
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 4.10.2019 

______________________________________________  

 

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

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

Ospravedlnený/í: R. Vrábel, M. Ležák  

 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
• Rokovanie viedol podpredseda ZsTZ Milan Mókuš. 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 1 

Celkom prítomných 5 hlasov 

 

Zoznam prítomných: 

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. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2019 - vyhodnotenie súťaže „Deti do 10 rokov“ 

3. Vyhodnotenie M ZsTZ družstiev, informácia o účasti na M-SR 

4. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 

5. Termínová listina 2020, Majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov - príprava   

6. Aktivity STZ/ZsTZ v súvislosti so zákonom o športe 

7. Rôzne 

a) Závery VV STZ pre činnosť RTZ 

b) stretnutie družstiev JmTS – ZsTZ 

c) iné 

8. Záver  

 

 

01/19/14 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

 

• Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisnice a prijatých úloh a uznesení. 



01/19/15 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“ 
• P-ZsTZ berie na  vedomie informáciu usporiadateľa. Súťaž v regióne mala sumárne tento 

krát najvyšší počet účastníkov zo všetkých regiónov (16ch + 31d z 20 klubov), hlavne 

zásluhou dievčat. 

 

3. Vyhodnotenie M ZsTZ družstiev 
• Informoval sekretár ZsTZ. Fotografie tímov a minimálna pokuta za chýbajúceho hráča 

výrazne prispeli k objektivite zápisov o stretnutí. 

• Pri schvaľovaní rozpisu M-ZsTZ družstiev 2019 zosúladiť výšku pokút s DP STZ. 

(U10/2019) 

 

4. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 
• P-ZsTZ berie na vedomie informáciu o hospodárení  ZsTZ k 30.9.2019. 

• Sekretár vo výzve klubom na uplatnenie si preplatenia nákladov na nákup lôpt 

v stretnutiach družstiev, uvedie termín, do ktorého je potrebné toto vyúčtovanie zrealizovať 

(30.11.2019). (U11/2019) 

 

5. Termínová listina 2020, Majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov - príprava 
• V súlade s prípravou TL 2020 prerokoval P-ZsTZ spôsob prípravy Majstrovstiev ZsTZ 

jednotlivcov v roku 2019. Zverejnený oznam o konkurze na usporiadanie halových aj 

letných M-ZsTZ 

• P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ pripraviť návrh TL 2020 v súlade s už prijatými zásadami 

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

(U12/2019) 

P-ZsTZ potvrdzuje usporiadateľom M ZsTZ jednotlivcov príspevok a podmienky 

usporiadania schválené P-ZsTZ a zverejnené v ozname o konkurze. 

 

 

6. Aktivity STZ/ZsTZ v súvislosti so zákonom o športe 
• V rámci VV STZ neboli prijaté žiadne nové úlohy – materiály. 

• Zverejnené navýšenie prostriedkov za kvantitu vyplynulo z dodatočného príspevku 

ministerstva. 

 

7. Rôzne 
a) Úprava ŠTP – po zaslaní materiálov  k rokovaniu VV STZ bude preposlané k vyjadreniu. 

b) Stretnutie družstiev JmTS-ZsTZ v kategórii do 12 rokov je plánované dňa 16.11.2019 v TC 

EMPIRE Trnava. 

- zúčastnia sa p. R. Vrábel , T. Boleman a E. Vrábel; 

- sekretár ZsTZ zabezpečí účasť rebríčkovo najlepších hráčov ročníka 2008, v spolupráci 

s p. Bolemanom kapitánov družstiev; 

- darčeky – suveníry  zabezpečí p. R. Vrábel. 



c) Do registrácie STZ sa priebežne prihlásili : Detská tenisová škola Nitra (p. Kopecký), 

Tenis team Nové Zámky  (p.  Kostoláni, p. Kráľ). So ZsTZ nenadviazali zatiaľ žiadny 

kontakt. 

d) Predseda ZsTZ navštívil  v letnom období počas usporiadania turnajov kluby ŠK ŠOG 

Nitra, TK Slovan Galanta a piešťanské kluby TK HSC a TK Kúpele. 

e) Predseda ZsTZ  požiadal o odporúčanie na ocenenie „Za zásluhy o rozvoj tenisu“ do 

24.10.2019. Prosba, neprerokovávať s menovaným vopred. 
     

8. Záver 
• Záverom predsedajúci poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť na rokovaní i na mnohých 

podujatiach letnej sezóny vo svojich kluboch. 

• Zasadnutie bolo ukončené spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch  

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 

            Milan Mókuš 

               Predsedajúci schôdze 


