
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 26.6.2020 

______________________________________________  

 

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

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

Ospravedlnený/í:   

 

 

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 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice. 

2. Zmeny v organizácii súťaží a zasadnutí vrcholných orgánov STZ / ZsTZ. 

3. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2020 – vyhodnotenie. 

4. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ. 

5. Úpravy a aktivity STZ / ZsTZ v súvislosti so „Zákonom o športe ...“ .  

6. Rôzne 

a) Vyhodnotenie halovej sezóny (materiály STZ) 

b) Plán zasadnutí P-ZsTZ v 2. polroku 2020 

c)  iné 

7. Záver. 

 

Úvodom zasadnutia spoločné blahoželanie predsedovi ZsTZ R. Vrábelovi k významnému 

životnému jubileu.  

V mene STZ blahoželal a pamätnú plaketu odovzdal p. Baláž. 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
• Po privítaní zúčastnených predseda ZsTZ konštatoval, že pozvánka a podkladové materiály 

boli včas zaslané elektronicky. 

• Kontrola zápisnice. Kontrola úloh zo zápisnice z posledného P-ZsTZ, úlohy boli splnené, 

resp. sa týkali Rady ZsTZ, ktorá sa z dôvodu pandémie nekonala. 

 

 



01/20/07 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

01/20/08 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu. Prijaté uznesenia a úlohy boli splnené, 

resp. sa týkali Rady ZsTZ, ktorá sa z dôvodu pandémie nekonala. 

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

 

 

2. Zmeny v organizácii súťaží a zasadnutí vrcholných orgánov STZ / ZsTZ 
• V súvislosti s koronakrízou tenisový život na Slovensku skončil po víkende DC SR – ČR, 

(7.3.), resp. domáceho turnajového víkendu,  turnaje boli zrušené od 14.3. (do 31.5.).  

• Tenisové areály boli úplne uzatvorené v 2. marcovom týždni a znovuotvorené od 22.4., 

keď bol obmedzene uvoľnený aj tréningový proces.  

• Domáci súťažný tenis (nepočítajúc viaceré tréningové turnaje) bol zahájený začiatkom 

júna termínovo zmenenými regionálnymi majstrovstvami.  

• Pre tento rok boli úplne zrušené súťaže družstiev,  s výnimkou extraligy a súťaží DDC a 

DFC, ktoré sú plánované na september a október.   

• Zrušené boli aprílové zasadnutia orgánov STZ (VV i Rada), zrušené bolo i plánované 

marcové zasadnutie Rady ZsTZ (i P-ZsTZ) a znovu zahájené minulý týždeň (VV STZ). 

• P- ZsTZ berie na vedomie podané informácie. 

 

3. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2020 - vyhodnotenie 
• Niektoré štatistické údaje: 

Ml. žiaci – účasť 24 dv/ 9 štv, z najlepších chýbal Glos 

Ml. žiačky – 36/11 (ch. Depešová, Kročková, Pohánková) 

St. žiaci – 20/6 (ch. Talajka) 

St. žiačky – 43/12 (ch. Michalčíková) 

Dorci – 25/9 (ch. Prívara, kvalitu výrazne zvýšila účasť hráčov NTC Novanský, Karol) 

Dorky – 48/19 (ch. Behúlová, Zelníčková, ktoré však hrajú pravidelne vyššie akcie STZ) 

Muži – 23/7 (plusom účasť  J. Fekete a Novanský z NTC, ktorí spolu odohrali aj finále 

dvojhry) 

Ženy – 22/8 (v lete sa kategória odohrala po dlhej dobe, určite zaujala 47-ročná P. 

Rogulski, ktorá výkonnostne výrazne predčila mladé hráčky, aj vlastné zverenkyne). 

 

Aj keď sa jednalo o prvú súťažnú akciu po 3 mesiacoch a ešte rezonovali zdravotné  / 

hygienické obmedzenia, sklamaním je mimoriadne nízka účasť v ml. a st. žiakoch. 

Celkovo účasť  dv./ štv. 63% / 42%, bez dospelých 68% /46%. 

 

• P-ZsTZ berie na vedomie: 

a) Informáciu sekretára k zabezpečeniu a priebehu LM-ZsTZ, doplňujúce informácie p. 

Trnovca (Skalica, dorast) a p. Uhríka (Nitra, st. žiactvo). 

b) Informáciu predsedu ZsTZ  o účasti na LM-ZsTZ  v TC Topoľčany, Slávia SPU Nitra 

a HSC Piešťany  (dorast) . Vyjadril sa aj k niektorým výkonnostným záležitostiam 

(klesajúca kvalita u ml. žiactva, výborný výkon 47-ročnej P. Rogulski (ženy)). 

 

• P-ZsTZ poďakovalo TK 77 Skalica za okamžitú ochotu prevziať  kategóriu dorastu pre 

rekonštrukcie v areáli v Leviciach. Poďakovanie patrí i AŠK Skalica (dorast) za pomoc 

v daždivom počasí. 

 



• Priebežné zverejňovanie oznamov (turnajový a denný program, posuny programu pre 

dážď, ...) na klubovom webe bude pre usporiadateľov M ZsTZ povinnosťou a bude 

zaradené v podmienkach usporiadania. 

 

• P- ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ: 

a) pri príprave TL 2021 včas  zverejniť  oznam (výzvu) pre usporiadanie Majstrovstiev 

ZsTZ jednotlivcov 2021 vo všetkých kategóriách 

b) v hale za už schválených podmienok, v lete umožniť prípadné rozdelenie jednotlivých 

vekových kategórií, za podmienok ako v roku 2020 (príspevok ZsTZ vždy rozdeliť na 

polovicu) 

c) pri výbere usporiadateľov uprednostniť kluby, schopné zabezpečiť podmienky 

v zmysle SP  

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

klubu ďalšie usporiadanie regionálne významnej súťaže 

e) pripraviť rozpis LM ZsTZ jednotlivcov detí do 10 rokov (09/20) a v predstihu ho 

zaslať členov P-ZsTZ k schváleniu. 

(U10/2020) 

 

ZsTZ zabezpečí výrobu vlastných banerov pre usporiadateľov regionálnych majstrovstiev, 

ktoré bude každý usporiadateľ povinný umiestniť pri vstupe do areálu pri poriadaní HM i LM 

ZsTZ. (U11/2020) 

 

4. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 
• P-ZsTZ  berie na vedomie informáciu o priebežnom stave hospodárenia predloženú 

sekretárom ZsTZ. 

• P-ZsTZ schvaľuje odmeny pre predsedu ZsTZ, členov predsedníctva, predsedov TMK 

a KR a kontrolóra zväzu  v sume ako  roku 2019. Odmena bude vyplatená v 12/2020, resp.  

je možné vyčerpať ju aj na nákup športového materiálu (podmienené dostatočným 

naplnením príjmovej časti rozpočtu zväzu). 

• Pravidelná mesačná odmena sekretára ZsTZ nebola v období 03-04 krátená. 

• Podľa informácie gen. sekretára STZ nebudú krátené  príspevky STZ na činnosť RTZ a 

vyplatené budú zmluvné príspevky klubom pre rok 2020 v plnej výške. 

 

01/20/09 P-ZsTZ schvaľuje odmeny pre predsedu ZsTZ, členov predsedníctva, predsedov 

TMK a KR a kontrolóra zväzu  v sume ako  roku 2019 

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

 

5. Úpravy a aktivity STZ / ZsTZ v súvislosti so „zákonom o športe“ 
• V marcových parlamentných voľbách získal tenis silné poslanecké zastúpenie, K. Kučera 

sa stal vládnym splnomocnencom pre šport. 

• Podľa dostupných informácií prijatá novela Zákona o športe č. 148/2020, ministerstvo 

pripravuje komplexnú novelu zákona. 

• Predseda ZsTZ informoval o niektorých aktivitách STZ, neboli však prijaté žiadne nové 

závery a úlohy pre ZsTZ. 

 

6. Rôzne 
• P-ZsTZ berie na vedomie materiály STZ k halovej sezóne, sekretár uplatní závery pri 

tvorbe TL 2021.   

• P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 2. polroku 2020 (2.10. a 4.12.). 



 

01/20/10 P-ZsTZ schvaľuje plán zasadnutí v 2. polroku 2020 (2.10. a 4.12.) 

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

 

• P-ZsTZ schvaľuje: Zasadnutie Rady ZsTZ bude zvolané v roku 2020 len v prípade ak 

Rada STZ (26.9.) príjme rozhodnutia, ktoré bude nutné prerokovať a prijať aj 

v regionálnych zväzoch.  

 

01/20/11 P-ZsTZ schvaľuje, že zasadnutie Rady ZsTZ bude zvolané v roku 2020 len 

v prípade ak Rada STZ (26.9.) príjme rozhodnutia, ktoré bude nutné prerokovať a prijať aj 

v regionálnych zväzoch. 

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

 

• Ak nie, sekretár ZsTZ zabezpečí schválenie rozpočtu ZsTZ na rok 2020 hlasovaním „Per 

rollam“. (U12/2020) 

• Ďalšie materiály (správy) budú zverejnené na stránke ZsTZ. 

• Školenie trénerov 1. stupňa je plánované vo 4. štvrťroku, p. Studenič prerokuje realizáciu 

„všeobecnej časti“ a  v spolupráci so sekretárom ZsTZ zabezpečí potrebnú prípravu. 

(U13/2020) 

• Sekretár ZsTZ odošle na STZ výsledky z navštívených škôl (TDŠ) a oznámi, že niektoré 

vôbec nereagovali (Dolná Streda), resp. ich nebolo už možné navštíviť (koronavírus).  

(U14/2020) 

• Predseda ZsTZ navštívi v letnom období, počas organizovania turnajov, ďalšie kluby 

ZsTZ. 

• Sekretár ZsTZ pripraví požiadavku (veľkostný sortiment) na oblečenie vrchných 

rozhodcov. (U15/2020) 

• Pán Boleman informoval členov P-ZsTZ, že v najbližšom období plánuje odstúpiť 

z funkcie člena VV STZ, čo v oznámení vysvetlí. Uvedené sa nateraz netýka členstva v P-

ZsTZ. 

 

 

7. Záver 
• Záverom predseda ZsTZ poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť. Zasadnutie bolo 

ukončené spoločnou večerou. 

 

V Piešťanoch  

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

    Sekretár ZsTZ                    Predseda ZsTZ 


