Zápis č.2/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru SsTZ dňa 28. 2. 2018 v B. Bystrici
Prítomní členovia Vv SsTZ : Ľubomír Baran, Michal Varmus, Anton Blaško, Jana Tužinská
Ospravedlnení členovia Vv SsTZ: Milan Kulich
Počet prítomných členov Vv SsTZ: 4 z 5, zasadnutie je uznášaniaschopné
Prizvaní: sekretárka SsTZ -Dagmar Regendová , kontrolór SsTZ - Peter Baňadik
( v zmysle prezenčnej listiny v prílohe)
Program zasadnutia:
1./ Kontrola zápisu z Vv január 2018
2./ Návrh zaradenie družstiev do jednotlivých podľa doručených
prihlášok
3./ Príprava Konferencie SsTZ
4./ Príprava školenia kapitánov družstiev
5./ Rôzne
Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu zasadnutia Vv SsTZ:
K bodu 1: Zápis z januárového Vv SsTZ 2018
K bodu 2: Zaradenie družstiev do súťaže SsTZ 2018
K bodu 3: Správa o činnosti SsTZ za rok 2017
Rokovací a volebný poriadok
Dodatok k Stanovám SsTZ
K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv január /2018/
Úlohy splnené: 2/2018, 4/2018
Úlohy trvajú: 3/2018
Vv SsTZ berie na vedomie: - informácie o splnení úloh

K bodu 2: Príprava súťaže družstiev 2018
D. Regendová
- podľa prihlášok boli družstvá zaradené do jednotlivých tried
- v súťaži mužov I.trieda sa zvýšil počet družstiev zo 6 na 8 nakoľko sa znížil počet družstiev
v II. lige
- v kat. starších žiakov majú požiadavku štartovať v I.triede OZ ŠK Odema Púchov a Fresh
Club Zvolen aj keď v predchádzajúcom ročníku v súťaži nehrali
- v kat. mladších žiakov majú požiadavku štartovať v I.triede OZ ŠK Odema Púchov a TK
Baník Prievidza aj keď v predchádzajúcom ročníku v súťaži nehrali
- v kat. mladších žiačok majú požiadavku štartovať v I.triede TK Baník Prievidza aj keď
v predchádzajúcom ročníku v súťaži nehrali
J.Tužinska
-mali by sme postupovať a dodržať súťažný poriadok STZ pre súťaž družstiev, ak tak zaradiť
družstvá do II.tr.
L.Baran
- navrhujem hlasovať o zaradenie družstiev do I.tr.
Výsledok hlasovania: Za 1
Proti: 3
Zdržal sa: 0
Vv SsTZ: neschvaľuje
- navrhujem hlasovať o zaradenie družstiev do II.tr.
Výsledok hlasovania: Za 3
Proti: 1
Zdržal sa: 0

Vv SsTZ: schvaľuje

D.Regendová
-nakoľko je koniec súťaží družstiev plánovaný na 30.6.2018 a náhradných termínov je tiež
málo, navrhujem aby sa barážové stretnutia o postup do vyššej triedy nehrali. Do vyššej
triedy bude postupovať víťaz z triedy A aj z triedy B, z vyššej triedy budú zostupovať
družstvá umiestnené na predposlednom a poslednom mieste.
Výsledok hlasovania: Za 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vv SsTZ: schvaľuje

Vv SsTZ berie na vedomie: Informácie p.D.Regendovej,
Vv SsTZ ukladá: pripraviť pre účastníkov Konferencie rozdelenie družstiev do jednotlivých
tried aj termíny stretnutí
Z: D. Regendová
T: do 22.3.2018

K bodu 3: Príprava Konferencie SsTZ
Ľ.Baran
Termín: 24.3.2018 o 9,00 hod., reštaurácia Kredit Banská Bystrica
- do pozvánky za bod 12 doplniť schválenie dodatku Stanov SsTZ
- konferenciu bude viesť Ľ.Baran
- Správu o činnosti SsTZ za rok 2017 – predloží Ľ.Baran
- Správu o hospodárení za rok 2017 a rozpočet na rok 2018 – predloží M.Kulich
- Správu kontrolóra SsTZ – predloží P.Beňadik
- pripraviť dodatok k Stanovám SsTZ – M.Varmus, I.Greguška
- kandidátku postaví Vv SsTZ na základe svojich návrhov, ale aj návrhov z klubov

Vv SsTZ berie na vedomie: Informáciu Ľ.Barana,
Vv SsTZ ukladá: Pripraviť potrebné podklady na Konferenciu SsTZ 24.3.2018
Z: D. Regendová
T: do 22.3.2018
Poslať všetkým registrovaným klubom pozvánku na Konferenciu SsTZ aj
s prílohou a na web stránke zverejniť pozvánku s prílohou + rokovací a volebný poriadok
Z: D.Regendová
T: ihneď

K bodu 4: Príprava školenia kapitánov družstiev
D.Regedová
-školenie kapitánov družstiev sa uskutoční dňa 17.3.2018 /sobota/ v Banskej Bystrici
a v Žiline, so začiatkom o 9,00 hod. Vedúci školenia v B.Bystrici je D.Regendová a v Žiline
M.Varmus. Poplatok za školenie 15 €
Vv SsTZ berie na vedomie: Informácie p.D.Regendovej
Vv SsTZ ukladá: termín školenia kapitánov družstiev s podrobnými informáciami zverejniť na
web stránke
Z: D. Regendová
T: ihneď

K bodu 5: Rôzne
Vv navrhol na Konferencii SsTZ oceniť Čestným odznakom STZ pána M.Sekeru, M.Šošku
a M.Galbáča za ich činnosť v tenisovom hnutí.

Vv SsTZ berie na vedomie:
Vv SsTZ schvaľuje: návrh na ocenenie pánov Sekeru, Šošku a Galbáča
Vv SsTZ ukladá: navrhnutých pánov pozvať na Konferenciu SsTZ
Z: D. Regendová
T: do 16.3.2018
Výsledok hlasovania: Za 4

V Banskej Bystrici dňa 28.2.2018

Proti: 0

Zdržal sa: 0

