
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 2.10.2020 

______________________________________________  

 

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

Prizvaní:  M. Ležák, J. Studenič (čiastočne), M. Uhrík, E. Vrábel    

Ospravedlnený/í: T. Boleman  

 

 

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

zaslaný v pozvánke. 

 

Počet členov predsedníctva: 6 

Celkom 6 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  5 

Ospravedlnený/í 1 

Celkom prítomných 5 hlasov – zasadnutie je uznášaniaschopné 

 

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 2020 – vyhodnotenie súťaže „Deti do 10 rokov“ 

3. Informácia k účasti / výsledkom  na M-SR mládeže a seniorov jednotlivcov 

4. Informácia k oblastným a regionálnemu kolu DDC a DFC 

5. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 

6. Termínová listina 2021, majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov - príprava   

7. Rôzne 

• aktivity STZ / ZsTZ v súvislosti so „zákonom o športe“ 

• závery  VV STZ pre činnosť RTZ 

• závery Rady STZ pre činnosť RTZ 

• školenie trénerov  

• stretnutie družstiev JmTS – ZsTZ 

• iné 

8. Záver 

 

 

01/20/12 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

 



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

ostávajú úlohy U11/2020 a U12/2020. 

 

01/20/13 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 

 

 

• Členovia P-ZsTZ medzi rokovaniami schválili (6x  za) 

- návrh na doplnenie p. M. Mókuša do VV STZ (za odstupujúceho p. T. Bolemana), čo 

už bolo následne schválené Radou STZ (materiály o hlasovaní sú uložené v evidencii 

ZsTZ). 

- návrh udeliť Cenu za rozvoj tenisu p. M. Dorčiakovi, cena bola aj následne udelená na 

Rade STZ. 

 

2. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2020 - vyhodnotenie súťaže „Deti do 

10 rokov“ 
• P-ZsTZ berie na  vedomie informáciu sekretára zväzu a usporiadateľa Slávia SPU Nitra (p. 

Uhrík). 

• Súťaž  mala tento krát opäť sumárne najnižší počet účastníkov zo všetkých regiónov 15ch 

+ 22d (vlani 16ch + 31d). Kvalitatívne výrazne lepšie dievčatá ako chlapci. Žrebovanie 

vopred sa osvedčilo. 

 

3. Informácia k účasti / výsledkom  na M-SR mládeže a seniorov jednotlivcov 
• Informácia predsedu ZsTZ: 

- pri nomináciách mládeže problém s náhradníkmi u st. žiakov, účasť nominovaných 

celkovo veľmi dobrá 

- ziskom medailí hráči z klubov ZsTZ výrazne najúspešnejší 

- medailové umiestnenia : vo dvojhrách 3x zlatá medaila, 3x strieborná, 5x bronzová, vo 

štvorhrách 4x zlato, 3,5 striebro, 4,5x bronz 

- medailovo najúspešnejším klubom v SR bol TC Empire Trnava, tentokrát už hlavne 

zásluhou vlastných odchovancov 

• MSR seniorov sa uskutočnili v HSC Piešťany, preto aj účasť hráčov regiónu pomerne 

dobrá (celkom v 9 kategóriách 81 hráčov), 4x zlato vo dvojhre a 2x vo štvorhre pre kluby 

ZsTZ, p. Ležák upozornil na nízku účasť v najmladších vekových kategóriách. 

 

4. Informácia k oblastným a regionálnemu kolu DDC a DFC 
• V oblastnom kole DDC do 10 rokov (TK Kúpele Piešťany) štartovalo 20 družstiev (3 

nedohrali kompletne) zo 16 klubov. 

• V oblastnom kole DFC do 10 rokov (TC Topoľčany) štartovalo 22 družstiev zo 17 klubov.  

• P-ZsTZ,  aj vzhľadom k situácii, že v tomto roku sa nehrali žiadne iné súťaže družstiev, 

považuje počet zúčastnených klubov za nízky,  hráči nie sú zo strany trénerov i klubov 

dostatočne vedení k závodnému tenisu! 

• Regionálne kolo prebehlo v TK kúpele Piešťany za účasti 8 + 8 družstiev. Najlepšie 3 

postúpili do celoslovenského finále. 

• Regionálne kolo DDC a DFC do 8 rokov sa z dôvodu trvalého dažďa a následne 

nevhodných dvorcov V TC Topoľčany neuskutočnilo. 

 

 



5. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 
• P-ZsTZ berie na vedomie informáciu sekretára ZsTZ o hospodárení  ZsTZ k 31.8.2020. 

• P-ZsTZ berie na vedomie rámcový návrh rozpočtu pre rok 2020 (zmeny oproti pôvodnému 

návrhu pre Radu v 03/20). Návrh bude zaslaný delegátom Rady ZsTZ k schváleniu formou 

„per rollam“. (T: 31.10., Z: sekretár ZsTZ) (U16/2020) 

• Prostriedky z položky „Príspevok STZ na činnosť sekretariátu“, pôvodne plánované na 

lopty pre Majstrovstvá ZsTZ mládeže a detí družstiev - zostatok po prepočítaní skutočných 

nákladov na činnosť sekretariátu bude použitý hlavne na lopty.  

• Členovia P-ZsTZ dostanú návrh k schváleniu formou „per rollam“. 

• K návrhu p. Frančáka na zvýšenie niektorých odmien sa P-ZsTZ vráti v 12/2020,  po 

celkovom vyhodnotení hospodárenia.   

 

 

6. Termínová listina 2021, majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov - príprava 
• Sekretár ZsTZ zabezpečí urýchlene zverejnenie podmienok na usporiadanie  M-ZsTZ 

jednotlivcov v roku 2021. (U17/2020) 

• P-ZsTZ , vzhľadom k usporiadaniu MSR mládeže v halách s tvrdým povrchom, schvaľuje  

uprednostniť aj v regióne usporiadanie HM ZsTZ mládeže v halách s tvrdým povrchom. 

• P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ pripraviť návrh TL 2021 v súlade s už prijatými 

zásadami. (U18/2020) 

P-ZsTZ potvrdzuje usporiadateľom M ZsTZ jednotlivcov príspevok a podmienky 

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

 

 

7. Rôzne 
a) Pripravuje sa výrazná novelizácia Zákona o športe, na ktorej STZ spolupracuje. 

b) VV STZ schválil výhodnejšie kritériá pre kluby týkajúce sa príspevku klubom  je 

zverejnené na stránke STZ a aj ďalšie materiály budú priebežne zverejňované na stránke 

STZ. 

c) P. Baláž informoval o záveroch Rady STZ. Pre regionálne zväzy nevyplynula žiadna 

úloha, ktorá by vyžadovala zvolanie Rady ZsTZ v najbližšom období. 

d) P. Trnovec predniesol návrh ohľadom vyberania vkladov na turnajoch dopredu. Uvedená 

problematika bude následne otvorená aj na VV STZ. 

e) Sekretár ZsTZ obvolá kluby, ktoré nepodpísali zmluvu so zväzom o príspevku, resp. si 

príspevok nevyúčtovali. (U19/2020) 

 

Pamätné medaily STZ udelené p. Bulkovi a Jakubičkovi budú obom odovzdané pri vhodnej 

príležitosti. 

 

Zasadnutie Rady ZsTZ aj vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii bude zvolané až 

v pravidelnom termíne v roku 2021 !!! 

 

f) Školenie trénerov, odborná časť (1. polovica - 14 účastníkov) sa konala 25.-27.9. v areáli 

TK Kúpele Piešťany, 2. polovica (14 účastníkov)  prebieha 2.-4.10.  (informoval sekretár 

ZsTZ a p. Studenič ako hlavný školiteľ odbornej časti), všeobecnú časť zabezpečuje FTVŠ 

UK. Rozdelenie účastníkov umožnilo jednak lepšiu kvalitu školenia i potrebu dodržiavania 

epidemiologických opatrení. 



g) Stretnutie družstiev JmTS – ZsTZ v kategórii ml. žiactva (ročník 2009), ktorého 

usporiadateľom je v tomto roku JmTS, bolo po dohode sekretárov zväzov odložené na 

neskorší termín (pandemická situácia v oboch krajinách). 

h) Úprava ŠTP STZ: po zaslaní materiálov  k rokovaniu VV STZ  bude tieto v prípade 

potreby preposlané k vyjadreniu. Pripravuje s zmena Disciplinárneho poriadku, v ZsTZ 

bude zrejme potreba samostatnej DK a OK. 

i) Predseda ZsTZ navštívil  v letnom období, počas usporiadania turnajov, TA Trenčianske 

Teplice, Spartak Komárno a oba piešťanské kluby. 
     

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 

           


