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Zápis z Vv VsTZ z 18. 10. 2016 v Košiciach 

 

 
Prítomní členovia Vv VsTZ : Doc. Ing. Július Bacsó, CSc., p. Jozef Mihok , p. Vavrinec 
Sedlák, Ing. Milan Pavlovčík, p. Štefan Joppa, Dr. Milan Sokol, Ing. František Krepelka. 
 

Ospravedlnení členovia Vv  VsTZ : Tomáš Ševcov 

Počet prítomných členov Vv VsTZ : 7 z 8 

Počet členov potrebných na uznášania schopnosť orgánu : 4 

Počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia : 4 

 

 

Zasadanie je uznášaniaschopné 

 

Prizvaný na Vv VsTZ : Ing. Vladimír Gerhart, 
 

Predsedajúci konštatuje, že lehota na prípravu zasadnutia bola dodržaná, pozvánka 

s materiálmi zaslaná elektronický 11. 10. 2016, ďalšie materiály zaslané elektronický 

16. 10. 2016.  

 

Program VV VsTZ :  

 

1. Kontrola zápisu 

2. Informácia predsedu Vv VsTZ 

3. Informácia o turnajoch jednotlivcov riadených VsTZ 

4. Termínová listina 2017 

5. Informácia o hospodárení VsTZ 

6. Rôzne 

 

Zoznam podkladov k jednotlivý bodom programu Konferencie VsTZ : 

 

K bodu 1  

 Zápis z júnového zasadania Vv VsTZ 2016 

K bodu  3 

  Vyhodnotenie turnajov leto 2016 len VsTZ 

K bodu 4 

 Návrh termínovej listiny na rok 2017 

K bodu 5 

 Materiály o čerpaní prostriedkov VsTZ za prvý až tretí kvartál a prognóza na štvrtý 

kvartál. 

 

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

 

K bodu 1 : Kontrola zápisu zo zasadania Vv VsTZ z 20. 6. 2016  
Všetky úlohy zápisu boli splnené. 
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Vv VsTZ berie na vedomie : 

Vv VsTZ berie na vedomie informáciu o splnení úloh zo zápisu z 20. 6. 2016. 

Vv VsTZ schvaľuje/neschvaľuje : 

Vv VsTZ ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :  7                  Proti :  0               Zdržali sa : 0  schválené 

 

K bodu 2 : Informácia predsedu Vv VsTZ. 

 

Vv VsTZ berie na vedomie : 

Vv VsTZ berie na vedomie informácie predsedu VsTZ 

Vv VsTZ schvaľuje :    

Vv VsTZ ukladá :  

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

 

K bodu 3  : Informácia o turnajoch jednotlivcov riadených VsTZ. Písomný materiál : 

„Hodnotenie turnajov VsTZ v zimnej a letnej sezóne 2016“ predkladá sekretár VsTZ p. 

Krepelka.  

P.Krepelka uviedol príklady zrušenia turnajov v zimnej a letnej sezóne a upozornil na veľmi 

nízke počty hráčov na turnaji všetkých tried. 

P.Sedlák kritizoval systém odhlasovania hráčov z turnajov. Problém je keď sa 24 hodín pred 

turnajom odhlási 19 hráčov. Organizátor pripravil ceny, usporiadateľov a príde malo hráčov 

na turnaj. Opatrenie - odhlasovanie posunúť na 72 hodín pred turnajom a potrestať hráčov 

polovicou vložného na turnaj. 

P.Pavlovčík nesúhlasí z názorom p. Sedláka. Hráči sa riadia Súťažným poriadkom a preto 

nie je možné voči hráčom vyvádzať dôsledky. 

P.Bacsó: prečo je malo hráčov na turnaj? Opatrenie - znížiť počet turnajov o 10 %. 

P.Pavlovčík: turnajov triedy D je veľa na počet hráčov v regióne. 

P.Krepelka : hráči nechodia na turnaje, keď majú cestovať čo i len z Prešova do Košíc alebo 

opačne a nie z Humenného do Popradu pre nepriaznivú finančnú situáciu na jednej strane 

a nedostatkom voľného času na druhej strane. Je potrebné to brať ako fakt. 

 
Vv VsTZ berie na vedomie :  informáciu o turnajoch jednotlivcov riadených VsTZ. 

Vv VsTZ schvaľuje : 

Vv VsTZ ukladá :  

Znížiť počet turnajov triedy D o 10 %. 

Výsledok hlasovania : Za :  7                 Proti :  0               Zdržali sa : 0  schvalané 

 

K bodu 4 : Termínová listina 2017 

Sekretár VsTZ predložil návrh pridelenia turnajov v sezóne 2017 pre jednotlivé ten. kluby 

podľa prihlášok a hodnotenia práce klubov s hráčmi v sezóne 2016. 

Zima 2017.  

P.Sedlák: pomýlil som sa v prihláške, dva krát som prihlásil turnaj triedy C do st. žiactva. 

Raz som chcel ml. žiaci a raz st. žiaci. V skutočnosti prihlásené 2x st. žiaci. 

Leto 2017. 

P.Sedlák vyjadril nesúhlas s predloženým návrhom v ml. žiactve triedy A 1. TC Humenné.  

P.Pavlovčík obhajoval usporiadanie turnaja triedy A v Humennom.  
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Podľa schválených pravidiel prideľovania turnajov sa Vv VsTZ  prikláňa k TC 92 Levoča, 

ktorá ma hodnotenie lepšie o jeden bod. 

 
Vv VsTZ berie na vedomie : 

Vv VsTZ schvaľuje : predložený návrh Termínovej listiny 2017 s dodatkami, ktoré vyplynuli 

z diskusie.  

Vv VsTZ ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :  7                 Proti :  0               Zdržali sa : 0  schválené 

 

K bodu 5 : Informácia o hospodárení VsTZ 

 
 VsTZ berie na vedomie : 

Informáciu o hospodárení VsTZ. Finančné prostriedky sa čerpajú v súlade so schváleným 

rozpočtom na rok 2016.   

Vv VsTZ schvaľuje : 

Vv VsTZ ukladá :  

Sekretárovi VsTZ zúčtovať verejné finančné prostriedky podľa zmluvy s STZ. 

Termín : prvý – tretí štvrť rok-október 2016, štvrtý štvrťrok- január 2017 

Výsledok hlasovania : Za : 7                  Proti :  0               Zdržali sa : 0 

 

K bodu 6 : Rôzne 
Sekretár VsTZ predložil rozpis HMR VsTZ. 
Vv VsTZ diskutoval koho morálne oceniť v roku 2016.  Vv VsTZ sa po diskusii  zhodol na  
návrhu oceniť p. Igora Friča „Za rozvoj tenisu“ a p. Jozefa Ondruška a p. Petra Baláža 
„Čestným odznakom VsTZ“. 
Pavlovčík informoval o iniciatíve oživiť TK v Michalovciach. 
 

Vv VsTZ berie na vedomie : 

Informáciu p. Pavlovčíka 

Vv VsTZ schvaľuje : Rozpis HMR na rok 2017 a oceniť p. Friča cenou „Za rozvoj tenisu“ 

a p. Jozefa Ondruška a Petra Baláža „Čestným odznakom STZ“ 

Vv VsTZ ukladá :  

Výsledok hlasovania : Za :  7                 Proti :  0               Zdržali sa : 0 

 

Budúce zasadanie Vv VsTZ sa uskutoční po 15. 2. 2017. 

 


