Zápis č.2/2020
Zo zasadnutia Výkonného výboru SsTZ dňa 30.4 2020
Čas začiatku zasadnutia: 8,00 hod.
Čas ukončenia zasadnutia: 9,00 hod.
Prítomní členovia Vv SsTZ : A. Blaško, M. Varmus, J. Tužinská, K. Kőberling, M. Stanko
Prizvaní na Vv SsTZ: D. Regendová,
Program zasadnutia:
1./ Videokonferencia k situácií týkajúcej sa súťaží družstiev
A.Blaško
- informoval vv o možnom spustení súťaží družstiev koncom mája ak to odsúhlasí vláda SR
a Úrad verejného zdravotníctva
- v kluboch sa začalo trénovať podľa usmernení Úradu verejného zdravotníctva
a odporúčaného usmernia STZ, na stránke www.stz.sk/aktuality/
- p. Mečířa menovali ako momentálneho športového riaditeľa NTC aj za šéftrénera NTC ( spojili
tieto 2 funkcie ) namiesto K. Kučeru, ktorý je v parlamente. To, že ho nemenovala ani Rada , ani
VV STZ a ani trénerská Rada, p. Moška vysvetlil tým, že teraz nebol na to priestor
K.Kőberling
- navrhoval by som začať družstvá hrať až v mesiaci jún (ak deti nepôjdu do školy, hrať žiacke
súťaže aj v piatok )
- extraligu odohrať v mesiaci júl
J.Tužinská
- tiež som toho názoru začať súťaž družstiev v mesiaci jún
- aj napriek tomu aká je situácia STZ by si malo plniť klubové finančné záväzky podľa zmlúv
M.Stanko
- družstvá začať hrať koncom mája a rozdeliť do 3 fáz , napr. začali by muži a dorast, potom
žiactvo a nakoniec deti
- informoval som sa ohľadom šéftrénera p. Mečířa, a mám námietku, že:
Táto funkcia má zísť z konkurzu a následného výberu ktorý má prerokovať trénerská rada a
samotný VV. Je nemysliteľné, aby o tom rozhodovali len prezident a sekretár STZ, očakávam
ešte vysvetlenie na Rade STZ a informácie ohľadom jeho nominácie.

D.Regendová
- sekretárka SsTZ pracuje s krátením platu za mesiac apríl na 80%.
- ak by sa začali hrať súťaže družstiev následne podľa situácií budeme riešiť aj školenie
kapitánov

V Banskej Bystrici dňa 30.4.2020

Zapísala: D.Regendová

