
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 28.9.2018 

______________________________________________  

 

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

Prizvaní:  M. Ležák, J. Studenič (prítomný na záver, školenie trénerov), M. Uhrík,  

                                    E. Vrábel    

Ospravedlnený/í:   

 

 

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  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. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov - vyhodnotenie súťaže „Deti do 10 rokov“ 

3. Vyhodnotenie M ZsTZ družstiev 

4. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 

5. Termínová listina 2019, Majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov - príprava   

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

7. Rôzne 

a) školenie trénerov 1. stupňa 

b) stretnutie družstiev JmTS – ZsTZ 

c) iné 

8. Záver  

 

01/18/14 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

 

 Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisnice a prijatých úloh a uznesení. 



01/18/15 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu a prijaté úlohy. Prijaté uznesenia a úlohy 

boli splnené, resp. sú priebežne zabezpečované.  

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

 

 Informácia predsedu k novinkám k návšteve škôl v rámci projektu „Tenis do škôl“. 

 Členovia P-ZsTZ a predsedovia komisií navštívia 2-3 školy v rámci svojho regiónu, 

prerokujú s daným učiteľom okruh otázok (dodá p. Horváth), objektívne spracujú dotazník 

STZ, cestovné náklady vyúčtujú. Predseda ZsTZ prerokuje úhradu cestovného  v rámci VV 

STZ. (U08/2018) 

 

2. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov  - vyhodnotenie súťaže „Deti do 10 

rokov“ 
 P-ZsTZ berie na  vedomie informáciu usporiadateľa 

 Opätovné sklamanie, súťaž v našom regióne mala sumárne najnižší počet účastníkov zo 

všetkých regiónov (19ch + 24d z 12 klubov). 

 Sekretár ZsTZ prerokuje na porade sekretárov k TL 2019 možnosť zmeny termínu (počas 

M-ZsTZ jednotlivcov v máji). (U09/2018) 

 

3. Vyhodnotenie M ZsTZ družstiev 
 Informoval sekretár ZsTZ. Celkovo bez problémov, neodohralo sa iba 1 stretnutie v súťaži 

zmiešaných družstiev do 10 rokov, v 3 stretnutiach bola kontumácia (nenastúpenie 

družstva na stretnutie), najviac pokút za chýbajúceho hráča (1€), fotografie tímov 

a minimálna pokuta za chýbajúceho hráča výrazne prispeli k objektivite zápisov o stretnutí. 

 Pri schvaľovaní rozpisu M-ZsTZ družstiev 2019 opätovne prerokovať vhodnosť 

jednotlivých pokút. (U10/2018) 

 

4. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 
 P-ZsTZ berie na vedomie informáciu o hospodárení  ZsTZ k 31.8.2018. 

 

5. Termínová listina 2019, Majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov - príprava 
V súlade s prípravou TL 2019 prerokoval P-ZsTZ spôsob prípravy Majstrovstiev ZsTZ 

jednotlivcov v roku 2019. 

P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ pripraviť návrh TL 2019 v súlade s už prijatými zásadami 

a opätovne zaradiť čo najviac aktívnych klubov najmä v triede „D“ a súťažiach detí 

(U11/2018) 

P-ZsTZ potvrdzuje usporiadateľom M ZsTZ jednotlivcov príspevok v rovnakej výške ako 

v roku 2018 (už bolo zverejnené na stránke ZsTZ): 

 v zime 350.- €  pre každú kategóriu mládeže a dospelých, trvanie 4 dni, vypísanú 

jednotlivo pre 32 účastníkov, dvojhra a štvorhra; 

 v lete  200.- € pre každú kategóriu detí do 10 rokov, mládeže a dospelých spoločne 

vypísanú pre 48 + 24 účastníkov, dvojhra a štvorhra; 

 poskytnúť trofeje, diplomy a lopty; 

 ďalšie bude uvedené v rozpise súťaže, vklady účastníkov 10.- €; 

 usporiadateľ je povinný zúčtovať príspevok v zmysle Zákona o športe;   

 P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ v potrebnom predstihu zaslať členom P-ZsTZ 

k schváleniu Rozpis Halových M-ZsTZ jednotlivcov. (U12/2018) 

 

 



 

6. Aktivity STZ/ZsTZ v súvislosti so zákonom o športe 
 Informácia k materiálom schváleným v rámci VV STZ (prakticky nezmenené príspevky 

STZ klubom i jednotlivcom i kritériá na zaraďovanie športovcov , ...), bude zverejnené na 

stránke STZ. 

 

7. Rôzne 
 Školenie trénerov 1. stupňa (odborná časť) práve prebieha v Piešťanoch (28.-30.9.). 

Zmenené podmienky (všeobecnú časť školí FTVŠ), čo nebolo známe pri schvaľovaní na 

minulom zasadnutí P-ZsTZ. O priebehu informoval p. Studenič. 

 Stretnutie družstiev JmTS-ZsTZ v kategórii do 12 rokov je plánované dňa 10.11.2018 

v Břeclave. Zúčastnia sa p. R. Vrábel a ďalší člen P-ZsTZ, sekretár ZsTZ zabezpečí účasť 

rebríčkovo najlepších hráčov ročníka 2007, v spolupráci s p. Bolemanom kapitánov 

družstiev. Darčeky – suveníry  R. Vrábel. (U13/2018)  

 Predseda ZsTZ informoval o návšteve  klubov počas turnajov:  

- Matchpoint Trebatice, SAAG Šahy – rozhovor s predstaviteľmi veľmi funkčného klubu 

(počas turnajov i súťaží družstiev poskytujú hráčom i sprievodu zdarma 

občerstvenie/stravovanie!);  

- TC Partizánske, TC Veľké Kostoľany. 

 Odporúčanie na ocenenie p. J. Löwyho v rámci ZsTZ (dlhodobo stál  za rozvojom tenisu 

v Šahách). 

 Pri príležitosti 40. výročia založenia klubu udelená pamätná medaila SAAG Šahy, akcie sa 

zúčastnil p. Mókuš, informácia o vydarenej akcii.  

 Pohrebu bývalého predsedu SsTZ p. Longauera sa za ZsTZ zúčastnili p.  Baláž a Frančák. 

 

8. Záver 
 Záverom predseda ZsTZ poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť na rokovaní i na 

mnohých podujatiach letnej sezóny vo svojich kluboch. 

 Zasadnutie bolo ukončené spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch  

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 

 



Prezeninii listina z rokovania Predsednictva zsTz v Pie5t'anoch dfia 28.9'2018
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Roman Trnovec
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