
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 3.3.2017 

______________________________________________  

 

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

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

Ospravedlnený/í: R. Trnovec  

 

 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 
 Predseda ZsTZ privítal členov P-ZsTZ a ďalších prizvaných, pozvánka bola zaslaná 

elektronicky včas spolu s programom  schôdze. Písomné podkladové materiály boli  

zaslané s pozvánkou, resp. priebežne pred zasadnutím. 

 

Počet členov predsedníctva: 5 

Celkom 5 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  4 

Ospravedlnený/í 1 

Celkom prítomných 4 hlasy 

 

Zoznam prítomných: 

Rudolf Vrábel, 1 hlas 

Milan Baláž, 1 hlas 

Ján Frančák, 1 hlas 

Milan Mókuš, 1 hlas 

Roman Trnovec, ospravedlnený 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice. 

2. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2017 - vyhodnotenie 

3. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie 2016, plán rozpočtu 2017 

4. Majstrovstvá ZsTZ družstiev pre rok 2017 (rozpis, predbežné rozdelenie družstiev)   

5. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2017 (rozpis) 

6. Školenia rozhodcov a kapitánov družstiev 2017  

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

8. Prípravy Rady ZsTZ  

9. Rôzne 

10. Záver 

 

01/17/01 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

 

 Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisnice a prijatých uznesení. 

 Bod 6a) k prestupovému poriadku zo zápisnice z P-ZsTZ konaného 9.12.2016 je posunutý 

do 30.6. 



 Sekretár ZsTZ doplní na stránke ZsTZ stanovám dátum kedy bola zmena stanov vzatá na 

vedomie MVSR. (U1/2017) 

 

01/17/02 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu a prijaté úlohy. Prijaté uznesenia a úlohy 

boli splnené, resp. sú priebežne zabezpečované. Bod 6a) posunutý do 30.6. 

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

 

2. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2017 - vyhodnotenie 
 Sekretár ZsTZ informoval o priebehu halových M-ZsTZ 2017. V priebehu majstrovstiev 

neboli zaznamenané žiadne pripomienky. 

 Príspevky na halové M-ZsTZ boli všetkým organizátorom uhradené v zmysle pokynov 

STZ na základe prijatých faktúr. Akcia bola regionálnym zväzom vyúčtovaná a zo strany 

STZ príspevok uhradený. 

 Predseda ZsTZ informoval, že sa osobne zúčastnil na 4 podujatiach (ŠK 1928 Blava Jasl. 

Bohunice, TC EMPIRE Trnava, TK HSC Piešťany, TK Kúpele Piešťany). Organizačne 

boli turnaje dobre pripravené. Iba bočné výbehy v halách v Jasl. Bohuniciach sú 

konštrukciou čiastočne zúžené. Inak sú obe haly tepelne i svetelne vhodné na organizáciu 

zimných turnajov vrátane M-ZsTZ. 

 P-ZsTZ berie na vedomie správy sekretára a predsedu ZsTZ. 

 

3. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie 2016, plán rozpočtu 2017 
 P-ZsTZ berie na vedomie informáciu sekretára ZsTZ k hospodáreniu ZsTZ. Členovia P-

ZsTZ obdržali podrobnú evidenciu príjmov i nákladov ZsTZ. 

 Predseda ZsTZ odporúča zjednodušiť informácie pre priebežné správy – účtovnú osnovu 

dohodnúť s p. Greguškom (STZ), ktorý zabezpečuje daňovú agendu ZsTZ.  

 P-ZsTZ berie na vedomie predbežné výsledky hospodárenia za rok 2016 (Rada ZsTZ bude  

podrobne informovaná  po spracovaní  podkladov pre daňové priznanie). 

 P-ZsTZ odporúča predložiť Rade ZsTZ k schváleniu návrh rozpočtu 2017 včítane 

dohodnutých doplnkov. 

 

4. Majstrovstvá ZsTZ družstiev pre rok 2017 (rozpis, predbežné rozdelenie 

družstiev) 
 P-ZsTZ schvaľuje predložený Rozpis majstrovstiev ZsTZ družstiev na  rok 2017 

a Rozpis majstrovstiev ZsTZ družstiev detí do 10 rokov (upraviť  v názvoch 

predloženého rozpisu). 

 

01/17/03 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis majstrovstiev ZsTZ družstiev na  rok 2017. 

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

 

01/17/04 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis majstrovstiev ZsTZ družstiev detí do 10 rokov. 

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

 

 

 Vzhľadom k nízkemu počtu prihlásených do RM-I dorastencov osloví sekretár ZsTZ  

všetky družstvá s návrhom usporiadať súťaž spôsobom „každý s každým“, vzhľadom 

k predchádzajúcim rozhodnutiam  je potrebný súhlas všetkých zúčastnených. (U2/2017) 

 P-ZsTZ  schvaľuje pre RM I dorastencov i dorasteniek  od roku 2018, aby sa pri počte 5 a 

menej  hrala súťaž spôsobom každý s každým. 



 

 

01/17/05 P-ZsTZ schvaľuje zmenu v RM-I dorastu od roku 2018. V prípade počtu družstiev 5 

a menej sa bude súťaž hrať spôsobom každý s každým. 

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

 

 Súťaž mladších žiakov sa pri 4 účastníkoch bude hrať v roku 2017 spôsobom každý 

s každým. 

 Definitívne rozdelenie bude predložené  pri žrebovaní (odhlášky v zmysle SP sú do 10.3.). 

 P-ZsTZ po diskusii schválilo poriadkové pokuty, cieľom nie je zvýšiť  príjem ZsTZ, ale 

odohrať súťaže v zmysle SP a tohto rozpisu. 

 Rozpis majstrovstiev súťaže seniorov predloží sekretár ZsTZ samostatne v potrebnom 

predstihu. 

 

5. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2017 (rozpis) 
 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis Letných majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov v kategóriách ml. 

žiactvo, st. žiactvo a dospelí. 

 Z preloženého materiálu vyškrtnúť seniorov a upraviť v celom texte názov vždy na „LM 

ZsTZ“. 

 Rozpis pre súťaže seniorov a detí do 10 rokov bude predložený následne. 

 

01/17/06 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis Letných majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov. 

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

 

6. Školenia rozhodcov a kapitánov družstiev 2017 
 ZsTZ  zverejní oznam, že v 2. štvrťroku usporiada školenie rozhodcov 1. stupňa 

(minimálny počet účastníkov 15, poplatok 30 €). (U3/2017) 

 ZsTZ zverejní oznam: 

a) Predseda KR zabezpečí požadované školenia kapitánov družstiev. (U4/2017) 

b) Školenia kapitánov družstiev môže zabezpečiť v kluboch aj kvalifikovaný 

rozhodca vyššej triedy, podmienkou je predchádzajúci súhlas ZsTZ). 

 

7. Informácia o zmenách a aktivitách STZ k novému zákonu o športe 
 K problematike informoval p. Baláž. 

 P-ZsTZ preloží Rade ZsTZ návrh úpravy Stanov ZsTZ. (U5/2017) 

 Na rokovaní Rady prisľúbil k danej problematike účasť p. Greguška (STZ). 

 

8. Prípravy Rady ZsTZ 
 Rokovací poriadok rady ZsTZ odporučený k zaslaniu delegátom. 

 P-ZsTZ navrhne za predsedajúceho rady p. Frančáka, za predsedu mandátovej komisie p. 

E. Vrábela, za predsedu návrhovej komisie p. Baláža. 

 Predseda ZsTZ pozve ako hosťa prezidenta STZ, ďalším hosťom bude p. Greguška. 

 P-ZsTZ odporúča predsedovi ZsTZ správu o činnosti predložiť v doterajšom spôsobe a do 

jednotlivých bodov správy zahrnúť aj rámcový plán pre rok 2017. 

 Hospodárenie za rok 2016 bude delegátom preložené pri prezentácii, návrh rozpočtu 

dostanú spolu s pozvánkou. 

 Kontrolór ZsTZ prevzal kompletnú účtovnú evidenciu ZsTZ za rok 2016. 



 Návrh úpravy stanov bude delegátom zaslaný spolu s pozvánkou (úpravy sú odporúčané P-

ZsTZ) – úpravy bude ešte konzultovať predseda ZsTZ so STZ. 

 Členovia Rady STZ zo ZsTZ musia mať pred zasadnutím Rady STZ potrebnú členskú 

registráciu v rámci STZ  (informáciu zabezpečí sekretár ZsTZ). 

 

9. Rôzne 
 Vyhodnotenie Výzvy ZsTZ v rámci P-ZsTZ  koordinuje p. Baláž. 

 P-ZsTZ odporučilo predsedovi  zväzu pozvať bývalého sekretára ZsTZ p. Repíka pri 

príležitosti jeho životného jubilea na slávnostný obed a odovzdať mu vecný dar (počet 

účastníkov cca 5). 

 P. Uhrík vyzdvihol podmienky v hale v klube TK Ratufa Levice počas zimných turnajov. 

 

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

spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch  

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 

 


