
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 30.6.2017 

______________________________________________  

 

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

Prizvaní:  M. Uhrík, E. Vrábel    

Ospravedlnený/í: M. Mókuš, R. Trnovec, M. Ležák, J. Studenič  

 

 

Počet členov predsedníctva: 5 

Celkom 5 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  3 

Ospravedlnený/í 2 

Celkom prítomných 3 hlasy 

 

Zoznam prítomných: 

Rudolf Vrábel, 1 hlas 

Milan Baláž, 1 hlas 

Ján Frančák, 1 hlas 

Milan Mókuš, ospravedlnený 

Roman Trnovec, ospravedlnený 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 

2. Rada ZsTZ – vyhodnotenie 

3. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2017  (vyhodnotenie ukončených súťaží, rozpis 

„Deti do 10 rokov“) 

4. Hospodárenie ZsTZ   

5. Majstrovstvá ZsTZ družstiev pre rok 2017       

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

7. Prestupový poriadok STZ – pripomienky pre VV STZ 

8. Plán zasadnutí v 2. polroku 2017 

9. Rôzne  

10. Záver 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
 Úvodom účastníci zasadnutia blahoželali p. Frančákovi k významnému životnému jubileu 

s poďakovaním za dlhoročnú prácu v prospech tenisu. 

 Po privítaní zúčastnených predseda ZsTZ konštatoval, že pozvánka a podkladové materiály 

boli včas zaslané elektronicky. 

 Sekretár ZsTZ informoval o splnení jednotlivých úloh očíslovaných od U1/2017 po 

U5/2017. 

 

 

01/17/07 P-ZsTZ schvaľuje program 

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



01/17/08 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu. Prijaté uznesenia a úlohy boli splnené. 

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

 

 

2. Rada ZsTZ – vyhodnotenie 
 Úlohy obsiahnuté v uznesení z Rady ZsTZ  sú splnené, resp. priebežne zabezpečované. 

 Úprava Stanov ZsTZ bola v rámci MV SR zaregistrovaná. 

 

3. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2017  (vyhodnotenie ukončených 

súťaží, rozpis „Deti do 10 rokov“) 
 P-ZsTZ prerokovalo:  

- informáciu predsedu ZsTZ  o účasti na letných MR-ZsTZ v Topoľčanoch  (ml. 

žiactvo) a  v HSC Piešťany  (dorast) –  v oboch sa hralo na 6 dvorcoch, priebeh 

bezproblémový; 

- opakované zrušenie kategórie žien v Leviciach pre nízku účasť; 

- sťažnosť p. Janegu k zabezpečeniu kategórie st. žiactva v Nitre adresovanú STZ 

i vysvetlenie zástupcov klubu 

o usporiadateľ  zabezpečil program v zmysle SP a rozpisu; 

o v suchom a veternom počasí  si úprava dvorcov vyžaduje väčšie nároky; 

- P-ZsTZ si je vedomé súčasnej majetkovo-právnej situácie v areáli, v prípade 

usporiadania súťažných akcií požaduje od Slávie SPU Nitra zabezpečiť  občerstvenie 

priamo v areáli, resp. vyvinúť úsilie k otvoreniu prevádzky v už zrekonštruovanom 

bufete. 

 P-ZsTZ berie na vedomie:  

- informácie k priebehu majstrovstiev  

- mimoriadne okolnosti , ktoré zapríčinili absenciu bufetu v areáli TK Slávia SPU Nitra 

 P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ:  

- pri príprave TL 2018 včas  zverejniť  oznam (výzvu) pre usporiadanie Majstrovstiev 

ZsTZ jednotlivcov za podmienok ako v roku 2017; (U6/2017) 

- pri výbere usporiadateľov uprednostniť kluby, schopné zabezpečiť podmienky 

v zmysle SP; (U7/2017)  

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

klubu ďalšie usporiadanie regionálne významnej súťaže (U8/2017) 

 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis MR-ZsTZ  detí do 10 rokov 

 

 

01/17/09 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis MR-ZsTZ detí do 10 rokov pre rok 2017. 

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

 

 

4. Hospodárenie ZsTZ 
 P-ZsTZ berie na vedomie informáciu o priebežnom stave hospodárenia predloženú 

sekretárom ZsTZ. 

 P-ZsTZ v záujme finančnej pomoci klubom v rámci Výzvy č. 1/2017 odporúča sekretárovi 

opakovane vyzvať ŠK Blava 1928 J. Bohunice na urýchlené predloženie podpísanej 

zmluvy. 

 

 



5. Majstrovstvá ZsTZ družstiev pre rok 2017 
 P-ZsTZ berie ne vedomie informáciu sekretára o ukončení všetkých stretnutí M-ZsTZ 

družstiev, včítane schválených dohrávok. 

 P-ZsTZ konštatuje, že zavedenie fotografie družstiev pri zahájení v RM-I bolo prínosom, 

minimalizácia pokút za chýbajúcich hráčov v zostave priniesla viac pravdivých výsledkov, 

niektoré kluby v záujme získať prostriedky od STZ však precenili svoje reálne možnosti. 

 Nakoľko námietka kapitána družstva TK 77 Skalica bola doručená 30.6. dopoludnia, 

ukladá sekretárovi ZsTZ prerokovať problematiku so ŠT úsekom STZ a následne 

informovať členov P-ZsTZ. (U9/2017) 

 P-ZsTZ  bude v spolupráci so STZ hľadať možnosti zvýšenia atraktivity i zlepšenia kvality 

súťaží družstiev. 

 

6. Informácia o zmenách a aktivitách STZ k novému zákonu o športe 
 Predseda ZsTZ informoval o aktivitách STZ v danej oblasti (k dispozícii zápisnica 

z rokovania VV STZ)  neboli prijaté žiadne nové závery 

 

7. Prestupový poriadok STZ – pripomienky pre VV STZ 
 V súlade s návrhom p. Trnovca predloženým i na zasadnutí Rady ZsTZ predloží P-ZsTZ 

pri príprave úprav športovo-technických predpisov požiadavku na úpravu Prestupového 

poriadku. 

 V záujme ochrany materského klubu pri prestupovom konaní P-ZsTZ  navrhuje 

nasledovné úpravy: 

- na prestupovom lístku zaradiť stanovisko materského klubu;  

- materský klub s prestupom súhlasí  (kluby sa na prestupe dohodli, podmienky dohody 

sú záležitosťou klubov); 

- materský klub s prestupom nesúhlasí, prestup sa môže uskutočniť len ak nový klub 

uhradí  výchovné, ktoré zahrnie čas pôsobenia/registrácie hráča v klube a jeho 

kvalitatívne ohodnotenie  (stanoviť sumu za každý rok registrácie, stanoviť sumu za 

rebríčkové postavenie hráča); 

- v prípade, že klub a hráč majú uzatvorenú „zmluvu“,  jej podmienky sú prioritné. 

 

8. Plán zasadnutí v 2. polroku 2017 
 P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 2. polroku 2017 (6.10. a 8.12.). 

 

01/17/10 P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 2. polroku 2017: 

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

 

9. Rôzne 
 Pri príležitosti 40. výročia založenia klubu TK 77 Skalica udelená „Pamätná plaketa“ 

(priebežne schválené členmi P-ZsTZ). Za ZsTZ sa akcie zúčastnili p. R. Vrábel a p. Baláž. 

 

10. Záver 
 Predseda ZsTZ poďakoval prítomným za účasť. Rokovanie bolo ukončené spoločnou 

večerou. 

 

V Piešťanoch  

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 


