
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 6.12.2019 

______________________________________________  

 

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

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

Ospravedlnený/í:   

 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
• Úvodom zasadnutia spoločné blahoželanie a odovzdanie ďakovnej plakety p. Ležákovi 

k životnému jubileu. 

• 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 

 

Hosť: prezident STZ Tibor Macko (čiastočne) 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice. 

2. Termínová listina 2020 (informácia). 

3. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2020 (zabezpečenie). 

4. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ. 

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

6. Rôzne 

a) vyhodnotenie letnej sezóny 2019 (materiál STZ, informácia) 

b) stretnutie družstiev ZsTZ - JmTS (informácia) 

c) plán zasadnutí v 1. polroku 2020 

d) iné 

7. Záver  

 

 



01/19/16 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

 

• Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisnice a prijatých úloh a uznesení. 

• Úloha U08/2019 - pri príprave TL 2020 bol včas (2 týždne pred skončením prihlášok do 

TL 2020) zverejnený  oznam (výzva) pre usporiadanie Majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov 

2020 vo všetkých kategóriách. Pri výbere usporiadateľov boli uprednostnené kluby, 

schopné zabezpečiť podmienky v zmysle SP. 

• Úloha U09/2019 a U11/2019 – v zmysle oboch úloh boli všetkým klubom, ktoré poslali 

vyúčtovanie do 30.11.2019, preplatené náklady na použité lopty v súťažiach družstiev detí 

a mládeže podľa schválenej kalkulácie. 

 

01/19/17 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu zo zasadnutia 4.10. a prijaté úlohy. 

Prijaté uznesenia a úlohy boli splnené, resp. sú priebežne zabezpečované.  

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

 

2. Termínová listina 2020 (informácia) 
• Sekretár zväzu informoval o príprave TL 2020 v rámci regiónu, od 15.11. je zverejnená.   

• P- ZsTZ berie na vedomie a ďakuje za spracovanie. 

 

3. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2020 (zabezpečenie) 
• P-ZsTZ bolo oboznámené s pripravenosťou halových majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov.  

• Zo strany ZsTZ je všetko zabezpečené (lopty, ceny + diplomy). 

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

a následne zverejnený. Počty a postupy na MSR sú jednotné pre všetky regióny 

• Predseda ZsTZ sa zúčastní viacerých majstrovstiev. 

• P-ZsTZ berie na vedomie. 

 

4. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 
• P-ZsTZ berie na vedomie informáciu o hospodárení ZsTZ k 30.11.2019, predloženú 

písomne a zaslanú vopred sekretárom ZsTZ. 

• P-ZsTZ schvaľuje mimoriadnu odmenu sekretárovi zväzu za plnenie rozšírených úloh 

vyplývajúcich zo Zákona o športe v sume ako za rok 2018. 

 

01/19/18 P-ZsTZ schvaľuje mimoriadnu odmenu sekretárovi zväzu za plnenie rozšírených 

úloh vyplývajúcich zo Zákona o športe.  

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

 

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. 

• VV STZ schválil novelizáciu viacerých dokumentov týkajúcich sa zákona. 

 

6. Rôzne 
• Pre informáciu zaslaný materiál STZ k vyhodnoteniu letnej sezóny 2019. 



• Zaslané stručné hodnotenie predsedu k stretnutiu ZsTZ - JmTS v kategórii ml. žiactva 

(Trnava, 16.11.), ktoré doplnil p. Boleman. Za ZsTZ prítomní R. Vrábel, T. Boleman, E. 

Vrábel a čiastočne M. Baláž. 

Akcia  bola zo strany ZsTZ dobre pripravená, štartovalo všetkých 8 nominovaných, 

rebríčkovo najlepších  hráčov (4+4) a družstvá viedli dvaja kapitáni (Boleman a Lajkep).  

Po hernej stránke bolo stretnutie opäť vyrovnanejšie ako vlani. U chlapcov bol súper 

dominantnejší, na druhej strane naše dievčatá prevýšili súperky vo dvojhrách. Akcia bola 

spropagovaná na stránke STZ. 

P-ZsTZ hodnotí uvedenú akciu ako veľmi prospešnú pre špičku najmladších hráčov  

v regióne, bude zahrnutá do plánu aj na rok 2020. 

• P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 1. polroku 2020: 

a) Predsedníctvo ZsTZ - 28.2. (piatok), 28.3. (sobota), 26.6. (piatok). 

b) Rada ZsTZ (spojená so žrebovaním súťaží družstiev) – 28.3. 2020 (sobota). 

 

01/19/19 P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 1. polroku 2020.  

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

 

• Tenis do škôl: Na požiadanie STZ zástupcovia ZsTZ skontaktujú 10 určených základných 

škôl v rámci TTSK (rozdelenie spresní predseda ZsTZ). Návštevy škôl je potrebné 

uskutočniť do budúceho zasadnutia P-ZsTZ (28.2.2020). (U13/2019) 

• Ocenenia: 

a) Členovia P-ZsTZ priebežne schválili návrh PaeDr. Marcely Mokrej na 

ocenenie za „Zásluhy o rozvoj tenisu“, konalo sa na akcii Tenista roka. 

b) Predseda ZsTZ požiadal kolegov, aby pripravili návrhy vhodných kandidátov 

na ďalšie ocenenia. 

c) Po prerokovaní v 02/20 bude návrh predložený k ďalšiemu schváleniu.  

• Iné 

a) K termínu zasadnutia majú 3 kluby ZsTZ pozastavené členstvo v STZ v roku 

2020 : Ellite Team Nové Zámky, GSM Europe Trenčín,  Plážový tenis 

Slovensko Nitra. 

b) Nové kluby TC Trnavský šport, Duell Skalica budú pozvané na zasadnutie 

Rady ZsTZ. 

c) Sekretár ZsTZ a predseda KR pripravia školenie rozhodcov 1. stupňa (T: 

1.Q.2020). Prítomný  prezident STZ prisľúbil vykrytie prípadnej straty, počet 

účastníkov by mal byť najmenej 15. 

d) Prezident STZ p. Macko informoval o najnovších aktivitách zväzu  a reagoval 

na otázky zástupcov ZsTZ. 

 

7. Záver 
• Predseda ZsTZ záverom poďakoval kolegom za aktívnu celoročnú prácu, so želaním 

krásnych Vianoc a šťastného nového roka.   

• Budúca schôdza je plánovaná na 28.2.2020. 

• Zasadnutie bolo ukončené spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch  

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 


