
                                                                 Zápis č.5/2018 

                       zo zasadnutia  VV  SsTZ konaného dňa 9.10 2018 v Banskej Bystrici 

Čas začiatku zasadnutia: 10,00 hod.  Čas ukončenia zasadnutia: 13,15 hod. 

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

Ospravedlnení členovia Vv SsTZ:  M. Stanko 

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  júl / 2018 / 

 2./  Vyhodnotenie LMR SsTZ detí do 10 rokov 2018  

            3./  Príprava TL  2019 

 4./   Informácie z Vv STZ 

            5./  Rôzne  

K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv jún /2017/  
Úlohy splnené: z.č.4/bod 2/2018, z.č.4/bod3/2018, z.č.4/bod5/2018, 
 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie o splnení úloh 

 
K bodu 2: Vyhodnotenie LMR SsTZ  detí do 10 rokov 2018 

D. Regendová 

Letné majstrovstvá detí do 10 rokov zorganizoval Športový klub Pepas Slovenská Ľupča.  

MR sa zúčastnilo 56 detí z toho 26 chlapcov a 30 dievčat. Do štvorhry sa prihlásilo 9 párov 

clapcov a 12 párov dievčat. Majstrovstvá prebehli podľa Rozpisu LMR a SP detí. Na 

sekretariát SsTZ prišlo od p.M.Štrbu poďakovanie usporiadateľovi p.Stankovi za perfektnú 

organizáciu turnaja. 

A.Blaško 

MR detí bola akcia zorganizovaná na vysokej úrovni 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie D.Regendovej , A.Blaška 

K bodu 3: Príprava TL 2019  

D.Regendová 

-do 15.10.2017 kluby cez eTenis podávajú žiadosti o usporiadanie turnajov na rok 2019 

-vyhodnotenie halovej a a letnej sezóny 2018, priestupky usporiadateľov, udelenie trestných 

bodov jednotlivým usporiadateľom ako aj predbežná termínová listina 2019 , všetky tieto 

materiály sú dostupné na stránke STZ  

A.Blaško 

- na príprave TL 2019 sa budú podieľať Regendová, Tužinská   

- termín stretnutia 16.10.2018 na sekretariáte SsTZ 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie D.Regendovej, A.Blaška 

 
K bodu 4: Informácie z Vv STZ 
A.Blaško 
-  od septembra je na MŠ SR nový generálny riaditeľ sekcie športu  
- v r.2019  by malo byť financovanie TK rovnaké ako v r.2018 



- usporiadatelia turnajov majú povinnosť vypísať štvorhru (okrem detí) v TL 2019 
- kvalita osvetlenia v halách 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie  A.Blaška 

K bodu 5: Rôzne 

J.Tužinská 

- termín na predloženie žiadosti ohľadne poskytnutia dotácie z VÚC B.Bystrica  je do 

30.11.2018  

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie  J.Tužinskej 

M.Varmus 

- materiál zaslaný elektronicky 8.10.2018 

- do prieskumu sa zapojilo 32 klubov , z vyhodnotenia dotazníkov vyplynulo, že kluby so 

systémom súťaže sú spokojné, zmenu by privítali zlúčením  II. a III. triedy a rozdeliť ju na dve 

skupiny sever a juh. 

- prípadnými zmenami v  súťažiach družstiev sa budeme zaoberať po prihlásení družstiev do 

súťaží 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie M.Varmusa  

A.Blaško 

- zistiť prínos akcie Tenis do škôl pre tenisové kluby, či spolupráca so školami, ktoré sú na 

priloženom zozname funguje, 

- napísať dotazník a poslať na kluby 

K. Kőberling  

- zvážiť či by nebolo dobré dať tenis do škôlok  

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie, A.Blaška. K.Koberlinga 

Vv SsTZ ukladá: vypracovať dotazník a poslať na kluby                                                   

   Z: Varmus,Regendová   T: 15.10.2018 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 9.10.2018 

 
 

 

 

Budúce zasadnutie Vv SsTZ sa uskutoční začiatkom decembra  2018  


