
                                                                 Zápis č.4/2018 

                       zo zasadnutia  Vv  SsTZ konaného dňa 4.7. 2018 v Banskej Bystrici 

Čas začiatku zasadnutia:10,00 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 14,30 hod. 

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

Ospravedlnení členovia Vv SsTZ:  K. Kőberling 

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  apríl / 2018 / 

 2./  Vyhodnotenie súťaží družstiev SsTZ 2018 

            3./  Rozpis LMR jednotlivcov SsTZ 2018 v kat.detí do 10 rokov 

 4./  Informácie z Vv STZ 

 4./   Rôzne           

Podklady k bodu 2./ a 3./  zaslané Vv  elektronicky  dňa 29.6.2018 

K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv apríl /2018/  
Úlohy splnené: z.č.3/bod 2/2018, z.č.3/bod3/2018, z.č.3/bod4/2018, 
 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie o splnení úloh 

 
K bodu 2: Vyhodnotenie súťaží družstiev  SsTZ 2018 
D. Regendová 

-Súťaž družstiev sa skončila 30.6. dohrávkami niektorých kôl, hlavne v kat. mužov. 

Barážové stretnutia o postup do II.triedy sa nehrajú, postupujú víťazi z III.tried tak ako je to 

uvedené v Rozpise pre súťaž družstiev. 

Nominované družstvá na MSR 2018:  

Dorastenci –TK Nová Dubnica a Lieskovský LTC 

 Dorastenky- TK Žilina a  Lieskovský LTC 

 Starší žiaci – TC Baseline B.Bystrica a TK Žilina 

 Staršie žiačky – TK Žilina a TC Baseline Banská Bystrica 

Mladší žiaci – Banská Bystrica  a Lieskovský LTC 

 Mladšie žiačky – TK TENNis FUN 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 

Na základe porušenia pravidiel uverejnených v rozpise pre súťaž družstiev 2018 

disciplinárna komisia udelila poriadkové pokuty. Materiál bol písomne predložený Vv. Pokuty 

boli udelené 22 klubom, najčastejšie za voľné miesto v zostave (54x), nenastúpenie družstva 

na stretnutie (6x), kapitán nemal RK (4x), neskoré zaslanie zápisu (3x), nesprávne vypísaný 

zápis (1x), odstúpenie družstva zo súťaže (1x) 

A.Blaško 

-treba pripraviť návrh zmeny formátu súťaží družstiev, vypracovať dotazník pre kluby 

s návrhom systému súťaží družstiev pre sezónu 2019 

-informoval Vv o zaslaných podnetoch v rámci súťaží družstiev od p.Pavlíka 



J.Tužinská 

-stránka Facebooku sa ujala, dajme na stránku víťazov družstiev všetkých kategórii aj tried 

spolu s fotkami  

 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie p.D.Regendovej, A.Blaška,J.Tužinskej 

Vv SsTZ schvaľuje: Družstvá na MSR, udelené poriadkové pokuty 

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

Vv SsTZ ukladá:  

Konečné výsledky družstiev a poriadkové pokuty poslať klubom a dať na stránku

     Z: D.Regendová    T: do 9.7.2018 

Pripraviť dotazník pre kluby s návrhom zmeny v súťaží družstiev 

   Z: M.Varmus     T: do 20.7.2018 

Víťazov družstiev jednotlivých tried aj s fotkami dať na Facebook 

   Z: M.Varmus     T: do 20.7.2018 

 

 

K bodu 3: Rozpis LMR jednotlivcov SsTZ 2018 v kat.detí do 10 rokov   

D. Regendová 

Rozpis zaslaný Vv SsTZ elektronicky 5 dní pred zasadaním.  

 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie p.D.Regendovej,  

Vv SsTZ schvaľuje:  Rozpis LMR jednotlivcov v kat detí do 10 rokov 

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

Vv SsTZ ukladá:     Rozpis zaslať jednotlivým klubom a zverejniť na stránke SsTZ 

    Z: D.Regendová    T:do 9.7.2018 

 

K bodu 4: Informácie z Vv STZ 

A.Blaško 

-trénerská rada STZ chce štatisticky vyhodnotiť súťaže družstiev v jednotlivých regiónoch 

a pripraviť zmeny formátu súťaží družstiev 

-mala by sa zorganizovať predkvalifikácia víťazov MR mužov o 1 WC do kvalifikácie turnaja 

ATP Challenger Slovak Open 2018 

-zistiť prínos akcie „Tenis do škôl“ pre tenisové kluby  

M.Varmus 

-na stránke STZ zverejnené nové pravidlá tenisu 

- do konca júla bude zverejnený na stránke aj nový formulár pre vystúpenie klubu zo STZ 

J.Tužinská 

-v detskom DC a FC veľký nárast družstiev Prievidza bola toho príkladom, muselo sa hrať aj 

na iných miestach. Vv STZ schválil zmenu prihlášok do DDC a DFC v roku 2019 termín do 

30.4.2019  

 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie, A.Blaška, M.Varmusa,J.Tužinskej 

 

 

 



 

 

K bodu 5: Rôzne 

D.Regendová 

-TK,ktoré organizovali MR bola uhradená dotácia, v septembri po skončení MR detí do 10 

rokov bude vyúčtovanie zaslané na STZ. 

J.Tužinská 

- do októbra treba na VÚC B.Bystrica predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie . Navrhujem 

vypísať žiadosť na financovanie sústredenia, ktoré robíme v mesiaci apríl. 

- v roku  2019 vyhlásiť konkurz na usporiadanie jarného sústredenia mládeže SsTZ  

 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie, D.Regendovej,J.Tužinskej 

Vv SsTZ ukladá:  

J.Tužinská- vypracovať žiadosť na poskytovanie dotácie z rozpočtu VÚC                                                   

        T: september 

 

 

 

 
 

 

 

 

Budúce zasadnutie Vv SsTZ sa uskutoční v druhej polovici septembra 2018  


