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Zápisnica z Výkonného výboru VsSTZ č.5 2021/2022 

Miesto konania: Vranov nad Topľou, Stolnotenisová hala VSTK 

Dátum a čas: pondelok 22.8.2022, 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) prítomný 
- Erik Hajduk (poverený vedením KM) prítomný 
 

 

Program zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola uznesení 
4. Príprava Konferencie VsSTZ 
     - rozdelenie úloh 
5. Rôzne 
6. Ukončenie zasadnutia, záver 
  
 
     
1. Otvorenie, prezentácia 
     VV otvoril a viedol predseda VsSTZ, boli 5 prítomní členovia, 1 neprítomný, 
     ospravedlnený. 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 školenia určený: 9.9.2022 
    Uznesenie čiastočne splnené, trvajúce 
 
    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 – splnené 
 
    Uznesenie č. 13/2022 
    Vypracovať nový návrh rozpisu súťaží mládeže 2022/2023, zverejniť na pripomienkovanie     
    klubom. 
    Z: Hajduk                                                     T: 30.6.2022 – splnené 
 
 
4. Príprava Konferencie VsSTZ 2022 
     
- Rozdelenie úloh.  
Všetky úlohy týkajúce sa Konferencie VsSTZ boli prekonzultované a budú  doplnené na VV 
v deň Konferencie 
 
5. Rôzne   
 
5.1. Informácie predsedu VsSTZ 
 
       Predseda VsSTZ prešiel všetky uznesenia, ktoré ešte neboli plnohodnotne splnené.  
       Informoval, že vstup do informačného systému SSTZ rieši predseda SSTZ A. Hamran  
       v spolupráci s T. Šeredom. 
 
5.2. Informácie predsedov jednotlivých komisií   
 
       a) Informácie z Ekonomickej komisie – Gumáň  
 
           Predseda EK požiadal o navýšenie rozpočtu v časti Dotácia klubom za usporiadanie         
          VSPM z dôvodu navýšenia nájmov hracích miestností zo strany miest a obcí. Navrhol  
          dotáciu na jednu VSPM zvýšiť zo 100 na 150 eur. 
 
       b) informácie z Komisie mládeže – Hajduk  
            - Predložil na schválenie: 
            - Rozpis súťaží mládeže na sezónu 2022/2023, ktoré prešli verejným pripomienkovým  
              konaním 
            - Kalendár súťaží mládeže 2022/2023 
 



       c) Informácie z Trénersko-metodickej komisie – Haky 
  
            Nový termín seminára trénerov v Starej Ľubovni sa uskutoční 9.9.2022. 
 
       d) Informácie z Disciplinárnej komisie – JUDr. Gallo 
 
           Podnet KM VsSTZ na začatie disciplinárneho konania voči hráčovi ŠKST Sokol Vojčice             
           Matejovi Tkáčovi pre jeho opakované nevhodné správanie sa na turnajoch VSPM  
           dorastu. 
           DK VsSTZ riešila podnet osobným pohovorom s hráčom, ktorý vykonal s hráčom  
           predseda DK JUDr. Gallo osobne pri stretnutí 2.ligy mužov, o čom vyhotoví písomné  
          vyjadrenie DK. 
          Výsledkom podnetu je osobný dohovor predsedu DK.  
 
6. Návrh uznesenia  
 
Uznesenie č. 18/2022: 
VV VsSTZ schválil návrh predsedu ekonomickej komisie o navýšenie dotácie za usporiadanie 
VSPM zo súčasných 100 eur na 150 eur za jednu VSPM. 
 
Uznesenie č.19/2022: 
VV VsSTZ schválil návrhy predsedu Komisie mládeže 
- Rozpis súťaží mládeže na sezónu 2022/2023 
- Kalendár súťaží mládeže 2022/2023 
 
7. Záver 
 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18:00 hod. 
 

 
            Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 


