
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 29.9.2021 

______________________________________________  

 

 
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. Pozvánka i potrebné 

materiály boli zaslané v potrebnom predstihu. 

 

Počet členov predsedníctva: 5 

Celkom 5 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  5 

Ospravedlnený/í 0 

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 2021 – vyhodnotenie súťaže „Deti do 10 rokov“ 

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

seniorov 

4. Informácia k oblastným a regionálnemu kolu DDC a DFC  

5. Informácia o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 

6. Termínová listina 2022, majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov – príprava 

7. Príprava zasadnutia Rady ZsTZ 

8. Rôzne 

a) aktivity STZ / ZsTZ v súvislosti so zákonom o športe   

b) závery  Rady a VV STZ pre činnosť RTZ 

c) stretnutie družstiev JmTS – ZsTZ 

d) iné 

9. Záver 

 

Doplnenie 3. bodu programu:  

3. Vyhodnotenie MZsTZ družstiev, informácia o účasti na MSR jednotlivcov mládeže 

a seniorov, MSR družstiev mládeže a seniorov 

 

01/21/04 P-ZsTZ schvaľuje program 

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



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

 

01/21/05 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu a prijaté úlohy. Prijaté uznesenia a úlohy 

boli splnené.  

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

 

 

2. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2021 - vyhodnotenie súťaže „Deti do 

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

Uhrík). 

• Kvalitatívne veľmi rozdielne, lepšie dievčatá, výrazne najlepšia A. Moussa (TC 

Topoľčany). 

• Predseda ZsTZ: Súťaž  mala tentokrát opäť a opakovane sumárne najnižší počet účastníkov 

zo všetkých regiónov 13ch + 17d (2019/16ch + 31d , 2020/15ch + 22d). 

• P-ZsTZ berie na vedomie. V rámci správy na Rade ZsTZ bude predseda apelovať na kluby, 

aby zabezpečili účasť svojich hráčov aspoň na najvyšších regionálnych súťažiach. 

 

3. Vyhodnotenie MZsTZ družstiev, informácia o účasti na MSR jednotlivcov 

mládeže a seniorov, MSR družstiev mládeže a seniorov 
• Sekretár ZsTZ informoval o priebehu súťaží družstiev ZsTZ. Súťaž družstiev mládeže 

a dospelých boli v rámci regiónu kompletne ukončená. ZsTZ v rámci súťaží družstiev 

v roku 2021 pokuty neudeľovalo. Súťaž družstiev detí do 8 rokov bola odohraná 

v skupinách na jednom mieste v priebehu leta alebo v septembri. V súťažiach družstiev detí 

do 10 rokov boli odohrané zápasy, ktoré bolo možné z časového hľadiska a počtu hráčov 

v jednotlivých kluboch možné uskutočniť. 

• Informácia predsedu ZsTZ  k účasti na MSR jednotlivcov mládeže:  

- účasť nominovaných celkovo bezproblémová; 

- ziskom medailí hráči z klubov ZsTZ opäť výrazne najúspešnejší; 

- medailové umiestnenia : vo dvojhrách 3x zlatá medaila, 3x strieborná, 6x bronzová, vo 

štvorhrách 3+3,5+3;  

- medaily získavali hlavne dievčatá, dominovali sme v kategórii st. žiačok, zlato vo 

dvojhrách Šupová, Žabková (pri neúčasti Jamrichovej) a Jamrichová vo dvojhre ml. 

dorasteniek;  

• MSR seniorov sa uskutočnili v HSC Piešťany, účasť hráčov regiónu nižšia ako vlani 

(celkom v 7 kategóriách 47 hráčov (vlani 9/81), vo štvorhrách v 4 kat. 12 párov, ZsTZ bez 

zlata vo dvojhrách;    

- v rámci VV STZ odznela značná kritika na usporiadanie, usporiadateľ presunul časť 

zápasov do TK Kúpele Piešťany, vlastné dvorce potreboval pre privátnu akciu !!! 

• Celkovo k usporiadaniu súťaží P-ZsTZ konštatovalo, že kvalita usporiadania sa v regióne 

zhoršila. 

 

• P-ZsTZ berie na vedomie, problémové záležitosti budú zahrnuté v správe na Rade ZsTZ. 

• Informácia predsedu ZsTZ: 

MSR mládeže družstiev: 

- zisk medailí nižší než na aký sme boli zvyknutí: 1x zlato (Empire TT st. žiačky), 2x 

striebro (Kúpele PN ml. žiačky, Empire TT st. žiaci) a 2x bronz (Kúpele PN, ml. žiaci 

a dorastenky) 

- účasť 5x Kúpele PN, 4x Empire TT , 2x Slávia SPU NR, 1x Tenis Team NZ. 



 

MSR seniorov: 

- 35+:  2. TK Šaľa, 5. Kúpele PN (8 tímov) 

- 45+: 1. Kúpele PN, 2. Ellite Team NZ (8 ) 

- 55+: 3. TC Topoľčany (4) 

- 65+: 2. TK Madunice, 3. TC Topoľčany (4). 

 

• P-ZsTZ berie na vedomie. 

 

4. Informácia k oblastným a regionálnemu kolu DDC a DFC 
• V oblastnom kole DDC do 10 rokov štartovalo 16 družstiev z 12 klubov (vlani 20 

družstiev, zo 16 klubov). 

• V oblastnom kole DFC do 10 rokov štartovalo 16 družstiev z 13 klubov (vlani 22/17).  

• P-ZsTZ považuje počet zúčastnených družstiev za opakovane veľmi nízky.  

• Regionálne kolo prebehlo za účasti 8 + 8 družstiev. Najlepšie 3 + 3 postúpili do 

celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční nasledujúci víkend v NTC. 

• Regionálne kolo DDC a DFC do 8 rokov sa konalo 25.9. v Piešťanoch za účasti len 5 

družstiev chlapcov a 12 družstiev dievčat z 10 klubov. Kvalitatívne boli veľmi badateľné 

rozdiely. (Vlani 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 31.8.2021. 

• Sekretár ZsTZ zabezpečí vyúčtovanie klubom za náklady na nákup lôpt pre súťaže 

družstiev v zmysle už schválených rozhodnutí P-ZsTZ do 31.10. (U02/2021). 

 

6. Termínová listina 2022, majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov - príprava 
• Sekretár ZsTZ zabezpečí urýchlene zverejnenie podmienok na usporiadanie  M-ZsTZ 

jednotlivcov v roku 2022. (U03/2021) 

• 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 

(TT, PN, LE, NR). P-ZsTZ potvrdzuje usporiadateľom M ZsTZ jednotlivcov príspevok 

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

 

7. Príprava Rady ZsTZ 
• Rada ZsTZ bude zvolaná dňa 23.10.2021, predseda zväzu zabezpečuje konanie v nových 

priestoroch budovy Floreát (predtým hotel Atóm), z bezpečnostných dôvodov veľká 

rokovacia miestnosť.  

• Prerokovaný program zasadnutia Rady ZsTZ – návrhy: 

- predsedajúci rady p. Baláž 

- predsedníctvo p. Baláž, Macko (STZ), Mókuš, R. Vrábel 

- mandátová komisia p. E. Vrábel + 1 (kluby budú mať počet hlasov na základe 

vyžrebovania súťaží družstiev 2020) 

- návrhová komisia p. Mókuš +1 

- P-ZsTZ rozhodlo ponechať už zvolenú spoločnú disciplinárnu a odvolaciu komisiu, 

nové komisie bude voliť v roku 2022, dovtedy v nutnom prípade bude operatívne 

schválená potrebná komisia  

- rokovací poriadok pripravia spoločne p. Baláž a R. Vrábel 



- správa o činnosti za rok 2020 a informácia k roku 2021 (rovnako hospodárenie), všetky 

roky od 2018 budú zahrnuté v spoločnej správe budúci rok  

- správa kontrolóra je plne v jeho kompetencii 

- ocenenia (viď 8d) 
     

8. Rôzne 
• VV STZ schválil novelizovanú smernicu týkajúce sa príspevku klubom  – je zverejnená na 

stránke STZ a aj ďalšie  materiály sú priebežne zverejňované na stránke STZ. 

• p. Baláž informoval o záveroch Rady STZ a posledného rokovania VV STZ.   

• Stretnutie družstiev JmTS – ZsTZ v kategórii ml. žiactva (ročník 2010), ktorého 

usporiadateľom je v tomto roku JmTS, je z dôvodu nejasných covidových pravidiel 

preložené na jar 2022 (vlani sa neuskutočnilo). 

• Ocenenia (na Rade ZsTZ): 

- p. Rogulski – bude odovzdaná Pam. medaila STZ,  

- p. Zalubil – prijatie do Čestného klubu ZsTZ(ak by sa nekonala Rada, bude odovzdané 

v rámci P-ZsTZ  

- TK Červeník – Pam. plaketa k 20. výročiu klubu. 

• Predseda zväzu požiadal všetkých prítomných o návrh vhodného kandidáta na ocenenie 

„Za zásluhy o rozvoj tenisu“. 

• Sekretár ZsTZ zabezpečí novelizovanie stránky sekretariátu  ZsTZ na webe STZ. 

(U04/2021) 

• Školenie rozhodcov 1. stupňa sa uskutoční on-line  formou pod záštitou STZ. 

• P-ZsTZ vzalo na vedomie vznik nových klubov v regióne, všetky budú pozvané na 

zasadnutie Rady, kde budú mať možnosť predstaviť sa: Gevorg TC TN, Tennis Tradex 

NVnV, TC Mery Academy Holíč, TK DVOJKA KN, JJ Tenis TT, TK Winters PN. 

• Budúce zasadnutie P-ZsTZ sa uskutoční 23.10. o 9,00 hod. (pred zasadnutím Rady), ďalšie 

8.12.2021. 

 

9. Záver 
• Záverom predsedajúci poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť na rokovaní. 

• Zasadnutie bolo ukončené spoločnou večerou. 

 

V Piešťanoch  

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

    Sekretár ZsTZ                     Predseda ZsTZ

         


