
                                                                 Zápis č.1/2021 

                       zo zasadnutia  Výkonného výboru  SsTZ  dňa 19.1. 2021 

Čas začiatku zasadnutia: 13,00 hod.  Čas ukončenia zasadnutia: 14,00 hod. 

Prítomní členovia Vv SsTZ : A. Blaško, M. Varmus, M. Stanko, K.  Kőberling, J. Tužinská 
Prizvaní na Vv SsTZ: D. Regendová, A.Jakal 
 
Videokonferencia  vv SsTZ 
Program zasadnutia: 

1./  Kontrola zápisu z Vv  december / 2020 / 
 2./  Príprava súťaže družstiev 2021 
            3./  Informácie z Vv STZ 
 4./  Rôzne  
  
K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv december /2021/  
M. Varmus 
Návrh rozpočtu 2020, ktorý sa klubom posielal per rollam na schválenie, schválený nebol, 
nakoľko sme neboli uznášaniaschopný. Daný materiál sa na budúcej konferencii SsTZ 
zoberie na vedomie. 
 
Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informáciu M.Varmusa  
 
K bodu 2: Príprava súťaže družstiev 2021 
A.Blaško 
- vzhľadom na momentálnu situáciu v akej sa nachádzame sa kluby budú prihlasovať do 
súťaží družstiev  do 31.1.2021 
- Konferencia SsTZ a žrebovanie družstiev sa uskutoční v mesiaci marec, termín sa upresní 
na základe pandemickej situácie 
- školenie kapitánov družstiev v mesiaci marec, apríl, termín sa upresní na základe 
pandemickej situácie.   
- pre sezónu 2021 môžu kluby v mládežníckych kategóriách prihlásiť družstvo do ľubovoľnej 
triedy 
- všetky  informácie zapracovať do Spravodaja 1/2021 

Vv SsTZ berie na vedomie: 
Informácie  A.Blaška 
Vv SsTZ ukladá:  

Spravodaj 1/2021 poslať klubom a dať na stránku      
Z: D.Regendová   T: ihneď 

 
Informácie z Vv STZ 
A.Blaško 
- podal informácie z vv STZ aj o schvaľovaní návrhov vv STZ per rollam 
- všetky schválené návrhy sú zverejnené na stránke STZ 
- financovanie za umiestnenie družstiev na 4.-6. mieste v I.tr. pri mládežníckych kategóriách 
zapracovať aj do Spravodaja 
 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie  A.Blaška 



 
Rôzne 
A.Blaško 
- presunuté termíny HMSR jednotlivcov  na mesiac marec 
D.Regendová 
- sekretárka SsTZ pracuje s krátením platu za mesiac január na 80% 
 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie  A.Blaška, D.Regenovej 
 
 
 
 
 
 
 V Banskej Bystrici  dňa 19.1.2021    Zapísala D.Regendová 
 
 


