
                                                                 Zápis č.5/2022                        

zo zasadnutia  Výkonného výboru  SsTZ  dňa 23.6. 2022  

Čas začiatku zasadnutia: 9,00 hod.               Čas ukončenia zasadnutia: 14,15 hod. 

Miesto: Slovenská Ľupča 

Prítomní členovia Vv SsTZ : A. Blaško, M. Varmus, , M.Stanko, J. Tužinská,  
Prizvaní na Vv SsTZ: D. Regendová, A.Jakál 
Ospravedlnení : K.  Kőberling, A.Jakál 
Počet prítomných členov vv SsTZ: 4 z 5  
Celkom 4 hlasy rozhodujúce, zasadnutie je uzášaniaschopné 
Program zasadnutia: 

1./  Kontrola zápisu z Vv  apríl / 2022 / 
2./  Vyhodnotenie LMR jednotlivcov 2022 

 3./  Priebežné vyhodnotenie súťaží družstiev 2022 
            4./  Rôzne 
  
Materiály  k bodom 2./ a 3./ boli zaslané členom vv SsTZ elektronicky 21.6.2022 
K bodu 2: Vyhodnotenie LMR jednotlivcov 2022 
K bodu 3: Priebežné vyhodnotenie súťaží družstiev 2022 
      Udelenie poriadkových pokút v súťažiach družstiev 
 
 
K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv marec /2022/  
Úlohy splnené: Z.č. 4/ 2022 bod 3, bod 4 
Úlohy trvalé:     Z.č.3/  2022 bod 4, Z.č. 4/ 2022  bod 4 
Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informáciu o splnení úloh 
 
 
K bodu 2: Vyhodnotenie LMR jednotlivcov 2022 
- zaslané v písomnej forme vv SsTZ 
D.Regendová 
- finančné príspevky usporiadateľom boli podľa zmluvy vyplatené 
 
Vv SsTZ  berie na vedomie: 
-informáciu D.Regendovej o vyhodnotení LMR a o vyplatení finančných príspevkov 
usporiadateľom LMR 
 
 
K bodu 3: Priebežné vyhodnotenie súťaží družstiev 2022  
- zaslané v písomnej forme vv SsTZ 
D.Regendová 
- súťaž družstiev sa odohrala vo všetkých kategóriách,  
- neodohraté stretnutia sú ešte v kategóriách: 
 III.tr. mužov TC Bojnice- Žiar nad Hronom odohrá sa 25.6.2022 
I.tr. seniori 45+ Veľký Krtíš – Ladomerská Vieska odohrá sa 24.6.2022 
II.tr. ml.žiaci Hradová Lučenec – Pepas Slovenská Ľupča odohrá sa do 30.6.2022 
II.tr. st.žiačky Pepas Slovenská Ľupča – Baseline B.Bystrica odohrá sa do 30.6.2022 
- najčastejšie porušené pravidlá uverejnených v rozpise pre súťaž družstiev 2022 boli: 
-voľné miesto v zostave 53x 
- kapitán nie je na súpiske 15x 
- nenastúpenie družstva na stretnutie 1x 



- porušenie SP čl.109 1x 
- súťaže družstiev detí do 10 a do 8 rokov sa odohrali všetky skupiny v stanovených termínoch 
 - finálový turnaj družstiev detí do 10 a do 8 rokov sa uskutoční 15.9.2022 
- usporiadatelia FT: deti do 10 rokov ŠK Pepas Slovenská Ľupča a deti do 8 rokov TK Elán Veľký 
Krtíš  
- rozpis finálového turnaja bude zaslaný jednotlivým klubom, ktorý majú právo na tomto turnaji 
štartovať a zverejnený na stránke SsTZ 
 
M.Stanko 
- materiál na schválenie zaslaný v písomnej forme  
- DK SsTZ na základe porušenia pravidiel uverejnených v rozpise pre súťaž družstiev 2022 
udelila poriadkové pokuty 23 klubom 
  hlasovanie:  Za 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Schválené 

 
J.Tužinská 
- v sezóne 2023 vyskúšať v mládežníckych súťažiach družstiev v II. triedach začať stretnutie 
štvorhrami , uviesť to do rozpisu súťaže 
- na začiatku sezóny 2023 ako pilotný projekt z vybraných klubov zahrať si formou zmiešaných 
družstiev 
 
Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie: D.Regendovej, M.Stanka, J.Tužinskej 
Vv SsTZ ukladá: Poslať klubom konečné poradie družstiev 2022 , poriadkové pokuty a zverejniť 
na stránke SsTZ  

Z: D.Regendová     T:  do 4.7.2022  

 
 
K bodu 4: Rôzne 
J.Tužinská 
- zorganizovať na jeseň kondičné sústredenie pre mládežnícku kategóriu 
- pilotný projekt pre škôlky ( september – apríl) , spraviť pohybovú prípravu pre deti v škôlkach, 
vybrať 5 škôlok, cieľom projektu je získať deti pre tenis 
- v rámci podpory regionálneho tenisu amatérov  ako SsTZ sponzorsky prispieť loptami na akcie  
„Turnaj amatérov Podpolianskej ligy vo dvojhrách „ a „Turnaj amatérov vo štvorhre  
ŠPORT&MUSIC Fest 2022“ v počte 144 ks lôpt. 

  hlasovanie:  Za 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Schválené 

 
M.Varmus 
- bol založený instagram Stredoslovenského tenisové zväzu 
- návrh na zloženie Trénerskej Rady SsTZ 5+1 a to 5 členov a predseda 
predseda TR – A.Blaško,  
členovia TR – M.Novák, E.Pavlík, D.Tužinský, M.Ďurovec, de Widt Zuzana 

  hlasovanie:  Za 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Schválené 

 
A.Blaško 
- navrhujem aby TR zasadala 5x do roka a denná odmena členov TR za každé zasadnutie 50€ + 
úhrada nákladov za cestovné, na základe fakturácie vždy na konci  roka 

    hlasovanie:  Za 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Schválené 

 



- predložil návrh štatútu Trénerskej Rady SsTZ  

    hlasovanie:  Za 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Schválené 

 
- prvé stretnutie TR bude 30.6.2022 v Poprade 
- členom TR poslať pozvánky na zasadnutie 

Vv SsTZ ukladá: Poslať členom TR SsTZ pozvánku na zasadnutie a štatút TR  
Z: D.Regendová, A.Blaško     T:  27.6.2022  

 

M.Stanko 
- p.Grešo nám predstavil marketingový plán pre aktivity a činnosť SsTZ, takýto marketingový plán 
by bolo dobré predstaviť na najbližšom zasadnutí komisie STZ pre médiá a PR 

 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie: J.Tužinskej, M.Varmusa, A.Blaška, M.Stanka,   
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici  dňa 23.6..2022    Zapísala D.Regendová 


