
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 21.9.2016 

______________________________________________  

 

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

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

Ospravedlnení: J. Frančák, M. Mókuš 

 

 

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

v pozvánke. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 

2. Majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov – deti do 10 rokov, vyhodnotenie 

3. Športovo – technické záležitosti 

4. Termínová listina 2017 

5. Majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2017 

6. Hospodárenie ZsTZ, využitie príspevkov STZ 

7. Školenie trénerov 1. stupňa – príprava 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

P-ZsTZ schvaľuje program 

Výsledok hlasovania: Za: 3  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisnice a prijatých uznesení. 

 

P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu a prijaté úlohy 

Výsledok hlasovania: Za: 3  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

2. Majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov – deti do 10 rokov, vyhodnotenie 
 Predseda KR p. Uhrík a sekretár ZsTZ informovali o príprave a priebehu M-ZsTZ detí do 

rokov (bezproblémový priebeh, primeraný počet účastníkov, ZsTZ dodal trofeje a lopty, 

usporiadateľ ceny). 

 P-ZsTZ berie na vedomie informácie. 

 

P-ZsTZ schvaľuje odmeniť všetky kluby v M-ZsTZ družstiev detí a mládeže na medailovom 

umiestnení vo všetkých triedach diplomom. 

Výsledok hlasovania: Za: 3  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

3. Športovo – technické záležitosti 
 Prerokované požiadavky na možnosť alternatívnych povrchov pre súťaže a pripomienky 

k ŠTP v rámci VV STZ. 



 P-ZsTZ odporúča svojim členom vo VV STZ  stanoviská k jednotlivým pripomienkam 

k ŠTP. 

 

P-ZsTZ schvaľuje  

- V prípade, že klub nemá antukové dvorce, môže Majstrovstvá ZsTZ družstiev odohrať aj na 

dvorcoch s iným oficiálnym povrchom (podľa ITF). Je to však povinný zverejniť v prihláške 

a mať k dispozícii  predpísaný počet dvorcov pre danú súťaž. 
- Kluby môžu do TL v letnom období prihlasovať turnaje na akomkoľvek oficiálnom povrchu (podľa  

 ITF). Podmienkou je potrebný počet dvorcov s daným povrchom. 

 

Výsledok hlasovania: Za: 3  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

4. Termínová listina 2017 
 Sekretár ZsTZ informoval o postupe pri príprave TL 2017. 

 P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ pripraviť návrh TL 2017 v súlade s už prijatými 

zásadami, zaradiť čo najviac klubov najmä v triede „D“ a súťažiach detí. (U1/2016) 

 

5. Majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2017 
 V súlade s prípravou TL 2017 prerokoval P-ZsTZ spôsob prípravy Majstrovstiev ZsTZ 

jednotlivcov v roku 2017 

 

 

P-ZsTZ schvaľuje 

- Uhradiť usporiadateľom M ZsTZ jednotlivcov príspevok: 

- 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 + 48 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. 

 

Výsledok hlasovania: Za: 3  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ zverejniť ihneď na www stránke ZsTZ oznam 

o schválených príspevkoch ZsTZ usporiadateľom RM jednotlivcov a podmienkach ich 

úhrady. (U2/2016) 

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

k schváleniu Rozpis zimných M-ZsTZ jednotlivcov. (U3/2016) 

 

6. Hospodárenie ZsTZ, využitie príspevkov STZ 
 P-ZsTZ berie na vedomie informáciu o hospodárení ZsTZ predloženú písomne sekretárom 

ZsTZ. 

 

P-ZsTZ schvaľuje 

- Zakúpiť z prostriedkov určených na činnosť ZsTZ v roku 2016: 

- 1 kartón lôpt (Dunlop Stage 1) pre každé družstvo, ktoré štartovalo v M-ZsTZ družstiev detí 

do 10 rokov (26) 



- 1 kartón lôpt (Dunlop Fort All Court) pre každý klub ZsTZ, usporiadateľa turnaja  triedy C  

alebo D mládeže, ktorý nebude zaradený v už schválenej podpore STZ 

 

- Pre rok 2017 poskytnúť z prostriedkov určených na činnosť ZsTZ 3 500.- € v nasledujúcom členení: 

- projekty – granty 2 000.- € (určené hlavne pre malé kluby, max. do výšky  500.- €, športová  

  príprava, nie investície). 

 

O ďalšom účele použitia prostriedkov rozhodnú členovia na budúcej schôdzi. 

Uvedené použitie prostriedkov je podmienené schválením príspevku VV STZ na úrovni roku 2016, 

kedy budú podmienky aj zverejnené. 

 

Výsledok hlasovania: Za: 3  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

7. Školenie trénerov 1. stupňa – príprava 
 Sekretár ZsTZ inforval o stave prípravy školenia.  

 

P-ZsTZ schvaľuje usporiadať školenie pri minimálnom počte 15 účastníkov. Pri výbere  

uprednostniť záujemcov z klubov ZsTZ. 

Výsledok hlasovania: Za: 3  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

8. Rôzne 
 Predseda ZsTZ R. Vrábel informoval o návšteve klubov. P- ZsTZ berie na vedomie 

informáciu predsedu ZsTZ o návšteve klubov  TK Červeník, HTC Hlohovec, TC 

Moravský Svätý Ján, TK Zlaté Moravce a TK EES Želiezovce počas organizovania 

turnajov. Viaceré poznatky budú premietnuté do činnosti zväzu. 

 Predseda ZsTZ informoval o prijímaní ďalších dokumentov v zmysle Zákona o športe 

v rámci VV STZ. P-ZsTZ vždy následne implementuje potrebné do činnosti zväzu. 

 Pán Trnovec informoval o problémoch pri prenajímaní športovísk s ohľadom na 

novoprijatý Zákon o športe číslo 440/2015 zbierky § 63 odsek c a § 64 odsek c. 

 Pán Trnovec upozornil na potrebu vypracovania interného predpisu, príp. iného dokumentu 

ako postupovať pri prestupoch hráčov s ohľadom na novoprijatý Zákon o športe číslo 

440/2015 zbierky. 

 

 

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

spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch dňa: 21.9.2016 

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 

 


