
Z á p i s 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 27.5.2016 

______________________________________________  

 

 
Prítomní:  R. Vrábel, M. Baláž, J. Frančák, , R. Trnovec 

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

Ospravedlnený: M. Mókuš 

 

 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 
 Rokovanie P-ZsTZ otvoril jeho predseda R. Vrábel privítaním všetkých zúčastnených. 

 P-ZsTZ vyhodnotilo úlohy plynúce z uznesenia Rady ZsTZ: 

o  Zabezpečiť pripravenosť, organizáciu a priebeh regionálnych majstrovstiev 

jednotlivcov a družstiev 2016 – splnené (jednotlivci) a v riešení (družstvá). 

o  Zabezpečiť rozpracovanie záverov Kongresu a Rady STZ do podmienok ZsTZ – 

v riešení. 

o  Zabezpečiť registráciu Stanov ZsTZ v rámci MV SR – splnené. 

 

2. Vyhodnotenie Konferencie a Rady ZsTZ 
 P-ZsTZ vyslovilo spokojnosť s priebehom Konferencie a Rady ZsTZ a s účasťou 

delegátov ZsTZ na Kongrese STZ. 

 P-ZsTZ sa bude zaoberať prípadnou zmenou v pošte hlasov  členov zväzu pri príprave 

nasledujúceho zasadania  Rady ZsTZ. 

 Stanovy ZsTZ zaslané opakovane na registráciu. 

 

3. P-ZsTZ, činnosť sekretára a kontrolóra ZsTZ, zloženie komisií 
 

P-ZsTZ schvaľuje číslovanie úloh (U1/2016) počnúc schôdzou dňa 27.5.: 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

P-ZsTZ zvolilo za svojho podpredsedu p. Milana Baláža: 

Výsledok hlasovania: Za: 3  Proti: 0    Zdržali sa: 1 

 

 Schválená pracovná náplň sekretára ZsTZ, ktorý bude činnosť vykonávať naďalej na 

základe „Dohody o pracovnej činnosti“. Sekretár nevykazuje počet odpracovaných hodín. 

 

P-ZsTZ schvaľuje pracovnú náplň sekretára ZsTZ: 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 Činnosť Kontrolóra ZsTZ bude vykonávaná v zmysle uznesenia Rady ZsTZ. 

 Návrh komisií ZsTZ: 

 Trénersko – metodická komisia zabezpečuje hlavne školenia a semináre 

trénerov v pôsobnosti ZsTZ. 

Zloženie: Ján Studenič  – predseda, Emil Vrábel – tajomník, + 1 bude doplnený 

 Komisia rozhodcov zabezpečuje hlavne školenia a semináre rozhodcov 

v pôsobnosti ZsTZ a koordinuje  nominácie vrchných rozhodcov na 

najvýznamnejšie súťaže. 



Zloženie: Marián Uhrík – predseda, Emil Vrábel – tajomník, Miroslav Dorčiak 

 

P-ZsTZ schvaľuje navrhnuté zloženie komisií ZsTZ: 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 P-ZsTZ navrhuje, aby sa stretávali zástupcovia rozhodcov jednotlivých regiónov 

a prerokovali legislatívne záležitosti a operatívne veci týkajúce sa rozhodovania. 

 

 

4. Schválenie dokumentov 
 Schválená smernica „Zásady pre poskytovanie ...“  s účinnosťou od 28.5.2016, doplnená 

v Čl.1.2)f)  ... turnajoch (podujatiach) ako vrchní  rozhodcovia a oficiálni delegáti ZsTZ. 

 

P-ZsTZ schvaľuje smernicu „Zásady pre poskytovanie ...“: 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

5. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 
 Na vedomie Informácia sekretára ZsTZ, pre nezáujem zrušená súťaž žien, sklamanie 

z malej účasti seniorov, nízkej účasti mladších žiakov, nevyskytli sa  žiadne výrazné 

problémy. 

 P-ZsTZ schvaľuje úhradu nákladov usporiadateľov na činnosť vrchných rozhodcov 

(faktúra usporiadateľa s uvedením čísla evidencie v pokladničnej knihe klubu). 

 

P-ZsTZ schvaľuje úhradu nákladov: 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 Zostatok finančných prostriedkov z dotácie STZ bude použitý v Majstrovstvách ZsTZ detí 

do 10 rokov (doterajšie náklady lopty, ceny, diplomy). 

 P-ZsTZ pre súťaže seniorov schvaľuje  pre rok 2017 posunutie termínu konania súťaže. 

 

P-ZsTZ schvaľuje posunutie termínu konania súťaže seniorov: 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 Sekretár ZsTZ v spolupráci s klubmi posúdi možnosť oddelenia súťaží jednotlivcov 

a družstiev seniorov. 

 P-ZsTZ schvaľuje odporúčanú odmenu 25€ na deň pre delegáta na súťažiach 

organizovaných v rámci ZsTZ. 

 

P-ZsTZ schvaľuje odporúčanú odmenu 25€ na deň pre delegáta na súťažiach: 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

6. Majstrovstvá ZsTZ družstiev 
 P-ZsTZ konštatuje veľa odložených stretnutí, problémy so zasielaním hlásení. 

 Ukladá sekretárovi dodržiavať dôsledne rozpis súťaže včítane udelenie pokút. 

 Schvaľuje pre RM-I všetkých kategórií od roku 2017 ako súčasť zápisu zasielanie 

fotografie z nástupu družstiev pred zahájením stretnutí. 



P-ZsTZ schvaľuje ako súčasť zápisu zasielanie fotografie z nástupu družstiev: 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

7. Hospodárenie ZsTZ 
 Na vedomie materiál predložený sekretárom ZsTZ, ktorý v zmysle schválenej pracovnej 

náplne naďalej v plnej miere zodpovedá za hospodárenie ZsTZ.  

 S ohľadom na nový zákon o športe bol vytvorený nový bankový účet ZsTZ v Slovenskej 

sporiteľni číslo 5111731829/0900. Z dôvodu bankových poplatkov bolo na nový účet 

prevedených počiatočných 100€ zo starého účtu číslo 48281630/0900. 

 P-ZsTZ schvaľuje pre členov P-ZsTZ odôvodnené individuálne náklady na nákup 

kancelárskych potrieb. 

 P-ZsTZ schvaľuje paušálne náklady na používanie mobilného telefónu predsedu ZsTZ. 

 

P-ZsTZ schvaľuje pre členov P-ZsTZ odôvodnené individuálne náklady: 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

P-ZsTZ schvaľuje paušálne náklady na používanie mobilného telefónu predsedu ZsTZ: 

Výsledok hlasovania: Za: 3  Proti: 0    Zdržali sa: 0  Nehlasoval: 1 

 

 

8.Rôzne 
 Pán Trnovec upozornil na klubové problémy pri súťažiach družstiev detí do 10 rokov. 

 Pán Trnovec tlmočil otázku klubových zástupcov (TK Senica, TK 77 Skalica, TC Mor. Sv. 

Ján) na prerozdelenie prostriedkov STZ pre kluby v zmysle zákona o športe. Najmä na 

možnosť vyplatenia "dotácie" 10€ pre registrovaných ml. žiakov a 20€ pre registrované 

deti do 10. rokov 

 Rokovanie bolo ukončené spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch dňa: 27.5.2016 

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 

 


