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Štatút Trénerskej rady STZ 

 

1) Trénerská rada STZ (ďalej len „TR STZ“) je poradným orgánom VV STZ, zriadeným v zmysle Čl. 
VII, ods.9, pís. d) platných stanov STZ za účelom plnenia rozhodujúcich úloh v oblasti 
reprezentácie a vrcholového tenisu.  Primárne rieši úlohy dané koncepciou rozvoja tenisu na 
príslušné obdobie.  

2) Predsedom TR STZ je športový riaditeľ STZ (profesionálny pracovník, člen sekretariátu STZ).  
Ďalšími členmi TR STZ sú na návrh športového riaditeľa STZ tréneri, prípadne aj iní športoví 
odborníci, pôsobiaci v nasledovných funkciách :  

a) nehrajúci kapitán Davis Cupu,  
b) nehrajúci kapitán Fed Cupu,  
c) šéftréneri NTC,  
d) vedúci tréneri CTM I.,  
e) reprezentační tréneri mládeže so zmluvou uzavretou so STZ,  
f) metodik STZ.  

3) TR STZ  sa schádza najmenej 1x ročne za účelom vyhodnotenia tenisovej sezóny a návrhu 
činnosti pre nasledujúcu tenisovú sezónu.  

4) Na plnenie operatívnych úloh v priebehu roka sa uskutočňujú zasadnutia resp. stretnutia 
členov TR STZ podľa potreby za účasti členov TR STZ s predsedom TR STZ podľa jednotlivých 
oblastí reprezentácie a vrcholového tenisu. 

5) Zo zasadnutí TR STZ sa robí zápis, ktorý sa predkladá na najbližšie zasadnutie VV STZ. VV STZ 
ho berie na vedomie. 

6) TR STZ pôsobí v nasledovných oblastiach :  
a) reprezentácia v DC a v kategórií mužov,  
b) reprezentácia v FC a v kategórii žien,  
c) NTC a prechod do kategórie dospelých,  
d) mládežnícka reprezentácia a CTM,  
e) mládežnícky tenis a tenis detí. 

7) TR rozhoduje v uvedených oblastiach s výnimkou :   

a) zloženie reprezentačných družstiev na príslušnú sezónu,  
b) lokalizácia CTM,  
c) zoznam podporovaných klubov na príslušnú sezónu,  
d) zoznam hráčov podporovaných v príslušnom roku,  
e) zloženie NTC a zoznam hráčov s podporou mimo NTC spĺňajúcich kritériá na 

zaradenie do NTC,  
f) nominácie na ME jednotlivcov a družstiev. 

V týchto oblastiach rozhoduje s konečnou platnosťou VV STZ, trénerská rada dáva návrh 
a odporúčacie stanovisko. 
 

8) Menný zoznam členov TR STZ pre nasledujúcu sezónu schvaľuje VV STZ na svojom poslednom 
zasadnutí v kalendárnom roku a zverejní sa na webovej stránke STZ. 

9) Tento štatút schválil VV STZ na svojom zasadnutí dňa 28.10.2016 a nadobúda účinnosť dňom 
jeho schválenia. 

 


