
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 8.12.2017 

______________________________________________  

 

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

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

Ospravedlnený/í:   

 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
 Úvodom zasadnutia blahoželanie prítomných p. Trnovcovi k významnému životnému 

jubileu. 

 Následne 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: 5 

Celkom 5 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  5 

Ospravedlnený/í 0 

Celkom prítomných 5 hlasov 

 

Zoznam prítomných: 

Rudolf Vrábel, 1 hlas 

Milan Baláž, 1 hlas 

Ján Frančák, 1 hlas 

Milan Mókuš, 1 hlas 

Roman Trnovec, 1 hlas 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice. 

2. Termínová listina 2018  (informácia). 

3. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2018.  

4. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ. 

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

6. Rôzne 

a) stretnutie JmTS –ZsTZ (informácia) 

b) plán zasadnutí v 1. štvrťroku 2018 

c) iné 

7. Záver 

 

01/17/15 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

 

 Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisnice a prijatých úloh a uznesení. 

 



01/17/16 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 2018  (informácia) 
 Sekretár zväzu informoval o TL 2018 v rámci regiónu. P- ZsTZ berie na  vedomie. 

 Predseda ZsTZ upozornil na mnohé chyby, ktoré často znižovali úroveň súťažných akcií 

usporiadaných klubmi v roku 2017 (často opakované). Viaceré môžu viesť k zníženiu 

triedy, resp.  až k odňatiu turnaja (viď príloha). 

 

3. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2018 
 P-ZsTZ bolo oboznámené s pripravenosťou  Halových majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov. 

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

a následne zverejnený. 

 Predseda ZsTZ sa osobne zúčastní niektorých majstrovstiev. 

 P-ZsTZ berie na vedomie. 

 

4. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 
 P- ZsTZ berie na vedomie informáciu o hospodárení ZsTZ k 31.10. 2017 predloženú 

písomne sekretárom ZsTZ. 

 

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. 

 

6. Rôzne 
a) Stretnutie ZsTZ-JmTS v kategórii ml. žiactva sa uskutočnilo 11.11. v Trnave. Za 

ZsTZ prítomní p. R. Vrábel a M. Baláž.  

Predseda ZsTZ informoval, že akcia bola zo strany ZsTZ pripravená,  štartovalo 7 

z 8 nominovaných hráčov + 1 náhradníčka, za usporiadateľa zorganizovaná veľmi 

dobre . 

Po hernej stránke bolo stretnutie vyrovnanejšie a dôstojnejšie ako vlani, súper 

s najlepšími českými hráčmi bol však jasne lepší. Akcia bola následne 

spropagovaná  na  stránke STZ i ZsTZ.  

P-ZsTZ berie na vedomie. 

b) P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí na 1. štvrťrok 2018 

 

 

01/17/17 P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí na 1. štvrťrok 2018.  

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

 

 

2.3.2018  P-ZsTZ 

24.3.2018  P-ZsTZ  

24.3.2018  Rada ZsTZ (spojená so žrebovaním súťaží družstiev). 

Ďalšie zasadnutie bude zvolané po Rade ZsTZ. 



c) Predseda ZsTZ informoval o záveroch VV STZ prijatých k vstupenkám pre 

ocenených „Za rozvoj tenisu). Každý ocenený, ktorý prejaví záujem a nedostáva 

vstupenky na DC/FC inou formou, dostane 1 vstupenku. 

d) Diskusia (negatívna) k novelizovanému pravidlu  „no-let“. 

e) Kontrolór ZsTZ p. Ležák vyzdvihol dlhodobú serióznosť a úroveň práce P-ZsTZ. 

 

 

7. Rôzne 
 Predseda ZsTZ poďakoval prítomným za aktívnu celoročnú prácu. Budúca schôdza je 

plánovaná na 2.3.2018. 

 Rokovanie bolo ukončené spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch  

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 

 


