
 
                                                             
 

     Zápis č.1/2019 
                       zo zasadnutia  mimoriadneho Výkonného výboru  SsTZ   

dňa 4. 3. 2019 v Banskej  Bystrici 
 
Čas začiatku zasadnutia: 10,00 hod.  Čas ukončenia zasadnutia: 13,30 hod. 
Prítomní členovia Vv SsTZ : A. Blaško, M. Varmus, J. Tužinská, K.  Kőberling, M. Stanko 
Ospravedlnení členovia Vv SsTZ:   
Počet prítomných členov Vv SsTZ : 5 z 5 
Celkom 5  hlasov rozhodujúcich, zasadnutie je uznášaniaschopné 
Prizvaní na Vv SsTZ: P. Beňadik, D. Regendová,  
/ V zmysle prezenčnej listiny/ 
 
Program zasadnutia: 
   1./  Kontrola zápisu z Vv december 2018 
   2./  Návrh zaradenie družstiev do tried podľa doručených prihlášok 
   3./  Príprava Konferencie SsTZ 
   4./  Rôzne 
 

Podklady k bodu 2./  boli zaslané Vv  elektronicky pred zasadnutím 
 

K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv december /2018/  
Úlohy splnené: z.č.6/bod 2/2018, z.č.6/bod 4/2018 
 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie o splnení úloh 

 
K bodu 2: Návrh zaradenie družstiev do tried podľa doručených prihlášok  
D. Regendová 
- podľa doručených prihlášok boli družstvá zaradené do jednotlivých tried 
- navrhujem zmeniť štruktúru súťaží od kat. dorastu a to na I.tr. a II.triedu ( III.tr. sa zruší)  
J.Tužinská 
- v súťaží detí do 10 rokov navrhujem tiež zrušiť triedy 
- pri účasti 4 družstiev hrať len jednokolovo 
M.Varmus 
- spraviť novú verziu štruktúry súťaží, ktorú musí schváliť Konferencia SsTZ 
  

Vv SsTZ berie na vedomie: Informácie p.D.Regendovej, J.Tužinskej, M.Varmusa 
Vv SsTZ ukladá:  spraviť novú štruktúru súťaží družstiev od kat. dorastu , pripraviť na  

Konferenciu 
  Z: D. Regendová    T: do 13.3.2019  

 

 
K bodu 3: Príprava Konferencie SsTZ 
T.Blaško 
- pozvánka na Konferenciu s priloženým oznamom  bola klubom zaslaná 1.3.2019 meilom  
- Konferencia sa uskutoční v zasadačke v budove sekretariátu SsTZ 
- boli objednané lopty pre súťaž družstiev za dotáciu od STZ na to určenú 
- konferenciu bude viesť M.Varmus 
- predseda návrhovej komisie M.Stanko 
- súťaž družstiev J.Tužinská, K.Kobeling 
- predseda mandátovej komisie J.Tužinská 
- predseda volebnej komisie K.Kobeling 
- Správu o činnosti SsTZ za rok 2018 predloží p.Blaško 



- Správu o hospodárení  za rok 2018 a rozpočet na rok 2019 predloží  p.Varmus 
- kandidátku na kontrolóra postaví Vv SsTZ na základe svojich návrhov, ale aj návrhov z klubov  
J.Tužinská 
- navrhujem rozdeliť lopty pre všetky kluby, ktoré hrajú súťaž družstiev ( podľa počtu družstiev) 
- poslať oznam na kluby, že na Konferencii pri prezentácií im budú lopty odovzdané 
 

Vv SsTZ berie na vedomie: Informácie: T.Blaška, J.Tužinskej 
Vv SsTZ schvaľuje: Rozdelenie lôpt na všetky kluby ktoré hrajú súťaž družstiev 
Výsledok hlasovania:   Za 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0           
Vv SsTZ ukladá:   Pripraviť potrebné podklady na Konferenciu SsTZ   
   Z: D. Regendová    T: 13.3.2019 
        Poslať oznam na TK ohľadne lôpt. 
   Z: D. Regendová    T: ihneď   

 
K bodu 4:  
D.Regendová 
- do 10.3.2019 je termín zaslania prihlášok na usporiadanie sústredenia, do dnešného dňa 
zatiaľ neprišla žiadna prihláška 
A.Blaško 
- podal informácie z Vv STZ ako aj o príprave Extraligy, I. a II.ligy,   
M.Stanko 
- treba poslať objednávku na 8 ks bannerov, ktoré sa budú používať pri usporiadaní HMR 
a LMR,  
 

Vv SsTZ berie na vedomie: Informácie p.D.Regendovej, T.Blaška, M.Stanka  
Vv SsTZ ukladá:  Poslať objednávku na bennery  
   Z: D. Regendová    T: ihneď   

 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 4.3.2019 
 
 
 

 


