
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 22.6.2018 

______________________________________________  

 

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

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

Ospravedlnený/í: J. Studenič  

 

 

Počet členov predsedníctva: 6 

Celkom 6 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  6 

Ospravedlnený/í 0 

Celkom prítomných 6 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, 1 hlas 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 

2. Voľba podpredsedu ZsTZ, odborné komisie ZsTZ 

3. Závery Rady ZsTZ a STZ do podmienok P-ZsTZ 

4. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2018 – vyhodnotenie 

5. Informácia k priebehu M ZsTZ družstiev 

6. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ   

7. Aktivity STZ/ZsTZ v súvislosti so zákonom o športe  

8. Rôzne 

a) školenia rozhodcov a trénerov v roku 2018 (informácia + plán) 

b) plán zasadnutí P-ZsTZ v 2. štvrťroku 2018 

c) iné 

9. Záver 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
 Úvodom si účastníci zasadnutia pripomenuli úmrtie dlhoročného predsedu TK Zlaté 

Moravce p. Jána Novotu.  Zástupcovia ZsTZ sa zúčastnili pohrebu. 

 Po privítaní zúčastnených predseda ZsTZ konštatoval, že pozvánka a podkladové materiály 

boli včas zaslané elektronicky. 

 Kontrola zápisnice. Kontrola úloh zo zápisnice z posledného P-ZsTZ, všetky úlohy boli 

splnené. 

 

 



01/18/07 P-ZsTZ schvaľuje program 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

01/18/08 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu. Prijaté uznesenia a úlohy boli splnené. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0    SCHVÁLENÉ 

 

 

2. Voľba podpredsedu ZsTZ, odborné komisie ZsTZ 
 P-ZsTZ volí, v zmysle Čl.VII.5. stanov,  za svojho podpredsedu p. Milana Mókuša. 

 P-ZsTZ schvaľuje opätovné zriadenie  rozhodcovskej komisie v zložení  p. Uhrík – 

predseda, Dorčiak, E. Vrábel. 

 P-ZsTZ schvaľuje zriadenie trénersko-metodickej komisie v zložení p. Studenič – 

predseda, E. Vrábel,  J. Kormyš.  

 P-ZsTZ schvaľuje  odmenenie funkcionárov ZsTZ  jednorazovou odmenou v sume ako 

v roku 2017 (predseda + 5 členov P-ZsTZ, 2 predsedovia odborných komisií, kontrolór). 

 Sekretár ZsTZ  pripraví „dohodu“ pre pracovníčku zabezpečujúcu styk s DÚ, SP a zdrav. 

poisťovňami. (U04/2018) 

 Sekretár ZsTZ zabezpečí aktualizáciu  stránky ZsTZ  (včítane Čestného klubu ZsTZ) 

(U05/2018). 

 

01/18/09 P-ZsTZ volí za podpredsedu p. Milana Mókuša. 

Výsledok hlasovania: Za: 5  Proti: 0    Zdržali sa: 1    SCHVÁLENÉ 

 

01/18/10 P-ZsTZ schvaľuje komisie a jednorazovú odmenu. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0    SCHVÁLENÉ 

 
 

3. Závery Rady ZsTZ a STZ do podmienok P-ZsTZ 
 Úlohy obsiahnuté v uznesení z Rady ZsTZ  i STZ sú splnené, resp. priebežne 

zabezpečované. 

 

4. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2018 – vyhodnotenie 
 P-ZsTZ:  

a) prerokovalo Informáciu predsedu ZsTZ  o účasti na LM-ZsTZ v Topoľčanoch  (ml. 

žiactvo) a  v HSC Piešťany  (dorast) –  predseda ZsTZ konštatoval pozitíva oboch 

akcií, ústretovosť riaditeľa HSC Piešťany, ktorý umožnil  v 3. deň účasť na 

prijímacích skúškach SŠ, na druhej strane obe akcie prebiehali bez prítomnosti 

zdravotníka, v Topoľčanoch nedodržali rozpis na nové lopty na stretnutia dvojhier, 

chýbali ukazovatele skóre. Prerokovalo aj informáciu zástupcov usporiadateľov 

k priebehu  LM ZsTZ v Nitre a Leviciach. 

b) Konštatovalo opakované zrušenie kategórie žien pre nezáujem i nízky počet mužov 

v Leviciach. 

 P-ZsTZ  berie na vedomie  

c) informácie k priebehu majstrovstiev.  

 P- ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ (U06/2018) 

d) pri príprave TL 2019 včas  zverejniť  oznam (výzvu) pre usporiadanie 

Majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov 2019 vo všetkých kategóriách. 



e) v hale za podmienok ako v roku 2018, v lete umožniť prípadné rozdelenie 

jednotlivých vekových kategórií, za podmienok ako v roku 2018 (príspevok ZsTZ 

vždy rozdeliť na polovicu). 

f) pri výbere usporiadateľov uprednostniť kluby, schopné zabezpečiť podmienky 

v zmysle SP.  

g) v prípade porušenia zásad nevyplatiť, resp. krátiť príspevok a neumožniť  danému 

klubu ďalšie usporiadanie regionálne významnej súťaže. 

h) pripraviť rozpis LM ZsTZ jednotlivcov detí do 10 rokov a v predstihu ho zaslať 

členom P-ZsTZ k schváleniu. 

Pozn.: Vzhľadom k všeobecným problémom so zdravotníkmi odporučí ZsTZ zapracovať do 

SP STZ povinnosť  usporiadateľov  zabezpečiť počas turnajov kvalitne vybavenú lekárničku.   

 

 

5. Informácia k priebehu M ZsTZ družstiev 
 P-ZsTZ 

a) berie ne vedomie informáciu sekretára o priebehu  M-ZsTZ družstiev, je potrebné 

ešte dohrať  viaceré stretnutia najmä v RM-II a RM-III + plánované 7.kolo. 

b) konštatuje, že zavedenie fotografie družstiev pred zahájením zvládli kluby vo 

všetkých kategóriách takmer kompletne. 

c) minimalizácia pokút za chýbajúcich hráčov v zostave priniesla viac pravdivých 

výsledkov, niektoré kluby však opäť precenili svoje reálne možnosti a nemali 

reálne potrebný počet hráčov 

 P-ZsTZ sa stotožňuje s kritikou p. Trnovca na niektoré kluby, ktoré zle naplánujú 

stretnutia, nemajú v daný deň dostatok dvorcov a ešte vyčlenia dvorce aj pre rekreačné 

hranie. 

 P-ZsTZ upozorní v rozpise súťaže všetky kluby, že v prípade nedostatočného počtu 

dvorcov, môže súper nenastúpiť a stretnutie bude v jeho prospech skrečované! 

 P-ZsTZ schvaľuje pre rok 2019 v kategórii „Deti do 8 rokov“ odohrať po základných 

skupinách aj finálovú skupinu pre víťazov jednotlivých skupín. 

 

01/18/11 P-ZsTZ schvaľuje pre rok 2019 v kategórii „Deti do 8 rokov“ odohrať aj finálovú 

skupinu pre víťazov jednotlivých skupín. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0    SCHVÁLENÉ 

 
 P-ZsTZ bude v spolupráci so STZ hľadať možnosti zvýšenia atraktivity i zlepšenia kvality 

súťaží družstiev.  Členovia P-ZsTZ pripravia návrhy, ktoré budú predmetom budúceho 

rokovania . 

 

6. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 
 P-ZsTZ  berie na vedomie informáciu o priebežnom stave hospodárenia predloženú 

sekretárom ZsTZ. 

 

7. Aktivity STZ/ZsTZ v súvislosti so zákonom o športe 
 Predseda ZsTZ informoval o aktivitách STZ, neboli prijaté žiadne nové závery a úlohy pre 

ZsTZ. 

 

 

 



8. Rôzne 
 P-ZsTZ berie na vedomie informáciu  p. Uhríka a sekretára ZsTZ ku školeniam kapitánov 

družstiev. Vyškolených bolo 54 kapitánov družstiev + ďalší v rámci školení usporiadaných 

klubmi.  

 P-ZsTZ sa obráti na STZ s návrhom na usporiadať centrálne každoročne školenie  

rozhodcov 1. stupňa. V rámci regiónu nie je dostatočný počet záujemcov na efektívne 

zabezpečenie školenia. 

 P-ZsTZ schvaľuje realizáciu jesenného školenia trénerov 1. stupňa, za rovnakých 

finančných podmienok ako v roku 2016 (zabezpečia p. Studenič a E. Vrábel). (U07/2018) 

 

01/18/12 P-ZsTZ schvaľuje realizáciu jesenného školenia trénerov 1. stupňa, za rovnakých 

finančných podmienok ako v roku 2016 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0    SCHVÁLENÉ 

 
 P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 2. polroku 2018 (28.9. a 7.12.) 

 

01/18/13 P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 2. polroku 2018. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0    SCHVÁLENÉ 

 

 Predseda ZsTZ navštívi v letnom období, počas organizovania turnajov, ďalšie kluby 

ZsTZ. 

 Všetci členovia P-ZsTZ, predsedovia odborných komisií a sekretár ZsTZ sa zapoja do 

monitorovania ZŠ v projekte „Tenis do škôl“ od nového školského roka.   

 Sekretár ZsTZ požiada STZ o preplatenie nákladov na cestovné. 

 

 

9. Záver 
 Záverom predseda ZsTZ poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť. Zasadnutie bolo 

ukončené spoločnou večerou. 

 

 

 

V Piešťanoch  

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

    Sekretár ZsTZ                    Predseda ZsTZ 



Prezenln6 listina z rokovania Predsednictva ZsTZ v Pielt'anoch dfia 22.6.2Ot9

Predsednfctvo

RudolfVrCbel

Milan Baldi

TomdS Boleman

iiin FranISk

Milan M6kuS

Roman Trnovec

Prizvani

Maridn Leidk

Jiin Studenii

Maridn Uhrik

tU^ (W

/4-)

1----__'

EmilVr6bel

' 
"'"'-7'-2)


	zstz_zapisnicajun_2018 (3).pdf (p.1-4)
	zstz_prezenckajun_2018.pdf (p.5)

