
                                                                 Zápis č.4/2017 

                       zo zasadnutia  VV  SsTZ konaného dňa 13.12. 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 3  hlasy rozhodujúce, zasadnutie je uznášaniaschopné 

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

/ V zmysle prezenčnej listiny/ 

Program: 

 1./  Kontrola zápisu z Vv  september / 2017 / 

 2./  Priebežné vyhodnotenie HMR SsTZ jednotlivcov 2018  

            3./  Informácie z Vv STZ 

 4./   Rôzne 

 
K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv september /2017/  
Úlohy splnené: 2/2017, 3/2017 
 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie o splnení úloh 

 
K bodu 2: Priebežné vyhodnotenie HMR SsTZ  jednotlivcov 2018 

D. Regendová 

2.12.2017 sa uskutočnili ako prvé HMR seniorov kde sa zúčastnilo 5 hráčov, čo je najnižší 

počet za posledné roky, v kat.60+ štartovali 3hráči a v 50+ dvaja.  Účasť v kategórií staršieho 

žiactva bola pri chlapcoch 23 (4hra 9 ), dievčatá 30 (4 hra 11 ), muži 31 hráčov (4 hra 8 ) 

a po niekoľkých neúspešných rokoch štartovalo na majstrovstvách 17 žien. 

Tento víkend sa uskutočnia majstrovstvá v mladšom žiactve a v doraste. 

Ľ.Baran 

- Dotácie pre usporiadateľov rozdeliť podľa počtu účastníkov a to nasledovne: mladšie žiačky 

300 €, mladší žiaci a starší žiaci 320 € ,staršie žiačky a dorast 350 €, dospelí 470 €, seniori 

100 €, 

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

vyúčtovanie finančných prostriedkov Po doručení zmlúv spolu s vyúčtovaním od 

usporiadateľov na sekretariát SsTZ bude dotácia klubom uhradená 

 

Vv SsTZ berie na vedomie:  Informácie p.D.Regendovej, p. Ľ.Barana 

Vv SsTZ schvaľuje: dotácie pre usporiadateľov HMR 2018 

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

Vv SsTZ ukladá:  poslať usporiadateľom zmluvy spolu s tlačivom na vyúčtovanie  HMR 2018 

  Z: D. Regendová    T: ihneď    

 

 



K bodu 3: Informácie z Vv STZ 
Ľ.Baran 
- na základe neobnovenia kolektívnej registrácie trom klubom bolo pozastavené členstvo  
- do trénerskej Rady STZ bol zvolený T.Blaško 
- tajným hlasovaním bol za kapitána DC zvolený D.Hrbatý 

 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie  p.Ľ.Barana 

 

K bodu 4: Rôzne 

D.Regendová 

13.11.2017 nám oznámil STC Academy Púchov /vedenie spoločnosti/ rozhodlo o ukončení 

prevádzky tenisovej haly ako aj príslušných kurtov k termínu 30.11.2017. Turnaje, ktoré boli 

klubu pridelené  do TL 2018 sme museli prerozdeliť do jednotlivých klubov.  

-nakoľko neklesá množstvo porušení SP, zmenili sa nové kritéria hodnotenia turnajov, 

všetkým usporiadateľom turnajov boli zaslané nové zmeny 

- súťaž družstiev detí musí pozostávať najmenej zo 4 dvojhier,/dodatok min. podmienky pre 

kluby/ 

Ľ.Baran 

- termín Konferencie SsTZ 24.3.2018 

   

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie p.D.Regendovej, Ľ.Barana 

 

Budúce zasadnutie Vv SsTZ sa uskutoční 28.2.2018 

 

  

 

V Banskej Bystrici dňa 13.12.2017 

 

 

 


