
                                                                 Zápis č.2/2017 

                       zo zasadnutia  VV  SsTZ konaného dňa 27.6. 2017 v Banskej Bystrici 

Prítomní členovia Vv SsTZ : Ľ. Baran, A. Blaško, M. Varmus, J. Tužinská,  

Ospravedlnení členovia Vv SsTZ: M. Kulich  

Počet prítomných členov Vv SsTZ : 4 z 5 

Celkom 4  hlasy rozhodujúce, zasadnutie je uznášaniaschopné 

Prizvaný na Vv SsTZ: P.Beňadik, D. Regendová,  

/ V zmysle prezenčnej listiny/ 

Program: 

 1./  Kontrola zápisu z Vv  marec / 2017 / 

 2./  Vyhodnotenie jarného sústredenia talentovanej mládeže SsTZ  

            3./  Vyhodnotenie LMR jednotlivcov 2017 

 4./   Vyhodnotenie súťaží družstiev SsTZ 2017 

            5./  Rôzne  

Podklady k bodu 2./ , 4./ predložené priamo na zasadnutí Vv SsTZ 

K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv marec /2017/  
Úlohy splnené: 2/2017, 3/2017,  
Úloha trvá:  - termín školenia trénerov a rozhodcov 1.stupňa 
                    -termín  pre usporiadanie 6.ročníka turnaja tenistov amatérov 
 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie o splnení úloh 

 
K bodu 2: Vyhodnotenie jarného sústredenia mládeže  SsTZ 
J.Tužinská 
Z oslovených 19 hráčov a hráčok sa jarného sústredenia zúčastnilo 17 hráčov a hráčok  
v dňoch 11. – 13. apríla 2017 na tenisových dvorcoch Lieskovského tenisového klubu LTC 
Sústredenie pod vedením kvalifikovaných trénerov bolo zamerané na doladenie športovej 
formy pred hlavnou sezónou, / kvalitný tenisový tréning s rovnocennými  hráčmi a hráčkami, 
zápasová prax  vo dvojhre a štvorhre, zlepšenie rýchlosti a obratnosti na dvorci/. Mentálna 
a regeneračná príprava hráča na zápas a tréning pod vedením p.Bielika. 
Ohlas od účastníkov sústredenia ako aj ich rodičov bol veľmi pozitívny. 
Písomne predložené vyúčtovanie sústredenia Vv. 
 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie p.J.Tužinskej   

 

K bodu 3: Vyhodnotenie LMR SsTZ 2017 

D. Regendová 

Majstrovstvá jednotlivcov prebehli vo všetkých vekových kategóriách, v plánovaných 

termínoch, neboli žiadne pripomienky, organizačne zabezpečené na dobrej úrovni. 

Počet účastníkov v jednotlivých kategóriách ( 2-hra/ 4.hra ):  

mladší žiaci 28/10, mladšie žiačky 31/14, starší žiaci 39/16, staršie žiačky 32/11,  

dorastenci 33/8, dorastenky 42/12, muži 26/9, ženy 8/0, seniori 12 

Usporiadateľom LMR boli zaslané zmluvy o vzájomnej spolupráci spolu s tlačivom na 

vyúčtovanie finančných prostriedkov. 

 



L.Baran 

Dotácie pre usporiadateľov boli rozdelené podľa počtu účastníkov a to nasledovne: mladšie 

žiactvo 265 €, staršie žiactvo a dorast 260 €, dospelí 290 €, seniori 120 €, 

Po doručení zmlúv spolu s vyúčtovaním od usporiadateľov na sekretariát SsTZ bude dotácia 

uhradená 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie p.D.Regendovej, Ľ.Barana 

Vv SsTZ schvaľuje: 

  Dotácie usporiadateľom LMR SsTZ 

Výsledok hlasovania:  Za 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Vv SsTZ ukladá: 

  Po doručení zmlúv spolu s vyúčtovaním uhradiť usporiadateľom dotáciu LMR  

  Z: D.Regendová    T: priebežne 

K bodu 4: Vyhodnotenie súťaží družstiev SsTZ  2017 

D. Regendová 

Súťaž družstiev až na niektoré kategórie je odohratá podľa rozpisu SsTZ. Kategórie kde  nie 

sú odohraté všetky kolá, sú : Muži III.tr.-A, Staršie žiačky II.tr., Mladšie žiačky II.tr., chlapci do 

10 rokov I.aj II.tr., dievčatá do 10 rokov I.tr. 

Barážové stretnutia o postup do II.triedy v súťaži,  dorastencov, dorasteniek a starších žiačok 

sa odohrajú v mesiaci september. 

Nominované družstvá na MSR 2017:  

Dorastenci –TK Nová Dubnica a Lieskovský LTC 

 Dorastenky- TK Žilina a TK Banská Bystrica 

 Starší žiaci – TC Baseline B.Bystrica a TK TENNis Fun B.Bystrica 

 Staršie žiačky – TK Žilina a TC Baseline Banská Bystrica 

Mladší žiaci – TK Žilina a Lieskovský LTC 

 Mladšie žiačky - TC Baseline Banská Bystrica a TK Žilina 

 Seniori 35+ - VIVA ŠPORT Hodruša –Hámre a TKM Martin 

 Seniori 45+ - TK Ružomberok a TK Elán Veľký Krtíš 

 Seniori 55+ - TKM Martin 

 Seniori 65+ - TK ZZO Čadca 

Ľ.Baran 

Navrhujem aby kluby najneskôr do 30.6.2017, stretnutia odohrali ,ak sa stretnutie do tohto 

termínu  neodohrá , stretnutie sa v takomto prípade kontumuje obom súperom.  

J.Tužinská 

Systém akým sa hrala súťaž družstiev do 8 rokov bol vnímaný pozitívne, čo sa týka skupín 

po 6 družstiev. Treba ho ponechať aj pre sezónu 2018. 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie p.D.Regendovej, ĽBarana,J.Tužinskej 

Vv SsTZ schvaľuje: 

  Návrh p.Barana  

            Nomináciu družstiev mládeže a seniorov na M SR 2017 

Výsledok hlasovania:  Za 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0     

Vv SsTZ ukladá: 

  Konečné umiestnenie v súťaži družstiev, poslať klubom a zverejniť na stránke 

  Z: D.Regendová    T: do 7.7.2017 

 



 D. Regendová 

Na základe porušenia pravidiel uverejnených v rozpise pre súťaž družstiev 2017 

disciplinárna komisia udelila poriadkové pokuty. Materiál písomne predložený Výkonnému 

výboru. 

T.Blaško 

Navrhujem aby klubom, ktoré porušili pravidlá v súťažiach družstiev do 8 rokov sa pokuty 

zrušili. Jedná sa o TK Hradová Lučenec 12 € a TK Ružomberok 67 €  

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie p.D.Regendovej 

Vv SsTZ schvaľuje: 

  Návrh p.Blaška 

Výsledok hlasovania:  Za 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Vv SsTZ ukladá: 

  Poriadkové pokuty poslať klubom a zverejniť na stránke 

  Z: D. Regendová    T: do 7.7.2017 

K bodu 5: Rôzne 

D.Regendová 

- Festival športu v meste B.Bystrica ktorý sa mal konať 2.-3.6.2017 bol zrušený, finančný 

príspevok sa klubu TC Baseline B.Bystrica na tento projekt neposlal. 

- vykonaná kontrola zo sociálnej poisťovne dňa 10.4.2017 na sekretariáte SsTZ nezistila 

žiadne porušenie zákona za kontrolované obdobie 1.1.2014.do 28.2.2017 

M.Varmus 

- na stránke www.stz.sk bude v najbližšom čase zverejnený videokanál eTenisu 

P.Beňadik 

- pre nasledujúcu sezónu 2018 zhodnotiť pri súťažiach družstiev mladšieho žiactva v I.tr. hrať 

so 4 hráčmi tak ako to bolo v sezóne 2016   

- deti nemajú záujem hrať súťaže, tým pádom ani zaregistrovať sa na STZ 

Ľ.Baran 

- 6. ročník turnaja tenistov amatérov má záujem zorganizovať Kremnica v termíne 23.9.2017 

- termín školenia trénerov a rozhodcov 1.stupňa sa uskutoční na dvorcoch FC Zvolen a bude 

rozdelené na dve časti 1.časť 29.9.-1.10.2017. 2.časť 6.-8.10.2017 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie p.D.Regendovej, M.Varmusa, P.Beňadika,Ľ.Barana 

Vv SsTZ schvaľuje:   

Vv SsTZ ukladá: 

  Na stránke zverejniť termín amatérov a školenia 

  Z: D. Regendová    T: do 10.7.2017 

 

V Banskej Bystrici dňa 27.6.2017 

 
Budúce zasadnutie Vv SsTZ sa uskutoční  26.9.2017 


