
                                                                 Zápis č.2/2021 

                       zo zasadnutia  Výkonného výboru  SsTZ  dňa 9.3. 2021 

Čas začiatku zasadnutia: 15,00 hod.  Čas ukončenia zasadnutia: 16,00 hod. 

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

Ospravedlnený člen vv: M. Stanko 

Prizvaní na Vv SsTZ: D. Regendová, A.Jakal 

 

Videokonferencia  vv SsTZ 

Program zasadnutia: 

1./  Kontrola zápisu z Vv  január / 2021 / 

 2./  Schválenie rozpisov súťaží družstiev 2021 

            3./  Rôzne 

Podklady k bodu 2/ boli zaslané vv elektronicky pred zasadnutím  

  

K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv január /2021/  
Úlohy splnené: Z.č.1/  2021 bod 2 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informáciu o splnení úloh  

 

K bodu 2: Schválenie rozpisov súťaží družstiev 2021 

D.Regendová 

Vv boli zaslané rozpisy súťaží družstiev na rok 2021 a to:. 

- Muži ,dorastenci,  dorastenky, starší žiaci a žiačky, mladší žiaci a žiačky 

- Seniori 

- Deti do 10 rokov 

- Deti do 8 rokov 

Poslaná aj príloha k rozpisom, ktorá obsahovala rozdelenie družstiev do jednotlivých 

tried, termíny stretnutí aj s bergerovými tabuľkami 

A.Blaško 

- do rozpisov doplniť žrebovanie družstiev sa uskutoční 8.4.2021 o 10.00 hod na sekretariáte 

SsTZ 

- vzhľadom na momentálnu situáciu v akej sa nachádzame  kluby, ktoré majú viac družstiev 

si môžu nahlásiť čísla do súťaží družstiev  a to do 7.4.2021 na sekretariát SsTZ 

 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie D.Regendovej a  A.Blaška 

Vv SsTZ schvaľuje: Rozpisy pre súťaž družstiev na rok 2021 aj s prílohou 

Vv SsTZ ukladá:  

Rozpisy aj s prílohou poslať klubom a dať na stránku      

Z: D.Regendová   T: ihneď 

 

K bodu 3: Rôzne 

D.Regendová 

- podľa plánu by sme mali tento rok  organizovať školenie trénerov 1.stupňa v mesiacoch 

september-október. Všeobecnú časť robí fakulta UMB BB. Záujemcovia sa musia prihlasovať 

cez STZ 

- sekretárka SsTZ pracuje s krátením platu za mesiac január na 80% 



J.Tužinská 

- zverejniť  na stránke plánované školenie trénerov a ak bude  dostatočný záujem potom 

určiť termín školenia   

A.Blaško 

- školenie kapitánov družstiev ak by sa dalo zorganizovať systémom online  

- na stránke STZ je zverejnená výzva na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení 

v súvislosti s covid19 pre amatérske kluby 

 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

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

 

 

 

 

 

 

 V Banskej Bystrici  dňa 9.3.2021    Zapísala D.Regendová 

 

 


