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Zápisnica z Výkonného výboru VsSTZ č.2 2022/2023 
 

Miesto konania: Vranov nad Topľou, Stolnotenisová hala VSTK  

Dátum a čas: pondelok 12.12.2022, 15:00 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) neprítomný ospravedlnený 
- Ondrej Haky (predseda TMK) prítomný 
- Erik Hajduk (predseda KM) prítomný 
 
 
 
Program zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie programu rokovania a kontrola uznesení 
3. Informácie predsedu VsSTZ 
4. Informácie predsedov komisií 
     - Návrh rozpočtu VsSTZ na rok 2023 – Gumáň  
     - Sadzobník – ekonomická smernica VsSTZ 2023 – Gumáň 
     - Vyhodnotenie prvej časti súťaží dospelých – Pitoňák 
     - Kalendár súťaží dospelých odvetná časť – Pitoňák 
     - Vyhodnotenie VSPM – Hajduk 
     - Kalendár súťaží mládeže 2023 – Hajduk 
     - Školenia a semináre rozhodcov – Dubec 
     - Trénersko-metodická komisia – Haky 
     - Disciplinárna komisia – JUDr. Gallo 
5. Rôzne 
6. Návrh uznesení  
7. Ukončenie zasadnutia, záver 
      
Prizvaní: Ing. Andrej Ružík 



 
 
1. Otvorenie, prezentácia 
VV otvoril a viedol predseda VsSTZ, boli 6 prítomní členovia, 1 neprítomný, 
ospravedlnený. VV bol uznášania schopný.  
 
2. Schválenie programu rokovania a kontrola uznesení   
Členovia VV boli oboznámení s programom rokovania a tento program schválili. Predseda 
VsSTZ konštatuje, že všetky predchádzajúce uznesenia boli splnené. 
 
3. Informácie predsedu VsSTZ 
 
Ing. Ružík informoval predsedu VsSTZ, že je pracovne aj osobne vyťažený natoľko, že sa 
nemôže zúčastňovať zasadnutí VV a k 31.12.2022 sa vzdáva funkcie. Od 1.1.2023 bude túto 
funkciu zastupovať doterajší člen KK Anton Gurčík do najbližšej Konferencie VsSTZ. 
 
4. Informácie predsedov komisií 
 
Ekonomická komisia – Martin Gumáň  
- Návrh rozpočtu VsSTZ na rok 2023 
- Sadzobník – ekonomická smernica VsSTZ 2023 
Predseda EK predložil už na predchádzajúcom zasadnutí návrh rozpočtu VsSTZ na rok 2023, 
zároveň aj sadzobník a Ekonomickú smernicu. 
 
Športovo technická komisia – Ján Pitoňák 
- Vyhodnotenie prvej časti súťaží dospelých 
Predseda ŠTK konštatoval, že krajské súťaže dospelých prebehli bez vážnejších problémov. Až 
na posledné 11.kolo, ktoré bolo narušené snehovou kalamitou, pre ktorú muselo byť 
odložených 6 zápasov na víkend 17.-18.12.2022. 
 
- Kalendár súťaží dospelých odvetná časť 
Odvetná časť súťaži začne cez víkend 4.-5.2.2023. Predtým bol určený termín Majstrovstiev 
východného Slovenska mužov a žien v nedeľu 29.1.2023. Súťaže budú končiť 22.-23.4.2023. 
 
Komisia mládeže – Erik Hajduk 
- Vyhodnotenie VSPM 
V súťažnom ročníku 2022/2023 prebehlo doposiaľ 7 turnajov VSPM. Posledný je naplánovaný 
na nedeľu 18.12.2022 v Poproči. Všetky turnaje prebehli bez zásadných pripomienok. 
Vyskytlo sa len zopár drobností. Keď niektorí tréneri pod značným vplyvom alkoholu sa snažili 
znevažovať prácu rozhodcov a organizátorov VSPM. Chcem sa poďakovať všetkým 
usporiadateľom VSPM za veľmi dobrú organizáciu turnajov.  
 
- Kalendár súťaží mládeže 2023 
Komisia mládeže VsSTZ po verejnom pripomienkovaní klubov vydala kalendár podujatí 
mládeže na rok 2023. Došlo tam k zmene organizátora ešte na poslednom turnaji roka 2022. 
Martin Gumáň požiadal Komisiu mládeže, aby pôvodne navrhované termíny, ktoré boli 
navrhnuté, prehodnotila z dôvodu kolízie termínov SPM najmladšieho žiactva a VSPM 



dorastu. V tejto sezóne je klub SŠK Poproč veľmi zameraný na najmladšie žiactvo a pravidelne 
sa zúčastňujú SPM najmladšieho žiactva. A preto bola akceptovaná táto pripomienka, že 
nemôžu v rovnakom termíne usporiadať VSPM dorastu ako sú v kalendári naplánované SPM 
najmladšieho žiactva. Došlo k dohode medzi klubmi SŠK Poproč a VSTK Vranov a preto KM 
v kalendári navrhla zámenu usporiadania VSPM dorastu, o čom vydala ŠTK mládeže úradnú 
správu 22.11.2022. Vyšlo sa v ústrety aj klubu ŠKST Spišský Štvrtok, ktorý má usporiadať 
VSPM staršieho žiactva, keď sa vymenili usporiadatelia tretieho štvrtého turnaja staršieho 
žiactva oproti pôvodnému návrhu.  
 
- Informácia z kempov projektu Hľadáme talenty 2022 
SSTZ v rámci projektu Hľadáme talenty 2022 usporiadalo zatiaľ 4 kempy mládeže VsSTZ. 
V dňoch 19.-20.12.2022 je naplánovaný piaty kemp, opäť v Košiciach na Lokomotíve, kde 
máme vytvorené veľmi dobré podmienky. Okrem jedného (z 2.kempu nie je správa) sú na 
stránke VsSTZ a čiastočne aj SSTZ reporty z týchto kempov. Okrem posledného, ktorého som 
sa pre chorobu nezúčastnil, som absolvoval všetky kempy po jednom dni. Po počiatočných 
„pôrodných bolestiach“ sa hlavne na východe kempy rozbehli. Boli kritizované prvé kempy 
väčšinou členov KM SSTZ. Každý kraj to poňal inak, po svojom. Uskutočnilo sa v Bratislave aj 
zasadnutie KM SSTZ, kde boli konštatované niektoré chyby v napĺňaní myšlienok a cieľov 
projektu. Tie si myslím, že u nás boli z väčšej miery odstránené. Pravidelne sa projektu 
zúčastňuje 7 vybraných hráčov a hráčok ročníka 2012, ktorí sú dopĺňaní o ďalších hráčov 
a hráčky, ktorých výber je v plnej kompetencii garanta projektu Antona Kutiša. Počet hráčov 
na kempoch je od 11 do 13. S najväčšou pravdepodobnosťou projekt bude pokračovať aj 
v roku 2023.  
Bolo predbežne dohodnuté, že sa do tohto projektu začnú zapájať už aj talenty ročníkov 
2013, 2014, prípadne 2015. Tie vytipujeme pre garanta projektu a predložíme na konzultáciu.  
 
Rozhodcovská a matričná komisia – Stanislav Dubec 
- Školenia a semináre rozhodcov – neprejednané z dôvodu neprítomnosti. 
 
Trénersko-metodická komisia – Ondrej Haky 
Predseda komisie oznámil, že seminár trénerov sa uskutoční po skončení aktuálnej sezóny. 
Komisia navrhne termín seminára. Miesto konania seminára bude závisieť od toho, z ktorého 
regiónu bude najviac záujemcov. 
 
Disciplinárna komisia – JUDr. Zoltán Gallo 
DK neriešila v tejto sezóne žiadne disciplinárne prehrešky. 
 
5. Rôzne 
 
V tomto bode boli konzultované veci ohľadom MVS dospelých a fungovanie KK VsSTZ. 
 
 
 
 
 
 
 



6. Návrh uznesení  
 
Uznesenie č.20/2022: 
Predseda EK predložil na predchádzajúce zasadnutie VV návrh rozpočtu VsSTZ na rok 2023 
a návrh sadzobníka Ekonomickej smernice na rok 2023 
VV VsSTZ schvaľuje: 
- Rozpočet VsSTZ na rok 2023 
Hlasovali 6: za 6, proti 0, zdržali sa 0 
- Sadzobník Ekonomickej smernice na rok 2023 
Hlasovali 6: za 6, proti 0, zdržali sa 0 
 
 
Uznesenie č.21/2022: 
Predseda ŠTK navrhol termínovník odvetnej časti súťaží dospelých. Krajské súťaže dospelých 
začnú Majstrovstvami východného Slovenska dospelých, v nedeľu 29.1.2023. Usporiadateľa 
určí VV VsSTZ po skončení výberového konania, ktoré potrvá do 8.1.2023. Odvetná časť 
dlhodobých súťaží sa začne cez víkend 4.-5.2.2023. 
VV VsSTZ schvaľuje: 
Termín začiatku odvetnej časti krajských súťaží dospelých s možnosťou, aby kluby mali 
možnosť zmeniť hracie dni oproti základnej časti. Hracím dňami zostávajú sobota 17:00 hod., 
nedeľa 10:00 a 14:00 hod. 
Hlasovali 6: za 6, proti 0, zdržali sa 0 
 
Uznesenie č.22/2022: 
Predseda KM predložil návrh kalendára mládeže na rok 2023, s určením termínov VSPM 
a MVS mládeže jednotlivcov aj družstiev. KM určila usporiadateľov VSPM, tak ako je uvedené 
v kalendári, ktorý už bol zverejnený.   
VV VsSTZ schvaľuje: 
Termíny kalendára súťaží mládeže s pripomienkou, že od novej sezóny 2023/2024 bude 
podmienkou pre pridelenie usporiadania VSPM, aktívna účasť žiakov alebo dorastencov 
klubu na turnajoch VSPM. 
Hlasovali 6: za 6, proti 0, zdržali sa 0 
 
7. Ukončenie zasadnutia, záver 
Predseda poďakoval členom VV za účasť a ukončil zasadnutie o 17:15 hod. 
 
 

 
            Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 
 


