Zápis č.6/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru SsTZ dňa 14. 12. 2016 v B. Bystrici
Prítomní členovia Vv SsTZ : Ľubomír Baran, Michal Varmus, Anton Blaško, Jana. Tužinská,
Milan Kulich
Počet prítomných členov Vv SsTZ: 5 z 5, zasadnutie je uznášaniaschopné
Prizvaní: Dagmar Regendová,
Neprítomný: Peter Beňadik
( v zmysle prezenčnej listiny v prílohe)
Program zasadnutia:
1./ Priebežné vyhodnotenie HMR SsTZ 2017 jednotlivcov
2./ Informácie z Vv STZ
3./ Rôzne
K bodu 1: Priebežné vyhodnotenie HMR SsTZ 2017 jednotlivcov
D. Regendová
- Ako prvé sa uskutočnili HMR seniorov kde sa zúčastnilo 15 háčov. V kategórií staršieho
žiactva štartovalo CH 32 (4hra 12 ), D 30 (4 hra 10 ), mužov 20 hráčov (4 hra 0 ).
Tento víkend sa uskutočnia majstrovstvá v mladšom žiactve a v doraste.
Ľ.Baran
- dotácia pre usporiadateľov HMR bude v sume 320 €.
- usporiadatelia HMR vystavia faktúru na SsTZ za usporiadanie majstrovstiev a pošlú do
konca decembra 2016 na SsTZ. Faktúra bude uhradená po 1.1.12017
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej, p. Ľ.Barana
Vv SsTZ schvaľuje: dotácie pre usporiadateľov HMR 2017
Výsledok hlasovania:
Za 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vv SsTZ ukladá: informovať usporiadateľov ako vyúčtovať HMR
Z: D. Regendová
T: ihneď

K bodu 2: Informácie z Vv STZ
Ľ.Baran
- v zmysle schválených zmien predpisov na základe Zákona o športe, kapitáni družstiev
musia mať po novom platné oprávnenie STZ na výkon funkcie byť registrovaný na STZ
z toho vyplýva, že musia vypísať a poslať evidenčný list kapitána ,plus výpis z registra
trestov a zaplatiť poplatok 10 € na 2 roky . Len registrovaný kapitáni budú môcť byť na
súpiskách družstiev. Kluby to musia zabezpečiť najneskôr do spracovania súpisiek
- klubom, ktoré si v zmysle RP STZ neobnovili KR bolo pozastavené členstvo v STZ
s platnosťou od 1.12.2016
M.Varmus
- Vv STZ schválil pre platných licencovaných vrchných rozhodcov jednotné oblečenie
a to 2 tričká a 1 mikina.
- bol schválený nový sadzobník pre všetkých rozhodcov na rok 2017
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Ľ.Barana, M.Varmusa

K bodu 3: Rozne
D.Regedová
- zo STZ od p.Páleníka prišiel meil ,že v súlade s rozhodnutím VV STZ o zabezpečení
jednotného oblečenia pre VR STZ treba zasť veľkostí ( mikina + tričko ) pre cca 50 VR
z nášho regiónu ( približný odhad ) ,veľkosti S-XXL ,v termíne do 5. januára 2017.
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej,
Vv SsTZ ukladá: zistiť od licencovaných VR aké potrebujú veľkosti
Z: D. Regendová
T: do 3.1.2017
D.Regendová
- podľa novej zmluvy medzi STZ a RTZ poskytnutý finančný príspevok na krytie čiastočných
nákladov na činnosť RTZ je potrebné do konca roku celý vyčerpať.( zostáva nám cca 640 €),
ak by sme ho nevyčerpali, nasledujúci rok nám bude výška finančného príspevku krátená.
Ľ.Baran
- navrhujem zostatok finančného príspevku vyčerpať, aby sme neboli na budúci rok krátený.
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej, Ľ.Barana
Vv SsTZ schvaľuje: vyčerpať finančný príspevok
Výsledok hlasovania:
Za 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vv SsTZ ukladá: vyčerpať finančný príspevok do konca roka 2016
Z: D. Regendová, Ľ.Baran
T: do 31.12.2016
Ľ.Baran:
- urobiť priebežný monitoring v kluboch, ktoré dostali grant od SsTZ na rozvoj mládežníckej
tenisovej základne
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informáciu Ľ.Barana
Vv SsTZ ukladá: priebežný monitoring v kluboch:
LTK L.Mikuláš a TK Ružomberok - J.Tužinská
TK Tajch Nová Baňa – M.Kulich
TK Hradová Lučenec – Ľ.Baran
T: do 31.1..2017
Ľ.Baran
- termín Konferencie SsTZ 11.3.2017
- termín školenia kapitánov družstiev 18.3.2017
- pripraviť rozpočet na rok 2017
- termín sústredenia talentovanej mládeže SsTZ 11.- 13.4.2017
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informáciu Ľ.Barana
Vv SsTZ ukladá: pripraviť rozpočet na rok 2017
Z: M.Kulich

Zapísal: Regendová Dagmar

T: do 31..2017

Za správnosť: Baran Ľubomír
predseda SsTZ

