
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 6.10.2017 

______________________________________________  

 

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

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

Ospravedlnený/í:   

 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
 Predseda ZsTZ privítal členov P-ZsTZ a ďalších prizvaných, program schôdze bol zaslaný 

v pozvánke. Písomné podkladové materiály boli  zaslané s pozvánkou, resp. priebežne pred 

zasadnutím. 

 

Počet členov predsedníctva: 5 

Celkom 5 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  5 

Ospravedlnený/í 0 

Celkom prítomných 5 hlasov 

 

Zoznam prítomných: 

Rudolf Vrábel, 1 hlas 

Milan Baláž, 1 hlas 

Ján Frančák, 1 hlas 

Milan Mókuš, 1 hlas 

Roman Trnovec, 1 hlas 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice. 

2. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov  - vyhodnotenie súťaže „Deti do 10 rokov“ 

3. Hospodárenie ZsTZ 

4. Termínová listina 2018 - príprava   

5. Majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov pre rok 2018 

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

7. Rôzne 

8. Záver  

 

01/17/11 P-ZsTZ schvaľuje program 

Výsledok hlasovania: Za: 5  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisnice a prijatých úloh a uznesení. 

 

01/17/12 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu a prijaté úlohy. Prijaté uznesenia a úlohy 

boli splnené, resp. sú priebežne zabezpečované.  

Výsledok hlasovania: Za: 5  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 



2. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov  - vyhodnotenie súťaže „Deti do 10 

rokov“ 
Predseda KR p. Uhrík a sekretár ZsTZ informovali o príprave a priebehu M-ZsTZ detí do 10 

rokov:  

 1-dňová akcia, sklamaním je nízky počet účastníkov, priebeh bezproblémový,  

 ZsTZ dodal trofeje a lopty, usporiadateľ medaily všetkým účastníkom, 

 v záujme naplnenia významu akcie odporúča P-ZsTZ zvážiť iný termín – najlepšie 

v čase LMZsTZ, 

 P-ZsTZ berie na vedomie predložené informácie. 

 

3. Hospodárenie ZsTZ 
 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. 

 Výzva 2017 – sekretár ZsTZ upovedomí emailom ku koncu 10/2017 prijímateľov dotácie 

v rámci „Výzvy“ na predloženie vyúčtovania a správy.  

 

4. Termínová listina 2018 - príprava 
Sekretár ZsTZ informoval o postupe pri príprave TL 2018 

V súlade s prípravou P-ZsTZ ukladá: 

 Sekretárovi ZsTZ pripraviť návrh TL 2018 v súlade s už prijatými zásadami, opätovne 

zaradiť čo najviac klubov najmä v triede „D“ a súťažiach detí. 

 Prerokovať na stretnutí sekretárov k TL 2018 zaradenie oblastných turnajov 

v kategórii detí do 10 rokov. 

 Tlmočiť na rokovaní STZ k TL 2018 zjednotenie termínov MSR družstiev mládeže 

CH a D do jedného termínu. (U10/2017) 

 

5. Majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov pre rok 2018 
V súlade s prípravou TL 2018 prerokoval P-ZsTZ spôsob prípravy Majstrovstiev ZsTZ 

jednotlivcov v roku 2018. 

P-ZsTZ potvrdzuje usporiadateľom M ZsTZ jednotlivcov príspevok v rovnakej výške ako 

v roku 2017 (už bolo zverejnené na stránke ZsTZ): 

 v zime 350.- €  pre každú kategóriu mládeže a dospelých, trvanie 4 dni, vypísanú 

jednotlivo pre 32 účastníkov, dvojhra a štvorhra; 

 v lete  200.- € pre každú kategóriu detí do 10 rokov, mládeže a dospelých spoločne 

vypísanú pre 48 + 24 účastníkov, dvojhra a štvorhra; 

 poskytnúť trofeje, diplomy a lopty; 

 ďalšie bude uvedené v rozpise súťaže, vklady účastníkov 10.- €; 

 usporiadateľ je povinný zúčtovať príspevok v zmysle Zákona o športe;   

 P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ v potrebnom predstihu zaslať členom P-ZsTZ 

k schváleniu Rozpis Halových M-ZsTZ jednotlivcov. (U11/2017) 

 

6. Informácia o zmenách a aktivitách STZ k novému zákonu o športe 
 P-ZsTZ berie na vedomie informáciu k novelizácii príspevku STZ klubom za počet 

registrovaných aktívnych mladých hráčov. 

 P-ZsTZ schvaľuje pre 3 hráčov zo ZsTZ registrovaných v STZ možnosť vyúčtovať čiastku 

181,23€ v rámci ZsTZ v termíne do 31.10.2017. Hráčov informuje o možnosti ihneď 



sekretár ZsTZ. V prípade, že niektorý hráč možnosť nevyužije, sekretár ZsTZ vyúčtuje 

prostriedky podľa pokynov STZ. 

 

01/17/13 P-ZsTZ schvaľuje pre 3 hráčov zo ZsTZ registrovaných v STZ možnosť vyúčtovať 

čiastku 181,23€ v rámci ZsTZ v termíne do 31.10.2017.  

Výsledok hlasovania: Za: 5  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

7. Rôzne 
 P-ZsTZ berie na vedomie informáciu predsedu ZsTZ o návšteve klubov  TK Klimatech 

Nové Mesto n/V, OZ Slávia Trnava a TK Senica počas organizovania turnajov. 

 Stretnutie ZsTZ – JTS v kategórii mladšieho žiactva (ZsTZ ročník 2006)  je plánované 

v 11/2017  v Trnave.   

 Predseda KR a sekretár ZsTZ preveria termínové možnosti školení kapitánov družstiev. 

 Na návrh predsedu TMK vykoná  p. Peter Horváth opakované skúšky v rámci školenia 

trénerov I. stupňa v Bratislave (práca + metodický výstup). 

 P-ZsTZ schvaľuje navýšenie odmeny sekretára ZsTZ o 10% s platnosťou od 1.1.2018. 

 

01/17/14 P-ZsTZ schvaľuje navýšenie odmeny sekretára ZsTZ o 10% s platnosťou od 

1.1.2018.  

Výsledok hlasovania: Za: 5  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

8. Záver 
 Predseda ZsTZ poďakoval prítomným za aktívnu účasť. Budúca schôdza je plánovaná na 

8.12.2017. Rokovanie bolo ukončené spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch  

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 

 


