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Zápisnica zo zasadnutia  

Konferencie zástupcov TO, TK SsTZ dňa 19.3.2016 v Banskej Bystrici 
 
 
Prítomní zástupcovia TO,TK SsTZ: ŠKT Kremnica – M.Marko,tajomník, TK Ladomerská Vieska 
– V.Baran,tajomník, TK Vrútky – M.Kubík, predseda, TK Ružomberok – J.Virág,tajomník, 
 TK Sliač – J.Valentýni, zástupca klubu, TK Podbrezová – T.Longauer, predseda,  
TK Žilina – A.Blaško, tajomník, TKM Martin – M.Gallo, predseda,  
Tenis Centrum Bojnice – S.Šimko, predseda, TK Baník Prievidza- K.Köberling, zástupca klubu,  
TK Elán Veľký Krtíš – J.Horváth, predseda, TK Rimavská Sobota – I.Pivník, zástupca klubu,  
ŠK Pepas Slovenská Ľupča – M.Stanko, predseda, TK Liptovské Sliače – M.Hanula, predseda, 
Lieskovský tenisový klub –LTC – J.Tužinská, predseda,  
Benet LTC Bytča – P.Beňadik ml., zástupca klubu, TK Dolné Kysuce – J.Bača, zástupca klubu,  
TC Baseline Banská Bystrica – M.Novák, tajomník 
 
Počet prítomných zástupcov TO,TK SsTZ: 18 
 
Prítomní členovia Vv SsTZ:  Baran Ľubomír, Kulich Milan, Blaško Anton, Varmus Michal, 
Tužinská Jana 
 
Prizvaní: Regendová Dagmar, Beňadik Peter,  Greguška Ivan 
 
(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe) 
 
Program konferencie: 1. Otvorenie 
    2. Voľba komisií ( mandátovej a návrhovej ) 
    3. Správa mandátovej komisie 
    4. Schválenie programu Konferencie 
    5. Správa o činnosti SsTZ za rok 2015 

6. Správa o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na    
     rok 2016 
7. Správa revízora SsTZ 
8. Diskusia 
9. Schválenie nových Stanov SsTZ v súlade so Zákonom  
    o športe 

            10. Schválenie štatútu kontrolóra SsTZ 
           11. Voľba  disciplinárneho orgánu                       
                    12. Voľba  do orgánu na riešenie sporov  

            13. Žrebovanie súťaže družstiev na rok 2016  
            14. Správa návrhovej komisie – uznesenie 
            15. Záver 
 
Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu:  
K bodu 5 :    

Správa o činnosti SsTZ za rok 2015 
K bodu 6 : 
    Návrh rozpočtu SsTZ na rok 2016  
K bodu 9 : 
    Návrh nových stanov SsTZ 
K bodu 10 : 
    Návrh štatútu kontrolóra SsTZ 
K bodu 13: 
    Rozdelenie družstiev do jednotlivých tried  
 
Spôsob prístupu k jednotlivým dokladom: sekretariát SsTZ  
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K bodu 1 : Otvorenie 
Konferenciu otvoril o 9:00 predseda VV SsTZ p.Baran Ľubomír. 
 

K bodu 2 : Voľba komisií ( mandátovej, návrhovej a volebnej ) 
 Nakoľko počet delegátov 18 neumožnil uznášaniaschopnosť, delegáti prešli k bodu 13, 

Žrebovanie súťaže družstiev na rok 2016 
 Po hodinovom  čakaní o 10:00 predniesol návrh zloženia komisií predseda p.Baran . 
 
Návrhová komisia : 
Predseda : Blaško Anton 
Členovia : Köberling Karol, Šimko Stanislav 
 
Mandátová komisia : 
Predseda: Regendová Dagmar  
Členovia : Tužinská Jana, Baran Vladimír 
 
Volebná komisia : volebná komisia bola doplnená do programu na základe volieb do 
disciplinárneho a odvolacieho orgánu SsTZ 
Predseda : Varmus Michal 
Členovia : Stanko Matej, Beňadik Peter ml. 
Konferencia schvaľuje zloženie komisií: 
 
Výsledok hlasovania : Za: 18  Proti : 0    Zdržali sa : 0 
 
K bodu 3 : Správa mandátovej komisie : 
Predniesla ju predsedkyňa p.Regendová Dagmar 
Z 58 prizvaných delegátov je prítomných 18 
 
K bodu 4 : Schválenie programu Konferencie  
Na návrh predsedu VV SsTZ p.Barana bol pôvodný program doplnený nasledovne: 
Body 1 až 9 ostávajú s doplnením v bode 2. o voľbu volebnej komisie 
10.Schválenie štatútu kontrolóra SsTZ 
11. Voľba disciplinárneho orgánu 
12. Voľba do orgánu na riešenie sporov ( odvolací orgán) 
13. Žrebovanie súťaže družstiev na rok 2016 
14. Správa návrhovej komisie – uznesenie 
15. Záver 
Konferencia schvaľuje doplnený program: 
 
Výsledok hlasovania : Za: 18   Proti : 0    Zdržali sa : 0 
 
K bodu 5 : Správa o činnosti SsTZ za rok 2015 – predseda VV SsTZ Baran Ľ. 
Správa bola pripravená v písomnej forme 
 
Konferencia berie na vedomie : 
Správu o činnosti SsTZ za rok 2015 
 
K bodu 6 : Správa o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 – p.Kulich M. 
Správa bola pripravená v písomnej forme , návrh rozpočtu ústne 
 
Konferencia berie na vedomie : 
Správu o hospodárení za rok 2015  
Konferencia schvaľuje: 
Návrh rozpočtu na rok 2016 
 
Výsledok hlasovania : Za: 18   Proti : 0    Zdržali sa : 0 
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K bodu 7 : Správa revízora SsTZ – p.Beňadik P. st. 
Správa bola pripravená ústnou formou 
 
Revízor p. Beňadik zhodnotil financovanie SsTZ nasledovne : rozdiel príjmov a výdavkov : 
2 434,63 eur. 
 
Hospodárenie  
Zostatok z roku 2015    7 931,67 
Príjmy:                           Výdavky: 
Dotácia zo STZ  15 539,25  MR jednotlivcov   5 626,28 
Štartovné a pokuty                   2 596   Školenia    3 300 
Školenia       4 600  Športová činnost   1 831,66 
Iné príjmy            0,78  Činnosť sekretariátu               9 543,46                                                                                                                                                   
                                               22 736,03                20 301,40  
 
Zostatok k 1.1.2016               10 366,30  
 
Naznačil, že dotácia z STZ na SsTZ  15 540 eur je príliš malá, nakoľko STZ dostane zo štátneho 
rozpočtu cca 2,7 mil. eur. Pri kontrole vyúčtovania sústredenia reprezentantov mládežníckych 
kategórii SsTZ žiada o doplnenie celkovej faktúry o ostatné doklady typu výdavkov - tréneri, 
regenerácia a pod. 
Pozitívne hodnotil činnosť p.Kulicha a p. Slobodu, ktorí poskytli svoje ročné odmeny za výkon 
funkcií vo VV STZ do rozpočtu SsTZ a naznačil, že by to mali urobiť aj ostatní členovia VV STZ 
z nášho regiónu. Ďalej sa kriticky vyjadril k práci členov VV SsTZ, že dostatočne nezastupujú 
záujmy SsTZ na výkonných výboroch STZ v Bratislave, že nebola vytvorená reprezentácia nášho 
regiónu, že namiesto 5 x ročne sa stretli iba 3x , že z jeho návrhom na zmeny pri hodnotení 
turnajov sa na VV STZ nikto nezaoberal a pod., naznačil, že pri hosťovačkách a prestupoch na 
poplatkoch získa STZ nemalé prostriedky, ktoré by mohol STZ prerozdeliť aj na SsTZ. Ďalej sa 
kriticky vyjadril k vedeniu školení kapitánov, nakoľko kapitán z jeho klubu nebol dostatočne 
informovaný o vypísaní zápisu stretnutia. Ďalšia jeho kritika padla aj na tvorbu termínovej listiny. 
Podľa neho máme nové krásne tenisové areáli, kde nemajú žiadny turnaj. 
 
Konferencia berie na vedomie : 
Správu revízora SsTZ 
 
Konferencia ukladá : 
doplniť doklady pri vyúčtovaní sústredenia : zodpovedná p.Tužinská J. 
 Termín : 31.3.2016  
 
Výsledok hlasovania : Za: 18   Proti : 0    Zdržali sa : 0 
 
K bodu 8 : Diskusia 
 
Do diskusie sa postupne zapojili : 
p.Beňadik P. ml. – vracanie finančných prostriedkov z STZ na kluby v dotáciách na podporu klubov 
aktívne pracujúcich sú nedostatočné, nakoľko podľa neho dostáva STZ zo štátneho rozpočtu na 
jedného člena 13 eur ročne, takisto zhodnotil, že dotácia STZ cca 15 tis eur na SsTZ je príliš malá 
z celkového balíka 2,7 mil. eur 
P.Marko M.- kritika na výšku registračných poplatkov a oficiálnych lôpt 
p.Longauer – otázka do pléna zvýšenie dotácie STZ do SsTZ 
p.Gallo- otázka registračných poplatkov bola schvaľovaná na Rade STZ, kde on bol za zníženie 
p.Greguška – odpovedal na spôsob financovania zo strany STZ, ktorý je zverejnený pre všetkých 
na stránke STZ. Spomenul podporu samotných hráčov, či už v NTC, SVT a TSM v kluboch, 
financovanie podľa úspešnosti klubov, v minulom roku bola prvý krát poskytnutá dotácia na 
podporu klubov aktívne pracujúcich ( podľa počtu zaregistrovaných detí do 10 rokov a mladšieho 
žiactva). Ďalej oboznámil delegátov o zmenách, ktoré ich čakajú v kluboch, zmeny pre trénerov 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk


 4

a rozhodcov na základe nového zákona o športe. Všetky podrobné informácie sú na stránke 
www.stz.sk. 
p.Baran Vladimír -  reagoval na správu revízora p.Beňadika st., kde zhodnotil jeho príspevok ako 
tendenčný a nenávistný 
p.Kulich, p.Blaško, p.Baran Ľubomír, p.Varmus - reagovali na správu p.Beňadika st., že v nej 
neboli žiadne pozitíva a spolu uviedli že ich práca vo VV STZ je naopak aktívna, kde sa zapájajú 
do činnosti aj formou návrhov a pripomienok napr, vypracovaný projekt na zmenu Extraligy a I.ligy, 
pri schvaľovaní nových stanov STZ, pri organizovaní MS halových a letných, reagovali aj na 
odmeny. Ďalej p. Baran Ľ. reagoval na informáciu revízora, že VV SsTZ za zišiel len 3x v roku 
a upresnil že 3 x v Banskej Bystrici a 2 x v Žiline. P. Varmus  a p.Blaško reagovali na kritiku 
školenia kapitánov a zdôraznili, že školenia sú organizované na vysokej úrovni čoho dôkazom sú 
aj reakcie väčšiny školených. 
p.Stanko M.-  zdôraznil, že delegáti z nášho regiónu na Rade STZ by mali byť aktívnejší 
a predostierať svoje ako aj  návrhy a pripomienky ostatných členov klubov SsTZ. Posledná Rada 
STZ bola úplne bez diskusie. 
p.Tužinská J.- reagovala na podnet revízora a ubezpečila ho, že požadované kópie účtovných 
dokladov k sústredeniu dodá v najbližšej dobe. 
 
K bodu 9 Schválenie nových Stanov SsTZ v súlade so zákonom o športe 
Návrh Stanov SsTZ bol pripravený písomnou formou 
 
Predseda p.Baran Ľubomír navrhol tieto zmeny : 
 
Čl. V – bod 15-zrušiť 
Čl. VI – g  - zrušiť 
Čl.VII – bod 5 – je max 6, volí predsedu 
Čl. VII- g – vrátane 
Čl. XII – 3 do zasadnutia Konferencie v r. 2019     
              4 budú , škrtá sa predseda 
    6 miesto zrušujú nahradiť rušia sa stanovy.... 
 
Konferencia  schvaľuje : 
Nové Stanovy SsTZ v súlade so zákonom o športe 
 
Konferencia ukladá :  
VV SsTZ zaregistrovať Nové Stanovy SsTZ na MV SR 
 
Výsledok hlasovania : Za: 17   Proti : 0   Zdržali sa : 0    Nehlasovali : 1 
 
K bodu 10 Schválenie štatútu kontrolóra SsTZ 
Štatút bol pripravený písomnou formou 
 
Zmena : 
Čl. IV. – bod 4 vymazať podčiarknutie  
 
Konferencia schvaľuje : 
Štatút kontrolóra SsTZ so zmenou 
 
Výsledok hlasovania : Za : 16    Proti : 0   Zdržali sa : 1   Nehlasovali : 1 
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K bodu 11 Voľba disciplinárneho orgánu 
 
Návrh zloženia : 
Predseda : Blaško Anton 
Podpredseda : Bača Jozef 
Člen : Varmus Michal 
 
P.Beňadik Peter ml. napadol zloženie orgánu nakoľko predseda Blaško a člen Varmus sú členmi 
jedného klubu. 
Otázka na schválenie : Môžu byť členovia disciplinárneho a odvolacieho orgánu z jedného klubu ? 
 
Konferencia schvaľuje : 
Možnosť členstva v disciplinárnom a odvolacom orgáne z jedného klubu 
 
Za : 12     Proti : 2   Zdržali sa : 3   Nehlasovali : 1 
 
Konferencia schvaľuje  : 
Návrh  predloženého zloženia disciplinárneho orgánu SsTZ s príslušnými funkciami 
 
Výsledok hlasovania : Za : 14   Proti : 1 Zdržali sa : 2  Nehlasovali : 1 
 
 
K bodu 12 Voľba do orgánu na riešenie sporov ( odvolacieho orgánu) SsTZ 
 
Návrh zloženia : 
Predseda :Horváth Jaroslav   
Podpredseda : Kulich Milan   
Člen : Valentýni Juraj  
 
Konferencia schvaľuje : 
Návrh predloženého zloženia odvolacieho orgánu SsTZ s príslušnými funkciami 
 
 Výsledok hlasovania : Za : 14   Proti : 0    Zdržali sa : 3     Nehlasovali : 1 
 
Nakoľko zvolení delegáti na Kongres STZ konaný 9.4.2016 v Bratislave p.Šimko Stanislav 
a p.Horváth Jaroslav sa ospravedlnili, volebná komisia uskutočnila voľby z navrhnutých kandidátov 
p.Köberlinga Karola, p.Marka Mariána a p. Pivníka Ivana. 
 
Konferencia volí : 
p.Köberling Karol počet hlasov : 11 
p.Marko Marián počet hlasov : 5 
p.Pivník Ivan počet hlasov : 1 
Nehlasovali : 1 
 
Konferencia berie na vedomie : 
Namiesto p.Šimka S. deleguje na Kongres STZ konaný 9.4.2016 zvoleného náhradníka p. 
Příkazského J. na poslednej Konferencii a namiesto p.Horvátha J. deleguje zvoleného kandidáta p. 
Köberlinga K. 
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K správe volebnej komisie : 
Predniesol predseda komisie p. Varmus 
Správa bola pripravená písomnou formou a je súčasťou Zápisnice 
 
Konferencia schvaľuje : 
Správu volebnej komisie 
 
 Výsledok hlasovania :  Za : 10  Proti : 0    Zdržali sa : 4     Nehlasovali : 4 
 
 
K bodu 13 : Žrebovanie súťaže družstiev SsTZ na rok 2016 
 
Konferencia berie na vedomie : 
Výsledky žrebovania družstiev SsTZ na rok 2016 
 
Konferencia ukladá : 
Sekretárke SsTZ p. Regendovej Dagmar uviesť výsledky žrebovania do etenisu STZ 
Termín 31.3.2016 
 
Výsledok hlasovania : Za: 18   Proti : 0    Zdržali sa : 0 
 
 
K bodu 14 : Správa návrhovej komisie – uznesenie 
 
Predseda komisie p.Blaško predniesol návrh uznesenia z Konferencie SsTZ konanej 19.3.2016 
 
Konferencia schvaľuje : 
Návrh uznesenia Konferencie zástupcov TO,TK SsTZ konanej 19.3.2016 v Banskej Bystrici 
 
 Výsledok hlasovania :     Za : 13   Proti :  0       Zdržali sa : 1     Nehlasovali : 4 
 
 
K bodu 15 : Záver 
 
Konferencia bola ukončená o 14:00 hod 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa: 19.3.2016 
 
 
 
Zapísal :  Blaško Anton,                                                            Za správnosť : Baran Ľubomír 
 predseda návrhovej komisie            predseda SsTZ 
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