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Zápis z Konferencie VsTZ zo dňa  17. 3. 2017 v Košiciach 

Prítomní členovia Konferencie VsTZ : TC 92 Levoča – Vavrinec Sedlák (p), TK Sabinov – 
Ján Župa (p), TK Mladosť Košice – Peter Jedinák (p) a Pavol Juríček, TC Slávia UPJŠ 
Košice – Radovan Sedláček (p), TK Slavoj Deva Trebišov - Milan Stoila (p), TK Spišská 
Nová Ves – Peter Vidiš (p), TK Svit -  Štefan Joppa (t), , TK Vysoké Tatry - Peter Simčák (t), 
1. TC Humenné - Milan Pavlovčík (t), TJ Sokol Prešov - Peter Pavličko (p), TK DRANaM 
Košice - Anton Dragun st.(t)., TKM Betlar – Ing. Ivana Czmoriková , TK Športvýroba Košice -  
Peter Samoši (t), TK F1 Poprad - Ján Polóny (t), 1 TC SCORP Michalovce – Ivan Gondor (t), 
Tenisová akadémia Prešov – Ing. Peter Palovič (t) Jozef Maras (ml), TK Slovan Bardejovské 
Kúpele - Peter Štalmach (p), ŠTK Poprad Veľká - Peter Šepitka (t), TK Profitenis Academy 
Prešov - Tomáš Vyrostko (p) a Radka Rešovská (t), ŠK BLS Bardejov - Váslav Semanišin 
(p), TK Progres Prešov – Jakub Lehet , Peter Choma. 
 
TK Vysoké Tatry splnomocnil zastupovaním na Konferencii p. Štefana Joppu. 
TK F1 Poprad splnomocnil zastupovaním na Konferencii p. Štefana Joppu. 
ŠK BLS Bardejov splnomocnil zastupovaním na Konferencii p. Petra Štalmacha. 
Splnomocnenia sú dostupné na Sekretariáte VsTZ. 
 
Ospravedlnení členovia Konferencie VsTZ :  
 
Neospravedlnení členovia Konferencie VsTZ : TK Tatran 2007 Prešov - Marián Bachinger 
(p), STŠ Michalovce - Tibor Lešniak (p),  TK Junior Trebišov - Milan Béreš (p), 1. TK Prešov 
- Vladimír Fedor (p), TJ Slavoj Veľký Šariš - Jaroslav Klimko (p), TK WLP Bardejov - 
Miroslav Hečko (p), TK Čingov 2008 - František Pacoň (p), MTC Snina - Róbert Barta (p),  
TK Rožňava - Jozef Blaško (p), Tenis Komplex Košice - Peter Čepel (p), VSE TK Akademik  
Košice - Radovan Kužma (t), TK Dargov - Peter Hrabkovský (p), TK SIRIUS Trebišov - Jozef 
Micák (p), ŠPORTCENTRUM WLP Bardejov – Marián Kandravý (p). 
Počet prítomných riadnych členov Konferencie VsTZ : 21 z 36 riadnych členov  - čo 
predstavuje 109  hlasov z celkového počtu 135 hlasov, čo je  80,74 %.  
Konferencia VsTZ je uznášania schopná. 
Prizvaní : Július Bacsó, Vladimír Gerhart, Jozef Mihok, Milan Sokol, František Krepelka, Ing. 
Ivan Greguška, 
  -    zastúpený 

(p) – predseda 

(t) - tajomník 

Program Konferencie VsTZ :    

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení z konferencie 2016 

4. Správa o činnosti VsTZ za obdobie 2016 

5. Správa o hospodárení VsTZ za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 

6. Správa kontrolóra VsTZ za rok 2016 

7. Vyhodnotenie súťaže družstiev riadených VsTZ v roku 2016 a odovzdanie cien 

8. Odovzdanie vyznamenaní 

9. Informácia o novom zákone o športe  

10. Diskusia 

11. Rôzne  

12. Návrh uznesení  

13. Záver  

14. Žrebovanie súťaží riadených VsTZ v roku 2017. 
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Zoznam Podkladov k jednotlivý bodom programu Konferencie VsTZ : 

K bodu 3 :  

 Uznesenia Konferencie VsTZ 2016 

K bodu 4 : 

 Správa o činnosti VsTZ za rok 2016  

K bodu 5 : 

 Správa o hospodárení VsTZ za rok 2016 

 Návrh rozpočtu na rok 2017 

K bodu 6 : 

 Správa kontrolóra VsTZ za rok 2016 

K bodu 7 : 

 Diplomy pre prvé tri družstvá v I. triede  súťaži riadených VsTZ 

K bodu 8 : 

 Ocenenie „Čestný odznak STZ“ pre p. Jozef Ondruško 

                                                                     Prof. RNDr. Peter Baláž, DrCs. 

  

Spôsob prístupu k jednotlivým podkladom : sekretariát VsTZ, zverejnené na stránke VsTZ 

Podklady spolu s pozvánkou na Konferenciu VsTZ boli zaslané mailom 7. 3. 2017  

a pozvánka poštou 6. 3. 2017 všetkým členom Konferencie VsTZ. 

K bodu 2 : Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

Predsedajúci Konferencii VsTZ navrhol zloženie pracovných komisii. 

Návrhová komisia v zložení : Štefan Joppa, Peter Šepitka a Ing. Radovan Sedláček. 

Mandátová komisia v zložení : Vavrinec Sedlák, Ing. Milan Pavlovčík a Tomáš Výrostko. 

Proti návrh nikto z prítomných nepredniesol. 

 

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

Návrhovú komisiu v zložení Štefan Joppa, Peter Šepitka a Ing. Radovan Sedláček. 

Mandátovú komisiu v zložení : Vavrinec Sedlák, Ing. Milan Pavlovčík a Tomáš Výrostko. 

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :  109                  Proti :  0               Zdržali sa : 0 

 

K bodu 3 :  Kontrola uznesení z konferencie 2016 

 

Úlohy splnené : 

Bod. 7 

 Stanovy VsTZ, Štatút kontrolóra VsTZ a smernicu o hlasovaní per rollam. 

Bod. 8 

 Tomáš Ševcov bol zvolený za zástupcu hráčov do Vv VsTZ. 

Marián Bochyn bol zvolený za zástupcu hráčov na Konferenciu VsTZ. 

Bod. 9 

Konferencia zvolila predsedu disciplinárnej komisie pána Štefana Joppu a 

podpredsedu disciplinárnej komisie pána Milana Pavlovčíka, 

Konferencia zvolila predsedu rozhod. komisie pána Vavrinca Sedláka a podpredsedu 

rozhodcovskej komisie pána Milana Sokola. 

Bod. 10 Konferencia zvolila delegátov na Kongres STZ. Zvolení delegáti sa zúčastnili 

Kongresu STZ.  
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Úloha splnená z konferencie VsTZ 2015  

Vv VsTZ preverí možnosti podpory tenisových klubov v súťaží družstiev riadených 

VsTZ podľa schválených kritérií a hodnotenia družstiev. Vv VsTZ sa touto úlohou zaoberal 

na svojom zasadaní 22. 2. 2016, bude sa touto úlohou zaoberať a  informovať Konferenciu 

VsTZ bude v roku 2017. 

V roku 2016 z tenisových klubov zo súťaží družstiev riadených VsTZ na MS družstiev  

postúpili šesť družstiev Tenisovej akadémie Prešov a tri družstvá TK Mladosť Košice. 

Obidva kluby dostali po jednom kartóne lôpt.  

 V roku 2017 VsTZ podporí každé družstvo, ktoré postúpi na MS družstiev mládeže 

jedným kartónom lôpt.  

 

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Informáciu o splnení úloh 

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

V roku 2017 VsTZ podporí každé družstvo, ktoré postúpi na MS družstiev mládeže jedným 

kartónom lôpt. 

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :    109                 Proti :                   Zdržali sa : 

 

K bodu 4 :  Správa o činnosti VsTZ za rok 2016 

Správu o činnosti VsTZ za rok 2016 predniesol predseda VsTZ Doc. Ing. Július Bacsó, CSc. 

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Správu o činnosti VsTZ za rok 2016 

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :                     Proti :                   Zdržali sa : 

 

K bodu 5 :  Správa o hospodárení VsTZ za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 

Správu o hospodárení VsTZ za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 predniesol sekretár 

VsTZ Krepelka.  

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Správu o hospodárení za rok 2016 

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

Návrh rozpočtu VsTZ na rok 2017 

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :   109                  Proti :  0                 Zdržali sa : 0 

 

K bodu 6 :  Správa kontrolóra VsTZ za rok 2016 

Kontrolór VsTZ Ing. Vladimír Gerhart predniesol správu za rok 2016. 

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Správu kontrolóra VsTZ za rok 2016 

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :                     Proti :                   Zdržali sa : 
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K bodu 7 :  Vyhodnotenie súťaže družstiev riadených VsTZ v roku 2016 a odovzdanie 

cien. 

Sekretár VsTZ informoval v krátkosti o priebehu súťaže družstiev. Konštatoval malý počet 

registrovaných ml. žiakov a žiačok v regióne malý počet družstiev v súťaži družstiev 

a následne aj nízka účasť na turnajoch všetkých tried v porovnaní s inými regiónmi. 

Predseda VsTZ Bacsó a podpredseda VsTZ Sedlák odovzdali diplomy zástupcom klubov, 

ktorých družstvá skončili v koku 2016 v I. triede na prvých troch miestach vo všetkých 

kategóriách.  

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Ocenenie družstiev na prvých troch miestach v I. triede súťaži VsTZ diplomami.  

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :                     Proti :                   Zdržali sa : 

 

K bodu 8 :  Odovzdanie vyznamenaní  

Vv VsTZ navrhol za dlhoročnú prácu v tenisovom hnutí oceniť „Čestným odznakom STZ“ 

pánov Jozefa Ondruška a prof. RNDr. Petra Baláža DrSc.  

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Odovzdanie vyznamenaní pánom Jozefovi Ondruškovi a prof. RNDr. Petrovi Balážovi DrSc. 

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :                     Proti :                   Zdržali sa : 

 

K bodu 9 :  Informácia o novom zákone o športe 

Ing. Greguška informoval účastníkov Konferencie VsTZ o novelizácií zákona o športe a 

zodpovedal na otázky z pléna. 

Ing. Sedláček – dotácia na kluby a na hráčov 

RNDr. Juríček – sa pýtal na počet akcií v priebehu roka pre hráča. 

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Informáciu o novelizácií zákona o športe. 

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :                     Proti :                   Zdržali sa : 

 

K bodu 10 : Diskusia  

Sekretár VsTZ informoval : 

a)  v dňoch 25. – 26. 3. 2017 bude školenie rozhodcov 1. stupňa v priestoroch TK DRANaM 

Košice, zo začiatkom o 8.00 hod.. Vv VsTZ pozýva všetkých ,ktorí majú záujem, aby sa ho 

zúčastnili. 

b)  v dňoch 7. – 9. 4. 2017 sa uskutoční školenie rozhodcov 2. a 3. stupňa v Bratislave zo 

začiatkom o 9.00 hod. 

c) tento rok a nasledujúce roky musia tenisové kluby na výkon kapitána družstva vyplniť 

„Žiadosť o registráciu kapitána družstva“, priložiť výpis z registra trestov, zaplatiť poplatok na 

STZ 10,- € a požiadať STZ o ich zaregistrovanie do databázy kapitánov 

d) funkcionári TK musia vyplniť „Evidenčný list funkcionára“ ,priložiť výpis z registra trestov 

a zaplatiť poplatok 5,- € a tiež sa zaregistrovať na STZ. 

- p. Jedinák sa pýtal , či budú v roku 2017 semináre pre rozhodcov a trénerov . 
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Sekretár odpovedal, že vyzval kluby v Spravodaji, aby nahlásili, kto potrebuje seminár. 

Vyzval prítomných zástupcov klubov, aby nahlásili záujemcov na semináre a VsTZ ich 

zorganizuje . 

p. Jedinak sa pýtal, kde sú tí účastníci, ktorí navštevujú „tenis do škôl“? 

Sekretár odpovedá : záujemcov o tenis do škôl je v regióne VsTZ veľa, ale následne 

z nejakých dôvodov nevyhľadávajú tenisové kluby, aby pokračovali v tenise.  

P. Juríček žiada v správe uvádzať aj počet registrovaných deti. Konštatuje, že klesá aj počet 

registrovaných hráčov. Tenis do škôl nie je premyslený projekt, stojí veľa financií.  

Odpoveď – tenis do škôl je v školách realizovaný v rámci hodín telesnej výchovy, alebo 

v rámci záujmových krúžkov. STZ sa podieľa iba metodicky, finančne neprispieva.  

P. Juríček  nabádal členov tenisovej rady z VsTZ, že čl. 51 a 52 Súťažného poriadku treba 

zmeniť na zasadaní Rady STZ . Čl. 51 súťažného poriadku pojednáva o výbere účastníkov 

na turnaje. Na MR deti v rozpise súťaže je napísané „. Nominácia na Halové Majstrovstvá 

VsTZ ml. žiactva 2017 je podmienená štartom na Majstrovstvách regiónu detí 2016 do 

10 rokov.“  

Odpoveď sekretára : Trénerská rada v roku 2015 navrhla v kategórii detí usporiadať turnaj, 

ktorí by určoval poradie pre udeľovanie voľných kariet pre začínajúcich ml. žiakov a žiačok  

v nasledujúcej sezóne do Halových majstrovstiev regiónu. Voľné karty sa budú udeľovať 

podľa umiestnenia na majstrovstvách regiónu deti. Majstrovstvá detí sa prvý krát  

organizovali v roku 2016. Vo VsTZ je situácia taká, že toto pomocné kritérium sa v roku 

2017 na HMR nemuselo aplikovať, pretože každý, kto sa na HMR prihlásil, aj štartoval. HMR  

2017 sa zúčastnilo 16 ml. žiakov a 28 ml. žiačok. Obidve kategórie boli vypísané pre 32 

účastníkov. V rozpise HMR 2018 Vv VsTZ rozpíše kľúč pre výber začínajúcich ml. žiakov 

a žiačok v súlade s čl. 52 Súťažného poriadku.  

p. Sedlák – pripomienky k Súťažnému poriadku môže podať hocikto, tie sa  prerokujú 

a schvália nie na rade SRZ, ale na VV STZ v jeseni. 

P. Jedinák vyzval zástupcov klubov, aby sa venovali výchove mladých hráčov, poukázal na 

klesajúcu základňu registrovaných hráčov. 

P. Bacsó konštatoval, že nedostatok hráčov súvisí so zánikom troch veľkých klubov na 

východe, a to TK Tatran Prešov, TK Anička Košice a TJ Jednota VSS Košice. Záujem 

o šport je malý v porovnaní s minulosťou, keď na nábor prišlo 150 uchádzačov a robil sa 

výber. Kluby sa musia venovať výchove hráčov od kategórie deti až po dorast, ak sa 

vynechá niekoľko ročníkov, vznikne diera, ktorá prechádza z jednej kategórie do druhej 

kategórie. 

p. Juríček : tenis je drahý šport a hráči trénujú individuálne, chcú dosahovať výsledky, 

následne nehrajú súťaž družstiev, ubúda počet hodín kolektívnych tréningov. 

p. Sedlák :situácia v športe a tenise je odrazom celospoločenskej situácie. 

p. Juriček navrhol zmeniť kritériá na nomináciu na MS jednotlivcov mládeže, prijatú na Vv 

VsTZ 25. 2. 2017– dôvod, na turnaje sa prijímajú hráči podľa oficiálneho rebríčka, preto by 

sa mali aj nominovať podľa oficiálneho rebríčka ,hlavne na začiatku sezóny, tj. na halové 

MS.  

Písomná odpoveď sekretára : Áno, formulácia nominácie z 25. 2. 2017 zverejnená na 

webovej stránke je nepresná a bude zmenená. Majstrovstvá Slovenska je postupová súťaž 

a postúpiť môžu iba hráči, ktorí sa zúčastnili MR.  

p. Juríček ešte raz zdôrazňoval, aby na výslednú nomináciu mal vplyv oficiálny rebríček. Nie 

sú kritériá pre nomináciu mladšieho ročníka ml. žiactva, ktorí postúpili z kategórie detí. 
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Navrhol napr.  ,aby víťaz MR detí postúpil na MS. Mladšiemu ročníku treba dávať voľné 

karty. Nominácia na MS za dva roky, dve odlišne nominácie.  

P. Jedinák – chýbajú pravidlá na nomináciu mladšieho ročníka ml. žiakov.  

p. Sedlák – ak by boli, pomohlo by to. U  detí nie je rebríček. 

Písomná odpoveď sekretára: MSR v zime sú vypísané pre 32 účastníkov. Dvanásť je 

nominovaných podľa oficiálneho rebríčka, 16 je nominovaných z regiónu ,spolu je to 28. 

Dve karty má usporiadateľ, spolu je to 30. Na voľné karty ostávajú dvaja – čo je žalostne 

málo. Ak z regiónu je nominovaný iba jeden z mladšieho ročníka, spolu sú to štyria plus dve 

karty ,spolu je to šesť, čo nie je ani 25% z celkového počtu. Čiže nie je priestor pre voľné 

karty mladšiemu ročníku. 

Nominácia mladšieho ročníka ml. žiactva na MR sa robí na základe umiestnenia na MR deti 

v septembri. Pomocné kritérium zatiaľ nebolo potrebné využiť. V našom regióne je situácia 

taká, že počet prihlásených na MR ml. žiactva v hale aj lete je menší ako vypísaná súťaž 

v zime aj v lete. Ak bude viac prihlásených, prikročíme k nominácií podľa umiestnenia na MR 

detí, ale iba na začiatku sezóny. t j. iba na HMR. 

Nominácia na MS ml žiactva v roku 2017 bola urobená na základe umiestnenia na MR 

v poradí - víťaz, finalista, semifinalisti, štvrťfinalisti, porazení v druhom kole a porazení 

v prvom kole. V prípade semifinalistov o ich poradí rozhodne v ml. žiactve : 

a) Ak sú obaja starší ročník, poradie medzi nimi určuje oficiálny rebríček  

b) Ak sú obaja mladší ročník, oficiálny rebríček majú nula, poradie medzi nimi určuje 

predbežný rebríček. Ak predbežný rebríček majú rovnaký, tak o ich poradí rozhodlo 

poradie na MR deti.. Napr. Z druhého kola HMR boli nominované hráčky Gonosová ( 

predbežný rebríček v čase nominácie 30 ) a Kolodžejová (predbežný rebríček 56 

v čase nominácie ). O ich poradí rozhodol predbežný rebríček. Chlapci Pavliščík, 

Ševčík a Ivan boli nominovaní ako porazení z druhého kola. Všetci majú  rovnaký 

predbežný rebríček 63 .O poradí rozhodlo umiestnenie na MR deti. Ivan je víťaz MR 

deti 2016, Pavliščík štvrťfinalista a Ševčík vypadol v prvom kole. Toto kritérium som 

v danom momente  považoval za správnejšie ako žreb, alebo iné kritérium, napr. 

štvorhra.  

c) Ak jeden je mladší ročník a druhý je starší ročník, výhodu má v tom prípade mladší 

ročník pred starším. Hráč staršieho ročníka mal rok na to, aby si zabezpečil také 

poradie v oficiálnom rebríčku, aby mohol na budúci rok postúpiť priamo na MS. 

Mladší ročník by nemal byť diskriminovaný pre vek.  

Obdobne sa rozhoduje aj o poradí účastníkov, ktorí skončili v štvrťfinále, druhom a prvom 

kole. 

Pravidlá nominácie neboli zverejnené. Do budúcnosti  sa zverejnia v rozpise súťaže. 

Nominácia na MS v roku 2016 sa robila podľa umiestnenia na MR a poradia v oficiálnom 

rebríčku. Dodržiaval sa oficiálny rebríček, a tak víťaz Labaj bol nominovaný za mladší ročník. 

Bence  do nominácie nevošiel, lebo sa uplatňoval oficiálny rebríček. Obdobne to bolo aj 

v prípade ml. žiačok. V roku 2016  sa poradie medzi mladším ročníkom  určovalo iba podľa 

predbežného rebríčka. Za túto nomináciu bol sekretár slovne kritizovaný pani Martinkovou 

a p. Mikušom za to, že hráčom mladšieho ročníka nominovaných zo štvrťfinále nedal 

prednosť pred starším ročníkom. Obom som prisľúbil, že na nomináciu v budúcnosti si dám 

pozor. 

p. Jedinák upozornil na zverejňovanie výsledkov z turnajov – sú neskoro cez deň alebo 

vôbec nie sú.  

Táto skutočnosť sa rieši stále, upozorňujú sa usporiadatelia.  
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p. Pavlovčík dal návrh, aby Konferencia odsúhlasila nominačné kritéria. Navrhol nominovať 

z umiestnenia podľa oficiálneho rebríčka, potom podľa predbežného a nakoniec rozhodne 

žreb.  

V čase tohto návrhu bol už pokročilý čas a všetci už boli mierne aj viac podráždení 

atmosférou okolo nominácie ml. žiactva. 

Podľa schválených stanov Konferencia VsTZ najmä: 

m) na základe návrhu Vv VsTZ schvaľuje predpisy, podľa ktorých sa riadi činnosť 
v rámci VsTZ, 

     n ) na základe návrhu Vv VsTZ schvaľuje reorganizáciu súťaží v rámci Súťažného 
poriadku STZ,  

Sekretár v závere konštatoval, že nominácie sú kľúčový problém tenisu vo VsTZ, iné 

problémy, ako napr. malý počet družstiev v súťaži družstiev detí a mladšieho žiactva a že 

v súťažiach jednotlivcov na MR a na turnajoch nevieme naplniť 32 účastníkov, sú 

nepodstatné problémy VsTZ. 

V prípade nominácií v roku 2016 pripustil, že mohla byť iná, ale v roku 2017 postupoval 

dôsledne a nie je si vedomý nijakej chyby. Navrhol Konferencii pre množstvo výčitiek 

a útokov zo strany p. Juríčka, aby ho Konferencia odvolala.  

P. Bacsó konštatoval, že tri dni po zverejnení nominácie boli adresované na predsedu VsTZ 

a sekretára dve odvolania. Boli by sme radi, keby počet klubov, ktoré  podporuje finančne 

STZ, bolo na východe viac. Za pomoc klubom vyslovil poďakovanie vedeniu STZ.  

p. Sedlák v závere diskusie prečítal zápis z Rozhodcovskej komisie VsTZ. Ako predseda 

rozhodcovskej komisie si pripravil materiály pre rozhodovanie rozhodcovskej komisie. 

Vymenoval umiestnenia mladších žiačok, ktoré boli citované v odvolaní p. Martinkovej. 

Po tomto príspevku bola diskusia ukončená. 

 

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

Nominácia na MS jednotlivcov z umiestnenia podľa oficiálneho rebríčka, potom podľa 

predbežného a nakoniec rozhodne žreb.  

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :          109           Proti :     0              Zdržali sa : 

 

K bodu 11 : Rôzne 

 

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Informáciu o školení rozhodcov 1. stupňa. 

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :                     Proti :                   Zdržali sa : 

 

K bodu 12 : Návrh uznesení 

Návrhy uznesení sú formulované pri prerokovaných bodoch programu.  

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :                     Proti :                   Zdržali sa : 
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K bodu 13 : Záver 

Predseda VsTZ poďakoval delegátom členov Konferencie, prizvaným členom a hosťom 

a poprial im mnoho úspechov v roku 2017 v súťaží družstiev a organizácií turnajov.  

Konferencia VsTZ berie na vedomie : 

Poďakovanie predsedu VsTZ účastníkom Konferencie VsTZ. 

Konferencia VsTZ schvaľuje : 

Konferencia ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :                     Proti :                   Zdržali sa : 

 

K bodu 14 : Žrebovanie súťaží riadených VsTZ v roku 2017. 

Po ukončení Konferencie VsTZ, bolo žrebovanie súťaží riadených VsTZ v roku 2017. 

Vyžrebovanie súťaží je prílohou rozpisu súťaží družstiev riadených VsTZ v roku 2017.  

 

 
 

 

 

 


