
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 7.12.2018 

______________________________________________  

 

 
Prítomní:  R. Vrábel, M. Baláž, T. Boleman, J. Frančák, M. Mókuš,  

Prizvaní:  M. Ležák, J. Studenič, M. Uhrík, E. Vrábel    

Ospravedlnený/í:  R. Trnovec 

 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
 Predseda ZsTZ privítal členov P-ZsTZ a ďalších prizvaných, program schôdze bol zaslaný 

v pozvánke. Písomné podkladové materiály boli  zaslané s pozvánkou, resp. priebežne pred 

zasadnutím. 

 

Počet členov predsedníctva: 6 

Celkom 6 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  5 

Ospravedlnený/í 1 

Celkom prítomných 5 hlasov 

 

Zoznam prítomných: 

Rudolf Vrábel, 1 hlas 

Milan Baláž, 1 hlas 

Tomáš Boleman, 1 hlas 

Ján Frančák, 1 hlas 

Milan Mókuš, 1 hlas 

Roman Trnovec, ospravedlnený 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice. 

2. Termínová listina 2019 (informácia). 

3. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2019 (pripravenosť). 

4. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ. 

5. Aktivity STZ/ZsTZ v zmysle „Zákona o športe“. 

6. Rôzne 

a) vyhodnotenie letnej sezóny 2018 (materiál STZ, informácia) 

b) stretnutie družstiev JmTS – ZsTZ (informácia) 

c) iné 

7. Záver  

 

01/18/16 P-ZsTZ schvaľuje program 

Výsledok hlasovania: Za: 5  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisnice a prijatých úloh a uznesení. 

01/18/17 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu a prijaté úlohy. Prijaté uznesenia a úlohy 

boli splnené, resp. sú priebežne zabezpečované.  

Výsledok hlasovania: Za: 5  Proti: 0    Zdržali sa: 0 



2. Termínová listina 2019 (informácia) 
 Sekretár zväzu informoval o príprave TL 2019 v rámci regiónu, od 15.11. je zverejnená.   

 P- ZsTZ berie na vedomie a ďakuje za spracovanie. 

 Sekretár ZsTZ zistí aký je mechanizmus rozhodovania o usporiadateľoch halových 

a letných MSR jednotlivcov. (U14/2018) 

 

3. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2019 (pripravenosť) 
 P-ZsTZ bolo oboznámené s pripravenosťou halových majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov.  

 Lopty pre termín st. žiactva a mužov boli vyriešené z vlastných zásob. 

 V súlade s uznesením z minulej schôdze bol rozpis zaslaný členom P-ZsTZ k schváleniu 

a následne zverejnený. Predseda ZsTZ sa zúčastní niektorých majstrovstiev. 

 P-ZsTZ berie na vedomie. 

 P-ZsTZ schvaľuje pre rok 2020 nasledovné úpravy v Halových M ZsTZ: 

a) Vyplatiť príspevok pre usporiadateľa 10.-€ za každého vyžrebovaného hráča 

(rozpis pre 32 účastníkov). 

b) Výšku vkladov upraviť jednotne na 13.-€. 

c) Medaily vo štvorhrách udeľovať v každej kategórii (platí už od Letných M-

ZsTZ 2019). 

 

01/18/18 P-ZsTZ schvaľuje pre rok 2020 uvedené úpravy v Halových M ZsTZ.  

Výsledok hlasovania: Za: 5  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

4. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 
 P-ZsTZ berie na vedomie informáciu o hospodárení ZsTZ k 30.11.2018, predloženú 

písomne sekretárom ZsTZ. 

 P-ZsTZ schvaľuje mimoriadnu odmenu sekretárovi zväzu za plnenie rozšírených úloh 

vyplývajúcich zo Zákona o športe v sume 430€ BTTO. 

 

01/18/19 P-ZsTZ schvaľuje mimoriadnu odmenu sekretárovi zväzu za plnenie rozšírených 

úloh vyplývajúcich zo Zákona o športe.  

Výsledok hlasovania: Za: 5  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

5. Aktivity STZ/ZsTZ v zmysle „Zákona o športe“ 
 Aktivity STZ k Zákonu o športe sú priebežne zverejňované, pre P-ZsTZ momentálne 

nevyplynula žiadna nová úloha. 

 Predseda ZsTZ konštatoval slabú účasť klubov z regiónu na Konferencii STZ a klubov 

k danej problematike. Na porade dňa 14.11. sa zúčastnili zástupcovia len 6 klubov 

z pozvaných 17 zo ZsTZ. 

 

6. Rôzne 
 V nadväznosti na materiál STZ k vyhodnoteniu súťaží v letnom období prerokované aj 

podkladové materiály STZ k vyplateniu príspevkov klubom a hráčov v roku 2019 

(materiály charakterizujú postavenie ZsTZ). 

 Stretnutie JmTS – ZsTZ v kategórii ml. žiactva sa uskutočnilo 10.11. v Břeclavi. Za ZsTZ 

prítomný R. Vrábel.  



Predseda ZsTZ informoval, že účasť na akcii bola zo strany ZsTZ dobre pripravená, 

štartovalo všetkých 8 nominovaných, rebríčkovo najlepších  hráčov (4+4) a družstvá viedli 

dvaja kapitáni (V.Polák st., E.Šestáková).  

Po hernej stránke bolo stretnutie oveľa vyrovnanejšie ako vlani. U chlapcov bol súper 

s najlepšími českými chlapcami (z Prostějova) dominantnejší, na druhej strane naše 

dievčatá jasne prevýšili súperky. Akcia bola následne spropagovaná  na  stránke STZ, 

ZsTZ i JmTS. 

P-ZsTZ berie na vedomie, akcia bude zahrnutá do plánu na rok 2019. 

 

Predseda ZsTZ v danej súvislosti pripomenul určitý „konzervativizmus“ v českom tenise, 

ktorý možno pomohol, ale určite nepoškodil český tenis (ponechali 3-ročnú kategóriu 

mladšieho žiactva, v domácich súťažiach neuplatňujú „No let“). 

P-ZsTZ schvaľuje od r. 2019 odmenu pre nominovaného trénera (licencia STZ, SoZČ) 

v sume 50.- €/deň pri oficiálnej reprezentácii ZsTZ. 

 P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 1. polroku 2019: 

a) Predsedníctvo ZsTZ - 8.3. (piatok), 23.3. (sobota), 28.6. (piatok). 

b) Rada ZsTZ (spojená so žrebovaním súťaží družstiev) – 23.3. 2019 (sobota). 

 

01/18/20 P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 1. polroku 2019.  

Výsledok hlasovania: Za: 5  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 Predseda ZsTZ informoval o záveroch VV STZ o obmedzenom počte voľných vstupeniek 

pre RTZ na Davis cup SR – Kanada.  

Možnosť voľných vstupeniek pre ocenených „Za rozvoj tenisu“ už bola zrušená  Radou 

STZ. 

 Tenis do škôl: Na požiadanie STZ zástupcovia ZsTZ (p. Baláž, Boleman, E. Vrábel, R. 

Vrábel) kontaktovali 7 požadovaných škôl v oblasti TTSK:  

a) pôvodný zámer - tenis v rámci hodín TV - sa nekoná ani v jednej zo škôl 

b) R. Vrábel vyzdvihol spoluprácu škola – klub vo Veľkých Kostoľanoch, resp. 

krúžkovú činnosť v ZŠ Krakovany, v oboch prípadoch sú tenisové dvorce 

v rámci areálu škôl   

c) jednotlivé správy odošle sekretár na STZ.  

 Ocenenia: 

a) Členovia P-ZsTZ priebežne schválili návrh Ing. Petra Habána na ocenenie za 

„Zásluhy o rozvoj tenisu“, konalo sa na akcii Tenista roka. 

b) Predseda ZsTZ požiadal kolegov, aby pripravili návrh vhodných kandidátov na 

zaradenie do Čestného klubu ZsTZ (zásluhy, primeraný vek). Návrh vopred 

nezverejňovať. 

c) Po prerokovaní v 03/19 bude návrh predložený k schváleniu Rade ZsTZ.  

d) P-ZsTZ zabezpečí následne dôstojné odovzdanie ocenení. 

 Iné 

a) Pán R. Vrábel – k termínu zasadnutia má 7 klubov ZsTZ pozastavené členstvo 

v STZ v roku 2019: TENEM Nemšová, A-TAK Hlohovec, HTC Hlohovec, 

TK Zelená Voda, Tennis Barons Nové Mesto n/V, Ellite Team Nové Zámky, 

TK Stará Turá. Sekretár ZsTZ osobne tieto kluby kontaktoval. 

b) Pán R. Vrábel – VV STZ schválil pre všetky RTZ na rok 2019 príspevok á 

5 000.-€  účelovo na lopty. Požiadavka BTZ bola účelovo na lopty pre 

regionálne súťaže družstiev. Spôsob rozdelenia v ZsTZ bude prerokovaný a 

schválený v P-ZsTZ v 03/2019 (po uzávierke prihlášok do súťaží družstiev). 



c) Pán E. Vrábel informoval o možnosti i potrebe zmerať kvalitu osvetlenia v 

halách klubov ZsTZ (prístroj i návod na jeho jednoduchú obsluhu je 

k dispozícii u sekretára ZsTZ). 

d) Pán J. Studenič – školenie trénerov 1. stupňa úspešne zvládlo 29 frekventantov, 

záujem o absolvovanie školenia v rámci ZsTZ bol ešte vyšší, čo potvrdzuje 

jeho odbornú kvalitu. P-ZsTZ vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa 

o realizáciu školenia pričinili. 

e) Pán J. Studenič – v oboch halách Slávia SPU Nitra bol umiestnený nový 

„tenisový“ povrch.  

f) Pán M. Ležák – v priebehu roka sa nestretol so sťažnosťami, ktoré by bolo 

potrebné riešiť na úrovni kontrolóra, finančný denník ZsTZ predkladaný na 

každé rokovanie P-ZsTZ dokumentuje transparentnosť všetkých prostriedkov. 

g) Pán T. Boleman – TC Empire Trnava požiada STZ o štatút zväzového centra, 

v rámci VV STZ tiež tlmočil požiadavky klubu (doplnenie TR, zmeny 

v systéme podpory klubu i  jednotlivcov, je prísľub riešenia po analýze STZ 

k danej problematike). 

h) Pán M. Baláž – z pozície predsedu Rady STZ predložil návrh na ocenenie 

„Tréner roka“. 

 

7. Záver 
 Predseda ZsTZ záverom poďakoval kolegom za aktívnu celoročnú prácu, so želaním 

krásnych Vianoc a šťastného nového roka.   

 Budúca schôdza je plánovaná na 8.3.2019. 

 Zasadnutie bolo ukončené spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch  

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 

 



PrezenEni listina z rokovania Predsednictva ZsTZ v Pie5fanoch dia 7.12.2018

Predsednrctvo

Rudolf Vrdbel

Milan BaldI

Tomdt Boleman

Jiin Franfdk

Milan M6kuI

Roman Trnovec

PrlzvanJ

MariCn Lel6k

J.in Studenia

Maridn Uhrik
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Emil Vrdbel
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