Zápis č.6/2018
zo zasadnutia VV SsTZ konaného dňa 18.12. 2017 v Žiline
Čas začiatku zasadnutia: 10,00 hod.

Čas ukončenia zasadnutia: 13,30 hod.

Prítomní členovia Vv SsTZ : A. Blaško, M. Varmus, J. Tužinská, K. Kőberling, M. Stanko
Ospravedlnení členovia Vv SsTZ:
Počet prítomných členov Vv SsTZ : 5 z 5
Celkom 5 hlasov rozhodujúcich, zasadnutie je uznášaniaschopné
Prizvaní na Vv SsTZ: P. Beňadik, D. Regendová,
/ V zmysle prezenčnej listiny/
Program:
1./
2./
3./
4./
5./

Kontrola zápisu z Vv október / 2018 /
Vyhodnotenie HMR SsTZ jednotlivcov 2019
Informácie z Vv STZ
Rôzne
Obed

K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv október /2018/
Úlohy splnené: z.č.5/bod 3/2018, z.č.5/bod 5/2018
Vv SsTZ berie na vedomie:
- informácie o splnení úloh
K bodu 2: Vyhodnotenie HMR SsTZ jednotlivcov 2019
D. Regendová
HMR sa uskutočnili vo všetkých kategóriách. Účasť v jednotlivých kat. bola nasledovná: muži
32 hráčov (4 hra 11 ), ženy 18 ( 4 hra 0 ), dorastenci 32 ( 4 hra 14 ),dorastenky 30 ( 4 hra 9 ),
starší žiaci 29 (4hra 11 ), staršie žiačky 25 (4 hra 10 ), mladší žiaci 19 ( 4 hra 8 ), mladšie
žiačky 25 ( 4 hra 6 )
-usporiadateľom majstrovstiev boli zaslané zmluvy o vzájomnej spolupráci s dotáciou 350 €
pre každú kategóriu, dospelí dotácia 500 €,
Po doručení zmlúv spolu s vyúčtovaním od usporiadateľov na sekretariát SsTZ bude dotácia
klubom uhradená
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie D.Regendovej
K bodu 3: Informácie z Vv STZ
A.Blaško
- od r.2019 sa zvýši dotácia pre RTZ o 5000 €, ktorá bude určená na nákup loptičiek pre
kluby v súťažiach I.tr. družstiev
- na základe neobnovenia KR ( zaslania potrebných dokladov) bolo 6 klubom pozastavené
členstvo
- informoval o činnosti v trénerskej rade STZ
- registrácie hráčov do regionálnych zväzov alebo prestupy z RTZ budú akceptované aj bez
potvrdenia regiónu
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.A.Blaška

K bodu 4: Rôzne
D.Regendová
- kluby, ktoré si neobnovili KR ,prípadne neposlali náležité doklady boli na to upozornené
A.Blaško
- termín Konferencie SsTZ 13.3.2019 ( streda )
- lístky na blížiace DC stretnutie sa budú posielať tým klubom, ktoré písomne požiadajú
o vstupenky do konca decembra 2018
- sledovanosť facebook stránky SsTZ je dobrá
M.Stanko
- pripraviť kritéria na usporiadanie sústredenia SsTZ 14.-16.4.2019
- do rozpisu pre súťaž družstiev uviesť, aby kluby dávali do zápisu fotku na ktorej bude
domáce aj hosťujúce družstvo
- dať spraviť banner SsTZ, ktorý sa bude používať pri usporiadaní HMR a LMR
M.Varmus
- ohľadne tenisu do škôl navrhnúť na Vv STZ stretnutie telocvikárov zo stredoregiónu
a východoregiónu
J.Tužinská
- dňa 30.11.2018 na VÚC B.Bystrica bola predložená žiadosť na poskytnutie dotácie
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p.D.Regendovej, A.Blaška, M.Stanka,M.Varmusa, J.Tužinskej
Vv SsTZ ukladá: dať spraviť cenovú ponuku na banner
Z: M.Stanko

V Žiline dňa 18.12.2018

Budúce zasadnutie Vv SsTZ sa uskutoční február 2019

T: február 2019

