
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 26.6.2019 

______________________________________________  

 

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

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

Ospravedlnený/í: M. Uhrík  

 

 

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. Závery Rady ZsTZ a STZ do podmienok P-ZsTZ 

3. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2019 - vyhodnotenie 

4. Informácia k priebehu M ZsTZ družstiev  

5. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 

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

7. Rôzne 

a)  plán zasadnutí P-ZsTZ v 2. polroku 2019 

b)  iné 

8. Záver 

 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
• Úvodom si účastníci zasadnutia pripomenuli úmrtie dlhoročného predsedu TK Slávia SPU 

Nitra  a člena Čestného klubu ZsTZ  p. Zdenka Belaja.  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. 

 

 



01/19/09 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

01/19/10 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu. Prijaté uznesenia a úlohy boli splnené. 

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

 

 

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

zabezpečované. 

 

3. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2019 - vyhodnotenie 
• Predsedníctvo prerokovalo informáciu predsedu ZsTZ  o účasti na LM-ZsTZ  v TK HSC 

Piešťany (dorast). Prerokovalo aj informáciu zástupcu usporiadateľov k priebehu LM 

ZsTZ v Leviciach. 

• Konštatovalo: 

- opakované zrušenie kategórie žien pre nezáujem i nízky počet mužov v Leviciach. 

- kolíziu ITF turnaja mužov a LM ZsTZ v HSC Piešťany, kde následne počet 

dvorcov nezodpovedal potrebám majstrovstiev (naviac zlé počasie). 

• P- ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ (U08/2019): 

- pri príprave TL 2020 včas  zverejniť  oznam (výzvu) pre usporiadanie 

Majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov 2020 vo všetkých kategóriách; 

- v hale za už schválených podmienok, v lete umožniť prípadné rozdelenie 

jednotlivých vekových kategórií, za podmienok ako v roku 2019 ( príspevok ZsTZ 

vždy rozdeliť na polovicu); 

- pri výbere usporiadateľov uprednostniť kluby, schopné zabezpečiť podmienky 

v zmysle SP; 

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

klubu ďalšie usporiadanie regionálne významnej súťaže; 

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

členov P-ZsTZ k schváleniu. 

 

4. Informácia k priebehu M ZsTZ družstiev 
• P-ZsTZ 

a) Berie ne vedomie: 

- informáciu sekretára o priebehu  M-ZsTZ družstiev, je potrebné ešte dohrať  

niekoľko stretnutí; 

- informáciu zástupcu TC Empire Trnava k nešportovému priebehu extraligového 

stretnutia Slávia STU – TC Empire a odsudzuje nešportové správanie, ktoré 

vyústilo do vzniknutej situácie; 

b) Konštatuje: 

- čiastočné odstúpenie družstiev Tenis Club Nové Zámky a najmä všetkých 

družstiev  TC Empire Trnava  výrazne negatívne ovplyvnilo priebeh M ZsTZ 

družstiev v roku 2019. 

c) Schvaľuje:  

- postup sekretára ZsTZ v riešení vzniknutej situácie v M ZsTZ družstiev a ukladá 

mu dôsledne ďalej postupovať v zmysle platných ŠTP (týka sa aj zabezpečenia 

účasti na MSR družstiev  mládeže) vzhľadom k odstúpeniu viacerých družstiev 

zvýšiť úhradu nákladov na lopty v RM-III na 75%  



- ukladá sekretárovi ZsTZ po ukončení súťaží  navýšiť úhrady za lopty v RM-II 

a RM-III  mládeže v rovnakej % výške do úrovne celkovej sumy 5 000€. 

(U09/2019) 

 

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

sekretárom ZsTZ. 

• P-ZsTZ schvaľuje odmeny pre predsedu ZsTZ, členov predsedníctva, predsedov TMK 

a KR a kontrolóra zväzu  v sume ako  roku 2018. Odmena bude vyplatená v 12/2019, resp.  

je možné vyčerpať ju aj na nákup športového tovaru. 

 

01/19/11 P-ZsTZ schvaľuje odmeny pre predsedu ZsTZ, členov predsedníctva, predsedov 

TMK a KR a kontrolóra zväzu  v sume ako  roku 2018 

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

 

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

ZsTZ. 

 

7. Rôzne 
• P-ZsTZ berie na vedomie informáciu  sekretára ZsTZ ku školeniam kapitánov družstiev.   

• P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 2. polroku 2019 (4.10. a 6.12.) 

 

01/19/12 P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 2. polroku 2019 (4.10. a 6.12.) 

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

 

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

ZsTZ. 

• P-ZsTZ schvaľuje v súvislosti s výškou pokút v rámci ŠTP uplatniť požiadavku 

o doplnenie: 

„RTZ má právo upraviť pokuty v rámci ním riadených súťaží aj pod dolnú hranicu 

rozpätia“. 

 

01/19/13 P-ZsTZ schvaľuje v súvislosti s výškou pokút v rámci ŠTP uplatniť požiadavku 

o doplnenie. 

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

 

• Sekretár ZsTZ upozorní kluby na povinnosť týkajúcu sa zdravotníka, vyplývajúcu zo 

zákona o športe. 

 

8. 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 
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