej zmene hracieho systému VSPM, ktorá bola  
      konzultovaná aj s väčšinou klubov pracujúcich s mládežou. Stretlo sa to s veľkou väčšinou    
      so súhlasom. Preto bude pripravený nový Rozpis súťaží mládeže, ktorý bude zverejnený  
      na pripomienkovanie v dostatočnom časovom predstihu pred vydaním kalendára súťaží  
      SSTZ a VsSTZ.      
 
  c) informácie z ŠTK – Pitoňák  
 
       Neprítomný 
 
  d) informácie z komisie rozhodcov – Dubec 
 
      Konštatoval, že školenia rozhodcov prebehli v termínoch, ktoré boli vypísané. A potvrdil,   
      že je nevyhnutné vypísať školenia pre hlavných rozhodcov na východe, jednak, aby mal  
      kto rozhodovať turnaje a je nevyhnuté absolvovať školenia na nový turnajový softvér  
      SSTZ, ktorý vie obsluhovať plnohodnotne veľmi málo rozhodcov na východe (Dubec,  
      Hajduk, Laboš, Petríková, Reho, Pavlotty)  
 
  e) Informácie z Trénersko-metodickej komisie – Haky 
  
      Neprítomný. Nevyhnutnosť vypísania ešte jedného seminára trénerov. 
 
6. Príprava Konferencie VsSTZ 2022 
     
- rozdelenie úloh. Všetky úlohy sú rozpísané v uzneseniach týkajúcich sa Konferencie VsSTZ 
 
7. 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 a predseda DK VsSTZ sa podrobne telefonicky 
oboznámi so stanoviskami členov KM a vydá rozhodnutie. 
  
8. Návrh uznesenia  
 
Uznesenie č. 10/2022 
Kontaktovať predsedu BSTZ p. Reháka a predsedu SSTZ A. Hamrana s úmyslom prejsť od 
nového súťažného ročníka 2022/2023 na nový informačný systém. 
 
Z: Pavúk, Gumáň 
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Uznesenie č. 11/2022 
Na návrh predsedu DK berie na vedomie doplnenie za člena DK o RNDr. Martu Brúderovú. 
 
Uznesenie č. 12/2022 
Zamieta sťažnosť klubu TJ Javorinka Levoča proti rozhodnutiu ŠTK VsSTZ o kontumácii zápasu 
č 3088 v 13.kole 3.ligy skupiny Juh ŠKST Spišské Vlachy – TJ Javorinka Levoča a toto 
rozhodnutie ŠTK potvrdzuje. 
 
Uznesenie č. 13/2022 
Vypracovať nový návrh rozpisu súťaží mládeže 2022/2023, zverejniť na pripomienkovanie 
klubom. 
Z: Hajduk                                                     T: 30.6.2022 
 
Uznesenie č. 14/2022 
VV VsSTZ  rozhodol o konaní Konferencie VsSTZ v 2 častiach 
a) Hlasovanie o delegátoch na Konferenciu SSTZ v Bratislave 24.6.2022 - per rollam 
     v pondelok 23.5.2022. 
 
b) Konferencia VsSTZ, ktorá sa uskutoční v auguste 2022 v ostatných bodoch riadnou formou 
     spojené s vyžrebovaním nového ročníka súťaží dospelých a aktívom klubov. 
 
Odôvodnenie: 
O zmene rozhodol VV VsSTZ z dôvodu, že súťaže riadené VsSTZ budú ukončené v podstate až 
po termíne konania Konferencie SSTZ. 
 
Termín Konferencie VsSTZ per rollam: 
Pondelok 23.5.2022 od 8:00 do 20:00 hod. 
 
Program Konferencie VsSTZ časť a) konanej 23.5.2022 
1. Voľba členov volebnej komisie 
2. Voľba členov mandátovej komisie 
3. Voľba delegátov Konferencie SSTZ 
  
Uznesenie č. 15/2022 
Návrh VV VsSTZ na členov volebnej komisie Konferencie VsSTZ časti a) 
- Vincent Pavúk 
- Erik Hajduk 
- Ing. Jozef Baran 
 
Uznesenie č. 16/2022 
Návrh VV VsSTZ na členov mandátovej komisie Konferencie VsSTZ časti a) 
- Ján Pitoňák 
- Ondrej Haky 
- JUDr. Zoltán Gallo 
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Uznesenie č. 17/2022 
Návrh VV na delegátov Konferencie SSTZ 
1. Vincent Pavúk 
2. Stanislav Dubec 
3. Martin Gumáň st. 
4. Ján Pitoňák 
5. Ondrej Haky 
6. Erik Hajduk 
7. Ján Dráb 
8. Ing. Andrej Ružík 
9. Ladislav Bodnár 
10. RNDr. Marta Brúderová 
11. Mgr. Martin Gumáň ml. 
12. Ľuboš Marcinko 
13. Ing. František Nemčok  
 
Počet volených delegátov je 8 + 2 náhradníci. 
O poradí rozhoduje počet mandátov. 
 
Spôsob hlasovania: 
Štatutár klubu zašle mail na adresu predsedu VsSTZ vinco.vsstz@gmail.com v pondelok 
23.5.2022 od 8:00 do 20:00 hod., prílohou ktorého musia byť vyplnené 3 hlasovacie lístky, na 
ktorých bude riadne vyznačené 
1. hlasovací lístok – súhlasím alebo nesúhlasím so zložením volebnej komisie 
2. hlasovací lístok – súhlasím alebo nesúhlasím so zložením mandátovej komisie 
3. hlasovací lístok – Volím za delegáta na Konferenciu VsSTZ 
                                    (zakrúžkovať min. 1 max. 8 kandidátov) 
  
9. Záver 
 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 17:30 hod. 
 

 
 
            Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 
 

mailto:vinco.vsstz@gmail.com

