
                                                                 Zápis č.7/2022                        

zo zasadnutia  Výkonného výboru  SsTZ  dňa 13.12. 2022 v Banskej Bystrici 

Čas začiatku zasadnutia: 9,30 hod.  Čas ukončenia zasadnutia: 13,30 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 

Hostia: Rudolf Horváth, Ing.Ľubomír Baran 

/ V zmysle prezenčnej listiny/ 

 

Program zasadnutia: 

1./  Kontrola zápisu z Vv september 2022 

 2./  Priebežné vyhodnotenie HM SsTZ 2023  

            3./  Informácie z v STZ 

 4./  Rôzne 

 5./  Obed 

 

K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv september 2022 

Úlohy splnené: Z.č.6/2022 bod 3, bod 4 

Úlohy trvalé: Zč.4/2022 bod 4 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
- informáciu o splnení úloh   

 

K bodu 2: Priebežné vyhodnotenie HM SsTZ 2023  
D.Regendová 
- boli odohraté majstrovstvá v kategóriách mladšieho žiactva, dorastu a seniorov 

Účasť v jednotlivých kat.: mladší žiaci 16/7, mladšie žiačky 21/7, dorastenci 24/9,  

dorastenky 26/7, seniori 8 hrala sa kat 65+  

Usporiadateľom HMR boli zaslané zmluvy o vzájomnej spolupráci , lopty, ceny tak ako to 

bolo uvedené v zmluve a v rozpise HM R.  

 
 

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

 
 
K bodu 3: Informácie z Vv STZ 

M.Varmus 

- členom vv SsTZ podal informácie zo zasadnutia vv STZ 

- pre členov Rady STZ bol zaslaný návrh na hlasovanie per rollam k projektu NTC Košice, 

ktorý neznesie odklad. 

- je návrh na jar zorganizovať súťaž zmiešaných družstiev „Prezidentský pohár“ v rámci 4 

regiónov, treba vyriešiť financovanie tejto súťaže 

- školenie rozhodcov A,B,C, sa bude organizovať na jar centrálne v Bratislave 

- školenie kapitánov družstiev zorganizovať pred súťažou družstiev 

 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie, M.Varmusa  

 



 
K bodu 4: Rôzne  

R.Horváth 

- poďakoval za pozvanie predsedovi SsTZ a ako regionálny koordinátor STZ predstavil túto 

svoju pozíciu a prezentoval jej význam pre regionálne zväzy 

M.Stanko 

- podal informáciu o pilotnom projekte tenis do škôlok, veľmi dobrá odozva 

- spraviť takýto projekt tenis do škôlok  aj v rámci STZ aby sa zapojili aj iné kluby 

J.Tužinská 

- v Lieskovci to tiež veľmi dobre funguje, nakoľko v škôlkach je doobeda flexibilný čas 

nakoľko v školách kde je stanovený pevný rozvrh  

- v Čadci tento projekt  budú rozbiehať na jar 

- idú sa ešte objednávať potrebné pomôcky pre jednotlivé škôlky 

M.Varmus 

- v rámci propagácie bude natočené video v jednotlivých škôlkach 

R.Horváth 

- ak by sa takýto projekt mal stať oficiálny v rámci STZ, bude to trvať na realizáciu nejaký čas 

kým sa vypracuje  potrebná metodika 

A.Blaško 

-podal informácie o zasadnutiach a činnosti TR SsTZ 

- sústredenie hráčov U12,U14,U18 (zúčastnilo sa 60 detí) rozdelené do tréningových blokov 

a to v Žiline, LTC, Baseline B.B, Pepas, TA Pavlík B.B., Púchov, malo to veľmi dobrú odozvu 

a mala by sa takáto forma sústredenia zorganizovať aj na jar 

J.Tužinská 

- kondičného sústredenia (vzdelávanie detí) zamerané na regeneráciu v mesiaci október 

v hoteli Telgárt sa zúčastnilo 23 detí, spokojnosť bola zo strany rodičov ako aj detí 

D.Regendová 

- podala informáciu o priebežnom stave hospodárenia, rozpočet na rok 2023 bude 

predložený na najbližšom zasadnutí vv SsTZ a následne predložený na schválenie na 

Konferencií SsTZ  

Ľ.Baran 

-poďakoval za pozvanie a teší ho že práca vv SsTZ  je efektívna  

 

Vv SsTZ berie na vedomie: Informácie: R.Horvátha, M.Stanka, A.Blaška, J.Tužinskej, 
M.Varmusa, D.Regendovej, Ľ.Barana 
Vv SsTZ schvaľuje: 
Výsledok hlasovania:    
Vv SsTZ ukladá:   objednať pomôcky do škôlok 
Z:  J.Tužinská, D.Regendová    T: 30.12.2022 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici  dňa 13.12.2022     

 

 

 

Zapísala:      Schválil: 

 Dagmar Regendová     Doc.Ing.Michal Varmus PhD 

sekretár SsTZ      predseda SsTZ 


