Zápis č.1/2017
zo zasadnutia VV SsTZ konaného dňa 31. 3. 2017 v Bratislave
Prítomní členovia Vv SsTZ : Ľ. Baran, M. Kulich, A. Blaško, M. Varmus, J. Tužinská,
Počet prítomných členov Vv SsTZ : 5
Celkom 5 hlasov rozhodujúcich, zasadnutie je uznášaniaschopné
Prizvaný na Vv SsTZ: D. Regendová,
/ V zmysle prezenčnej listiny/
Program:
1./ Kontrola zápisu z Vv december / 2016 /
2./ Príprava sústredenia talentovanej mládeže SsTZ
3./ Rozpis súťaží družstiev detí do 8 rokov 2017
4./ Rôzne
Podklady k bodu 1./ a 3./ boli zaslané Vv elektronicky pred zasadnutím.
K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv december /2016/
Úlohy splnené: 1/2016, 3/2016
Úloha trvá: monitoring v kluboch , ktoré dostali grant od SsTZ
Vv SsTZ berie na vedomie:
- informácie o splnení úloh

K bodu 2: Príprava sústredenia talentovanej mládeže SsTZ
J.Tužinská
- sústredenie sa uskutoční 11.-13.4.2017 na dvorcoch Lieskovský LTC
- komisiou mládeže boli vybratí účastníci sústredenia / 10 dievčat a 9 chlapcov, roč. 2003 –
2006 /, ktorým boli poslané pozvánky. Na základe potvrdenia účasti na sústredení im bude
zaslaný program sústredenia
Vv SsTZ berie na vedomie:
- informácie p.Tužinskej
Vv SsTZ ukladá: program sústredenia zaslať na sekretariát SsTZ
Z: J.Tužinská
T: do 2.4.2017
ak niektorý hráč/ka/ odmietne účasť osloviť náhradníka /čku/
Z: D.Regendová
T: do 10.4.2017
K bodu 3: Rozpis súťaže družstiev detí do 8 rokov 2017
D.Regendová
- v rozpise oproti vyžrebovaniu nastali zmeny, nakoľko systém súťaže sme museli
prispôsobiť systému v eTenise. Účastníci súťaže sú rozdelení do 3 skupín A,B,C a každá
skupina bude mať jedného usporiadateľa.
- navrhujem aby SsTZ zabezpečil usporiadateľom lopty , diplomy a ceny pre družstvá
umiestnené na 1.- 3. mieste
J.Tužinská
- v rozpise navrhujem zmenu v bode 5./ systém súťaže a to, hrať na dva tajbrejky do 7 bodov
ako aj príp. 3 set, nehrať tajbrejk do 10 tak ako to bolo schválené pri žrebovaní družstiev.

Vv SsTZ berie na vedomie:
- informácie p. Regendovej, p.Tužinskej
Vv SsTZ schvaľuje: rozpis súťaže družstiev detí do 8 rokov 2017 aj s navrhovanými
zmenami
Výsledok hlasovania:
Za:5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vv SsTZ ukladá: rozpis zverejniť na stránke SsTZ a poslať na kluby
Z: D.Regendová
T: 5.4.2017
K bodu 4: Rôzne
D.Regendová
- súčasne prebehli školenia kapitánov družstiev, v Žiline s účasťou 30 a v B.Bystrici 21
účastníkov.
- TC Baseline B.Bystrica požiadala SsTZ o príspevok na projekt festival športu v meste
B.Bystrica, ktorý sa má konať 2.-3.6.2017
- 10.4.2017 bude vykonaná kontrola SsTZ zo Sociálnej poisťovne na odvod poistného za
obdobie od 1.1.2014 do 28.2.2017
- na jeseň by mal SsTZ organizovať školenie trénerov a rozhodcov 1.stupňa.
T.Blaško
- školenie sa organizovalo v priestoroch reštaurácie Vulcano a areáli TK Žilina, fakturácia za
školenie aj s priloženými dokladmi bude zaslaná na SsTZ v sume 300 €
Ľ.Baran
- po dohode s FC Zvolen určiť termín školenia trénerov a rozhodcov
- vlani pre nedostatočný počet prihlásených sa 6.ročník tenistov amatérov neuskutočnil,
treba nájsť vhodný termín , ŠKT Kremnica má záujem turnaj zorganizovať
- TC Baseline navrhujem príspevok 100 €
M.Kulich
- treba požiadať TC Baseline aby doplnila svoju žiadosť, na čo konkrétne použije
požadovaný príspevok
Vv SsTZ berie na vedomie:
- informácie p. Regendovej, p. Barana, p. Kulicha
Vv SsTZ schvaľuje: - sumu 300 € za školenie kapitánov
- sumu 100 € TC Baseline príspevok na projekt
Výsledok hlasovania:
Za:5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Vv SsTZ ukladá: - oznámiť TC Baseline doplnenie žiadosti
Z: D.Regendová
T:ihneď
- určiť termín školenia trénerov a rozhodcov 1.stupňa
Z: D.Regendová
T: do 30.6.2017
- nahlásiť termín tenistov amatérov s miestom konania
Z: Ľ.Baran
T: do 30.6.2017

V Bratislave dňa 31.4.2017

