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Zápisnica z Výkonného výboru VsSTZ č.1 2022/2023 

 

Miesto konania: Reštaurácia Falcon, Kpt. Nálepku 6, Prešov 

Dátum a čas: pondelok 31.10.2022, 15:00 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 (predseda KM) prítomný 

 
 

Program zasadnutia Výkonného výboru VsSTZ 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Kontrola uznesení 
4. Informácie predsedov komisií 
5. Rôzne 
6. Návrh uznesení  
7. Ukončenie zasadnutia, 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. 
 
 
 



2. Schválenie programu rokovania   
Členovia VV boli oboznámení s programom rokovania a tento program schválili. 
 
3. Kontrola uznesení 
VV konštatuje splnene všetkých predchádzajúcich uznesení 
 
4. Informácie predsedov komisií 
- predseda VsSTZ informoval a pripravovanom spoločnom zasadnutí VV SSTZ a VsSTZ.  
  Termín bude upresnený predsedom SSTZ. 
 
- predseda ŠTK konštatoval, že súťaže dospelých sa rozbehli a po skončení prvej časti budú  
  súťaže rozdelené a pokračuje sa dvojkolovo ako bolo určené v Rozpise súťaží 
 
- predseda TMK informoval, že dňa 9.9.2022 sa uskutočnil seminár trénerov v Starej Ľubovni  
  za účasti 22 trénerov, ktorým bola predĺžená licencia. Seminár viedol Andrej Dzelinský.  
 
- predseda KM informoval, že súťaže mládeže sa rozbehli podľa rozpisu turnajov. Informoval,  
  že sa uskutočnili mládežnícke kempy projektu Hľadáme talenty 2022. Prvý náborový v júni  
  za účasti 32 hráčov a hráčok vo Valalikoch. Druhý koncom augusta výberový v Košiciach za 
  účasti 14 hráčov a hráčok. Tretí v októbri v Košiciach za účasti 13 hráčov a hráčok. Je už  
  určený termín aj na štvrtý s účasťou klubových trénerov. Kempy v budúcnosti predpokladajú  
  účasť 10 – 12 hráčov a hráčok. KM SSTZ na svojom zasadnutí v Bratislave konštatovala 
  menšie nedostatky v organizácii kempov, na ktorých sa pracuje a nedostatky garantov 
  projektu pri písaní reportov z kempov. 
 
- Seminár a školenie rozhodcov sa uskutoční v najbližšom možnom termíne určenom  
  Komisiou rozhodcov SSTZ. Školenie absolvujú noví uchádzači nasledovne:  
  1. deň samoštúdium vo svojom bydlisku 
  2. deň školenia na mieste určenom VV VsSTZ formou školenia a testov. 
 
- predseda EK predložil na pripomienkovanie návrh rozpočtu a nového sadzobníka 2023.  
  Informoval o plnení rozpočtu za rok 2022. 
 
5. Rôzne 
V tomto bode neboli prijaté žiadne dôležité rozhodnutia 
 
6. Návrh uznesení 
VV neprijal žiadne uznesenia 
  
7. Ukončenie zasadnutia, záver 
Predseda VsSTZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie o 17:30 hod. 
 

 
 
            Vincent Pavúk 
           predseda VsSTZ 



 


