
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 4.6.2021 

______________________________________________  

 

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

Prizvaní:  E. Vrábel, M. Uhrík    

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 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice. 

2. Aktivity ZsTZ v období od posledného zasadnutia P-ZsTZ. 

3. Halové M-ZsTZ jednotlivcov 2021 – vyhodnotenie. 

4. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2021 – vyhodnotenie. 

5. Pripravenosť Majstrovstiev ZsTZ družstiev – informácia. 

6. Informácia o hospodárení ZsTZ. 

7. Návrh rozpočtu ZsTZ pre rok 2021. 

8. Príprava Rady ZsTZ 

9. Ocenenia   

10. Rôzne 

a) Školenie trénerov 1. stupňa 

b) Školenia kapitánov družstiev 

c)   Plán zasadnutí P-ZsTZ v 2. polroku 2021 

d)   iné 

11. Záver. 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
• Predseda ZsTZ privítal zúčastnených, poďakoval im za priebežnú spoluprácu. Spoločné 

zasadnutie nebolo možné skôr zvolať vzhľadom k pandemickým opatreniam. 

• Pozvánka na zasadnutie bola včas zaslaná elektronicky. 

 

01/21/01 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

01/21/02 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu z posledného zasadnutia 2.10. v 

Piešťanoch. Prijaté uznesenia a úlohy boli splnené. 

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



2. Aktivity ZsTZ v období od posledného zasadnutia P-ZsTZ 
• Vzhľadom k pandemickým opatreniam nebolo možné zvolať zasadnutie Rady ZsTZ. 

Delegáti formou „per rollam“ schválili Rozpočet ZsTZ na rok 2021. 

• P-ZsTZ berie oficiálne na vedomie vzdanie sa členstva p. Bolemana v P-ZsTZ. Vzdanie sa 

bolo doručené až po poslednom zasadnutí P-ZsTZ. Predsedníctvo bude do konca 

funkčného obdobia pokračovať v 5- člennom zložení, čo umožňujú Stanovy ZsTZ. 

• Predseda ZsTZ osobne odovzdal Pamätnú medailu STZ, udelenú počas Rady STZ, p. 

Jakubičkovi v Tlmačoch a p. Bulkovi  počas MSR ml. žiactva  v Piešťanoch. 

• P- ZsTZ schválilo priebežne od posledného spoločného zasadnutia nasledovné: 

- mimoriadna odmena pre sekretára ZsTZ za 2020 

- rozpis Majstrovstiev ZsTZ družstiev pre rok 2021 

- rozdelenie súťaže družstiev mužov a mládeže pre rok 2021 

- rozdelenie súťaže družstiev detí do 10 a do 8 rokov pre rok 2021 

- rozpis Majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov pre rok 2021 

• P-ZsTZ so zármutkom prijalo správu o úmrtí člena Čestného klubu p. Tibora Engela. 

 

3. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2021 - vyhodnotenie 
• HM – ZsTZ boli jedinou akciou, ktorá sa v obmedzenom rozsahu (bez štvorhier) v zimnom 

období odohrala. Usporiadatelia dodržiavali prísne organizačné opatrenia, neboli 

konštatované žiadne mimoriadne udalosti. 

 

4. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2021 - vyhodnotenie 
• Letné M-ZsTZ jednotlivcov sa konali v časovo zmenenom a obmedzenom rozsahu (ml. 

žiactvo, dorast, 3 dni), naviac za veľmi daždivého počasia. Termín, i dohrávky vzhľadom 

k počasiu, určil STZ. 

- Nitra, jeden sa nehralo vôbec, dohrané v termíne 

- HSC Piešťany, usporiadateľ posunul 1. deň pre mokré dvorce, dohrané v poriadku 

- Topoľčany, nie veľmi pochopiteľne sa nehralo v 3. deň (pondelok), potom problémy 

s dohraním (kolízia s MSR st.ž,) 

- Skalica, taktiež sa jeden deň nehralo vôbec, dohrávky prebehli následne. 

 

• Snaha odohrať LMR priniesla problémy najmä kvôli počasiu, pre budúcnosť vynaloží 

ZsTZ úsilie o rozdelenie súťaží medzi viac usporiadateľov. 

 

5. Pripravenosť Majstrovstiev ZsTZ družstiev – informácia 
• Sekretár ZsTZ informoval o zahájení súťaží družstiev, termíny určil STZ.  

• Potrebné je nájsť vhodné termíny pre súťaže detí a seniorov. 

• P-ZsTZ schvaľuje: 

a) Poskytnúť družstvám, ktoré sa umiestnia na 7.-8. mieste RM-I dorasteniek po 1 kartóne 

lôpt. 

b) Od roku 2022 hrať RM-I dorastencov v max. 6-člennej skupine. 

c) Pre rok 2022 ponechať RM-I dorasteniek formou 8-členného pavúka (ako M-SR). 

 

6. Informácia o hospodárení ZsTZ 
• P-ZsTZ berie na vedomie informáciu o hospodárení ZsTZ k 30.4.2021. Materiály obdržali 

členovia P-ZsTZ elektronicky vopred.  

• P-ZsTZ na návrh p. Frančáka schvaľuje: 



- odmenu za zabezpečenie úloh ZsTZ v „pandemickom“ období 2020/21 v sume 250,00 

€ pre sekretára ZsTZ 

- predseda ZsTZ vyčerpá podľa potreby rovnakú sumu na zakúpenie 

kancelárskych/športových potrieb. 

 

01/21/03 P-ZsTZ schvaľuje odmenu za zabezpečenie úloh ZsTZ v „pandemickom“ období 

2020/21. 

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

          SCHVÁLENÉ 

 

7. Návrh rozpočtu ZsTZ pre rok 2021 
• P-ZsTZ berie na vedomie návrh rozpočtu pre rok 2021 a odporúča predložiť ho 

k schváleniu Rade ZsTZ.  Rozpočet je možné do konania Rady doplniť podľa úloh ZsTZ. 

 

8. Príprava Rady ZsTZ 
• P-ZsTZ konštatovalo, že vzhľadom k termínovým problémom, nie je reálne uskutočniť 

zasadnutie Rady ZsTZ do konca júna v sobotu a termín v týždni sa nejaví ako vhodný 

vzhľadom k vzdialenostiam do miesta konania.  

• Rada ZsTZ bude zvolaná v septembrovom/októbrovom  termíne tak, aby nekolidovala so 

žiadnymi inými významnými akciami. 

• Záležitosť bola predsedom konzultovaná aj s neprítomnými členmi P-ZsTZ. 

• Sekretár ZsTZ zabezpečí zverejnenie stručnej informácie na stránke ZsTZ. (U01/2021) 

 

9. Ocenenia 
• P-ZsTZ schvaľuje udeliť ocenenia: 

- Pamätná medaila STZ :  Zoltán Kováč (TK Spartak Komárno), Patrícia Rogulski 

(TKM Madunice) 

- Čestný Klub ZsTZ:  Zdeněk Zalubil (AŠK Skalica). 

• Záležitosť bola predsedom konzultovaná aj s neprítomnými členmi P-ZsTZ. 

 

10. Rôzne 
• Po odstupe zavinenom pandemickými opatreniami sa dňa 29.5. uskutočnili skúšky zo 

špecializácie v rámci školenia trénerov 1. stupňa. Úspešne absolvovalo všetkých 24 

účastníkov,  4 frekventanti majú možnosť absolvovať dodatočne v priamej spolupráci s  p. 

Studeničom. 

• Predseda KR ZsTZ, p. Uhrík zabezpečil na viacerých miestach pred súťažami družstiev 

školenie pre 46 nových kapitánov družstiev. 

• P-ZsTZ poďakovalo p. Studeničovi, Uhríkovi a E. Vrábelovi za realizáciu školení. 

 

• Zasadnutia P-ZsTZ budú v 2. polroku prispôsobené programu STZ, 1x v 09/10 tak aby bol 

čas na prípravu Rady ZsTZ, 1x pred Radou ZsTZ a 1x v 12/2021. Rokovací deň zasadnutí 

bude streda alebo štvrtok.  
 

Záverom poďakoval predseda ZsTZ za aktívnu účasť. Zasadnutie bolo ukončené spoločnou 

večerou. 

 

V Piešťanoch  

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

    Sekretár ZsTZ                    Predseda ZsTZ 


