
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 28.2.2019 

______________________________________________  

 

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

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

Ospravedlnený/í: T. Boleman, J. Frančák, M. Uhrík  

 

Počet členov predsedníctva: 6 

Celkom 6 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  4 

Ospravedlnený/í 2 

Celkom prítomných 6 hlasov 

 

Zoznam prítomných: 

Rudolf Vrábel, 1 hlas 

Milan Baláž, 1 hlas 

Roman Trnovec, 1 hlas 

Milan Mókuš, 1 hlas 

 

Hostia: Ján Paška 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice. 

2. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2020 – vyhodnotenie. 

3. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie 2019, plán rozpočtu 2020. 

4. Majstrovstvá ZsTZ družstiev pre rok 2020 (rozpis, predbežné rozdelenie družstiev).   

5. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2020 (rozpis). 

6. Informácia o zmenách a aktivitách STZ k zákonu o športe. 

7. Príprava Rady ZsTZ  

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Úvodom zasadnutia bola odovzdaná plaketa Člena čestného klubu ZsTZ p. Jánovi Paškovi, s 

poďakovaním za zásluhy o vznik a dlhoročné vedenie TK Senica. 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
• Predseda ZsTZ privítal členov P-ZsTZ a ďalších prizvaných, program zasadnutia bol 

zaslaný v pozvánke.  
 

01/20/01 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

 

• Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisu a prijatých uznesení. Úlohy splnené, akcia „TdŠ“  

bude zo strany ZsTZ zabezpečená. 

 



01/20/02 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu a prijaté úlohy. Prijaté uznesenia a úlohy 

boli splnené, resp. sú priebežne zabezpečované.  

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

 

2. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2020 - vyhodnotenie 
• Sekretár ZsTZ stručne oboznámil s priebehom Halových majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov. 

Nevyskytli sa žiadne podstatné problémy, neboli postúpené žiadne sťažnosti. Predložené 

sumárne výsledky, ktoré sú zverejnené na stránke ZsTZ. 

• Predseda ZsTZ sa osobne zúčastnil majstrovstiev v HSC Piešťany (muži), TK Madunice 

(dorci) a Empire Trnava (st. žiaci).  

• V Trnave akciu zabezpečovali p. Boleman (riad.) a p. Baláž (VR), kategóriu ml. žiačok 

v Leviciach vo funkcii VR p. Mókuš.  

• P-ZsTZ berie na vedomie. 

 

3. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie 2018, plán rozpočtu 2019 
• P- ZsTZ berie na vedomie informáciu o hospodárení ZsTZ za rok 2019 predloženú 

písomne v predbežnej forme sekretárom ZsTZ (doplnenie po spracovaní daňového 

priznania).  

• S hospodárením bude oboznámená Rada ZsTZ.  

• Prerokovaný návrh rozpočtu pre rok 2020, ktorý  bude predložený k schváleniu Rade 

ZsTZ. 

• P-ZsTZ sa k materiálom vráti ešte na zasadnutí 28.3.2020. 

 

4. Majstrovstvá ZsTZ družstiev pre rok 2020 (rozpis, predbežné rozdelenie 

družstiev) 
• P-ZsTZ berie na vedomie informáciu sekretára ZsTZ k Majstrovstvám ZsTZ družstiev    

a predbežné rozdelenie družstiev do skupín. 

• P-ZsTZ schvaľuje - 

o Rozpis M ZsTZ družstiev (všetky skupiny sa hrajú jednokolovo,  okrem RM-I mladší 

žiaci, mladšie žiačky, dorastenci, ktoré sa odohrajú dvojkolovo a RM-I dorastenky, 

ktorá sa hrá vyraďovacím spôsobom („pavúk“ ); 

o Rozpis M ZsTZ družstiev detí do 10 rokov a do 8 rokov, kde budú ešte niektoré 

detaily spresnené. vzhľadom k spresneniu STZ, týkajúceho sa súpisiek detí, nebudú aj 

neskoršie odhlášky klubov v tejto kategórii sankcionované. 

o Sekretár ZsTZ predloží „Rozpis“ pred zverejnením ku kontrole ŠT úseku STZ. 

(U01/2020) 

o P-ZsTZ schvaľuje príspevok klubom na lopty pre RM ZsTZ družstiev mládeže a detí 

v 2020 vo výške 100%, v zmysle predloženého návrhu. 

o Predseda ZsTZ zahrnie do správy na Rade, v pláne na ďalšie obdobie aj možnosť inej 

formy súťaží družstiev mládeže (po prieskume a skúšobne v niektorej kategórii).  

 

 

01/20/03 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis majstrovstiev ZsTZ družstiev na  rok 2020. 

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

 

01/20/04 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis majstrovstiev ZsTZ družstiev detí do 10 rokov. 

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

 



01/20/05 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis majstrovstiev ZsTZ družstiev detí do 8 rokov. 

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

 

01/20/06 P-ZsTZ schvaľuje Rozdelenie príspevku STZ na lopty pre súťaže družstiev. 

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

 

 

5. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2020 (rozpis) 
• Rozpis Letných M-ZsTZ jednotlivcov  bude dodatočne zaslaný členom P-ZsTZ 

k schváleniu. (U02/2020) 

 

6. Informácia o zmenách a aktivitách STZ k zákonu o športe 
• Aktivity STZ k Zákonu o športe sú priebežne zverejňované.  

 

7. Prípravy Rady ZsTZ 
• Prerokované podkladové materiály k zasadnutiu Rady ZsTZ dňa 28.3.2020. 

• Návrh:   

o predsedajúci Rady p. Baláž, pracovné predsedníctvo Baláž, Mókuš, R. Vrábel + 

Macko (STZ) 

o mandátová komisia E. Vrábel + 2 

o návrhová komisia Mókuš + 2 

• Predseda ZsTZ pripraví správu o činnosti ZsTZ v 2019 v doterajších intenciách, poukáže 

na problémové záležitosti, súčasťou budú aj rámcovo úlohy pre 2020. (U03/2020) 

• Hospodárenie a návrh rozpočtu 2020 predloží sekretár zväzu. (U04/2020) 

• Kontrolór zväzu sa ospravedlnil z rokovania, s ním pripravenou správou oboznámi 

prítomných p. Trnovec. (U05/2020) 

• Vzhľadom k rekonštrukcii reštaurácie v hale TK Kúpele Piešťany sa zasadnutie uskutoční 

v Hoteli Piešťany (spoločenská miestnosť pre cca 40 ľudí + menšia miestnosť pre 

občerstvenie), obed v reštaurácii, vhodné a bezplatné parkovanie pri hoteli, resp. vo veľmi 

blízkom okolí. 

• P-ZsTZ predloží Rade ZsTZ v prílohe pozvánky: program zasadnutia, rokovací poriadok, 

návrh rozpočtu. Pozvánky pošle sekretár ZsTZ emailom. (U06/2020) 

• Sekretár ZsTZ zabezpečí zverejnenie oznamu o konaní Rady na stránke ZsTZ. (U07/2020) 

• Členovia P-ZsTZ a sekretár zväzu vynaložia maximálne úsilie na zabezpečenie dostatočnej 

účasti na zasadnutí Rady. Včítane možnosti splnomocnenia zo strany klubov. 

• Sekretár zväzu oznámi STZ prípadné zmeny účastníkov Rady STZ  (včítane požiadaviek 

na ubytovanie). (U08/2020) 

 

8. Rôzne 
• Ocenenia: 

Pamätná medaila (udelenie počas zasadnutia Rady STZ):  p. Bulko, Jakubička 

Iné: bude doplnené 

• Školenie rozhodcov 1. stupňa je plánované v Piešťanoch v dňoch 20.-21.3. (Hotel Sandor 

Pavillon). 

• P. Studenič pripraví rámcové podklady pre jesenné školenie trénerov 1. stupňa (T: 06/20). 

(U09/2020) 

 

 



9. Záver 
• Predseda ZsTZ poďakoval prítomným za aktívnu účasť.  

• Ďalšia schôdza P-ZsTZ sa uskutoční pred zasadnutím Rady ZsTZ 28.3. od 8:45 hod.  

 

Rokovanie bolo ukončené spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch  

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 


