
                                                                 Zápis č.6/2022                        

zo zasadnutia  Výkonného výboru  SsTZ  dňa 19.9. 2022 v Žiline 

Čas začiatku zasadnutia: 9,00 hod.  Čas ukončenia zasadnutia: 12,30 hod. 

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

Ospravedlnení :   

Počet prítomných členov VvSsTZ: 5 z 5 

Celkom 5 hlasov rozhodujúcich, zasadnutie je uznášaniaschopné 

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

/ V zmysle prezenčnej listiny/ 

 

Program zasadnutia: 

1./  Kontrola zápisu z Vv jún 2022 

 2./  Vyhodnotenie LM SsTZ detí do 10 rokov  

            3./  Príprava kondičného sústredenia SsTZ pre mládežnícku kategóriu 

 4./  Rôzne 

 

K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv jún 2022 

Úlohy splnené: Z.č.3/2022 bod 4, Z.č.5/2022 bod 3, bod 4 

Úlohy trvalé: Zč.4/2022 bod 4 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informáciu o splnení úloh   

 

K bodu 2: Vyhodnotenie LM SsTZ detí do 10 rokov  
D.Regendová 
MR detí do 10 rokov sa uskutočnili na dvorcoch TK Ružomberok. Zúčastnilo sa 16 chlapcov 
a 27 dievčat. 4hru hralo 7 párov chlapcov a 10 párov dievčat.Tituly majstrov si odniesli 
Ľ.Húsenica Šport Park Lúčky a A.Janošková TK Sparta Považská Bystrica. Ľ.Húsenica spolu 
z O.Nogom TA EP B.Bystrica získali titul aj vo 4hre.Dievčenskú štvorhru vyhrali Ch.Holecová 
TA M. Ryšavého Bojnice z N.Kutejovou TK Sparta P.Bystrica. 
Podľa rozpisu LMR štvrťfinalisti vo dvojhre chlapcov a dievčat, ktorí v sezóne 2023 budú hrať 
v kategórii mladšieho žiactva postupujú na HMR mladšieho žiactva 2023. 

- finančný príspevok usporiadateľovi bude po zaslaní potrebných dokladov vyplatený  
- v sezóne 2023 sa LMR detí do 10 rokov budú hrať v mesiaci máj 

 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informáciu:  D.Regendovej,   

 
 
K bodu 3: Príprava kondičného sústredenia SsTZ pre mládežnícku kategóriu  

J.Tužinská 

- kondičné sústredenie (vzdelávanie detí) zamerané na regeneráciu ,koordinačné cvičenia 

a osvojiť si správne  rozcvičenie pred tréningom/zápasom ako aj po skončení.  

- nominovať ročníky 2008 až 2012 mladšie a staršie žiactvo, cca 35 detí 

- miesto sústredenie Telgárt v dňoch 13. – 16.10.2022 (štvrtok-nedeľa), cena 110€/osoba 

- každý účastník sústredenia si hradí stravné  

- poslať pozvánku účastníkom 

- hráčom, ktorý potvrdia účasť bude zaslaný program sústredenia 

M.Varmus 

- na sústredenie bude prizvaný marketingový tím 

 



Vv SsTZ berie na vedomie: Informácie: J.Tužinskej, M.Varmusa 
Vv SsTZ schvaľuje: 
Výsledok hlasovania:    
Vv SsTZ ukladá:   spraviť nomináciu hráčov, pozvánku a program sústredenia 
Z:  J.Tužinská, A.Blaško, D.Regendová    T: 23.9.2022 

 

K bodu 4: Rôzne 

M.Varmus 

- v rámci regionálnej spolupráce sa 30.8.2022 v Žiline uskutočnilo stretnutie predsedov 

regionálnych zväzov STZ 

- marketingový tím začne robiť propagáciu klubov v regióne 

J.Tužinská 

- pilotný projekt pre škôlky budú mať pod patronátom kluby ZZO Čadca, Lieskovský LTC 

A ŠK Pepas Slovenská Ľupča 

- materiálno technické zabezpečenie SsTZ  

A.Blaško 

- 30.6.2022 sa v Poprade uskutočnilo 1. zasadnutie TR SsTZ 

M.Stanko 

- po dohode s TR SsTZ zorganizovať 2dňové víkendové (hracie bloky) pre dorasteneckú 

kategóriu   

D.Regendová 

- v TK Elán Veľký Krtíš sa 15.9.2022 odohral finálový turnaj družstiev detí do 8 rokov na 

ktorom sa zúčastnili 4 víťazné družstvá zo skupín. Víťazom sa stalo družstvo TA EP 

B.Bystrica 

- 25.9.2022 v klube ŠK Pepas Slovenská Ľupča sa odohrá ešte finálový turnaj družstiev detí 

do 10 rokov,  4 družstvá zmiešané, 4 družstvá chlapcov a 4 družstvá dievčat. 

-  

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informácie:M.Varmusa, J.Tužinskej, A.Blaška,M.Stanka, D.Regendovej,   

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici  dňa 19.9.2022     

 

 

 

Zapísala:      Schválil: 

 Dagmar Regendová     Doc.Ing.Michal Varmus PhD 

sekretár SsTZ      predseda SsTZ 


