
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 9.3.2018 

______________________________________________  

 

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

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

Ospravedlnený/í: M. Mókuš  

 

 

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 

Roman Trnovec, 1 hlas 

Milan Mókuš, ospravedlnený 

 

Hostia: Tibor Macko (na časti schôdze) 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice. 

2. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2018 – vyhodnotenie. 

3. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie 2017, plán rozpočtu 2018 

4. Majstrovstvá ZsTZ družstiev pre rok 2018 (rozpis, predbežné rozdelenie družstiev).   

5. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2018 (rozpis). 

6. Školenia trénerov a rozhodcov v roku  2018.    

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

8. Prípravy Rady ZsTZ  

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

01/18/01 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

 

 Úvodom zasadnutia blahoželanie p. Studeničovi k významnému životnému jubileu. 



 

 Predseda ZsTZ privítal členov P-ZsTZ a ďalších prizvaných, program zasadnutia bol 

zaslaný v pozvánke. 

 Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisu a prijatých uznesení 

 

01/18/02 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 2018 - vyhodnotenie 
 Sekretár ZsTZ stručne oboznámil s priebehom Halových majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov. 

Nevyskytli sa žiadne podstatné problémy, neboli postúpené žiadne sťažnosti. 

 Predseda ZsTZ sa osobne zúčastnil majstrovstiev v Ratufa Levice, Tenkur Trenčín, HSC 

Piešťany, Kúpele Piešťany, spomenul drobné nedostatky, ktoré budú riešené pre zlepšenie 

v ďalšom období. 

 P-ZsTZ berie na vedomie. 

 

3. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie 2017, plán rozpočtu 2018 
 P- ZsTZ berie na vedomie informáciu o hospodárení ZsTZ za rok 2017 predloženú 

písomne sekretárom ZsTZ. S hospodárením bude oboznámená Rada ZsTZ.  

 Pre rok 2018  navýšenie prostriedkov STZ o 10 %. Predložený „vyrovnaný“ návrh 

rozpočtu pre rok 2018 bude predložený k schváleniu Radou ZsTZ. 

 P-ZsTZ berie ne vedomie. 

 

 

4. Majstrovstvá ZsTZ družstiev pre rok 2018 (rozpis, predbežné rozdelenie 

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

 P-ZsTZ schvaľuje - 

o rozpis M ZsTZ družstiev (zvýšenie pokuty za neskoro spracovaný zápis o stretnutí na 

10 €, vzorové foto družstiev bude zverejnené na stránke ZsTZ); 

o rozpis M ZsTZ družstiev detí do 10 rokov; 

o uskutočniť „úvodný“ ročník M-ZsTZ družstiev do 8 rokov, (pripraviť samostatný rozpis 

- zmiešané družstvá, „oranžový dvorec“, „oranžové lopty“, spôsob hry na 2 vyhrané 

tajbrejky do 7 bodov). (U01/2018) 

 

01/18/03 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis majstrovstiev ZsTZ družstiev na  rok 2018. 

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

 

01/18/04 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis majstrovstiev ZsTZ družstiev detí do 10 rokov. 

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

 

01/18/05 P-ZsTZ schvaľuje Rozpis majstrovstiev ZsTZ družstiev detí do 8 rokov. 

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

 

 

 

 



 

5. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2018 (rozpis) 
 Rozpis Letných M-ZsTZ jednotlivcov  bude dodatočne zaslaný členom P-ZsTZ 

k schváleniu. (U02/2018) 

 

 

6. Školenia trénerov a rozhodcov v roku 2018 
 Prebiehajú školenia kapitánov družstiev podľa požiadaviek klubov, resp. „oblastí“ ZsTZ. 

 Pravidelné školenie trénerov 1. stupňa je plánované vo 4Q 2018. 

 

 

7. Informácia o zmenách a aktivitách STZ k novému zákonu o športe 
 Aktivity STZ k Zákonu o športe sú priebežne zverejňované, pre P-ZsTZ momentálne 

nevyplynula žiadna nová úloha. 

 

8. Prípravy Rady ZsTZ 
 Nakoľko sumárna správa aj za rok 2014 bola Rade ZsTZ už predložená odporúča P-ZsTZ, 

aby predseda ZsTZ v správe o činnosti uviedol hlavne rok 2017, vybrané údaje za roky  

2015-16 a do správy zahrnul rámcový plán pre rok 2018.   

 P-ZsTZ odporúča predložiť Rade ZsTZ k schváleniu (v prílohe): 

o program zasadnutia, rokovací a volebný poriadok, návrh funkcionárov pre obdobie 

2018-2022.  

o ku kandidátom do VV STZ bude ešte pred Radou ZsTZ rokovanie P-ZsTZ. 

o návrh ocenení (p. Frančák) bude ešte doplnený. 

 

9. Rôzne 
 P-ZsTZ sa stotožňuje s návrhom p. Kyseľa, aby vo všetkých turnajoch bola vypísaná súťaž 

štvorhry (bude postúpené STZ). Minimálny počet párov vo štvorhre (6) pre jej odohranie 

a klasifikáciu však považuje za vhodný. 

 Sekretár ZsTZ pripraví z dostupných výsledkov výber hráčov ZsTZ pre sústredenie STZ 

detí ročníka 2008 (05/2018). (U03/2018) 

 Na ocenenie pamätnou medailou v rámci zasadnutia Rady STZ navrhnutí p. Studenič 

a Škoda. 

 

10. Záver 
 Predseda ZsTZ poďakoval prítomným za aktívnu účasť.  

 Operatívna schôdza P-ZsTZ sa uskutoční pred zasadnutím Rady ZsTZ.. Rokovanie bolo 

ukončené spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch  

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 

 


