
                                                                 Zápis č.4/2020 

                       zo zasadnutia  Vv  SsTZ konaného dňa 29.6. 2020 v Žiline 

 

Čas začiatku zasadnutia: 9,30 hod  Čas ukončenia zasadnutia: 13,00 hod. 

Prítomní členovia Vv SsTZ :  A. Blaško,  , K. Kőberling, M. Stanko  

Ospravedlnení členovia Vv SsTZ:  M. Varmus, J.Tužinská 

Počet prítomných členov Vv SsTZ : 3 z 5 

Celkom 3  hlasy rozhodujúce, zasadnutie je uznášaniaschopné 

Prizvaní na Vv SsTZ: A.Jakal, D. Regendová,  

/ V zmysle prezenčnej listiny/ 

Program: 

 1./  Vyhodnotenie LMR jednotlivcov 2020 

 2./  Informácie z Vv STZ 

 3./  Rôzne  

   

 
K bodu 1: Vyhodnotenie LMR jednotlivcov 2020  
D. Regendová 

Majstrovstvá jednotlivcov s mesačným oneskorením kvôli K 19, prebehli vo všetkých 

vekových kategóriách .Organizačne zabezpečené na dobrej úrovni. 

Počet účastníkov v jednotlivých kategóriách ( 2-hra/ 4.hra ):  

mladší žiaci 24/10, mladšie žiačky 39/16, starší žiaci 39/15, staršie žiačky 41/17,  

dorastenci 47/17, dorastenky 40/15, muži 48/15, ženy 18/0  

Usporiadateľom LMR boli zaslané zmluvy o vzájomnej spolupráci spolu s tlačivom na 

vyúčtovanie finančných prostriedkov. Dotácie pre usporiadateľov mládežníckych kategóriách 

po 300 €, dospelí 400 €. Po doručení zmlúv spolu s vyúčtovaním od usporiadateľov na 

sekretariát SsTZ bude dotácia uhradená. 

A.Blaško 

MR dorastenky – počasie neprialo a jedno celé kolo sme museli odohrať v hale 

D.Regendová 

MR st.žiaci -  pre nepriaznivé počasie sa štvorhry začali hrať až na tretí deň majstrovstiev ( 6 

dvojíc už neprišlo) 

 

Vv SsTZ  berie na vedomie: 
Informácie p.D.Regendovej, A.Blaška 
Vv SsTZ ukladá: 

  Po doručení zmlúv spolu s vyúčtovaním uhradiť usporiadateľom dotáciu LMR  

  Z: D.Regendová    T: priebežne 

 
 
K bodu 6: Informácie z Vv STZ 

A.Blaško 

-informoval o NTC Košice-spraviť ale v menšom rozsahu 

- boli schválené rozpisy na LM SR jednotlivcov 

- finančné príspevky by mali kluby dostať v takej výške ako za rok 2019 

- prihlášky družstiev na detský DC a FC treba zaslať cez prihlasovací formulár do 15.7.2020  



- extraliga bola vyhodnotená na veľmi dobrej úrovni nakoľko sa na nej zúčastnili všetci naši 

najlepší slovenskí hráči 

- v dňoch 4.-5.7.2020 sa v Bratislave uskutoční medzinárodné tenisové stretnutie Pohár 

priateľstva Slovensko – Česko, AXA aréna NTC bude dejiskom Fed Cup stretnutia , na 

vonkajších kurtoch  NTC  budú hrať muži do 23 rokov a  na dvorcoch TK STU Slávia 

Bratislava si zmerajú sily juniori a juniorky do 16 rokov.  

- Rada STZ sa uskutoční dňa 26.9.2020 v Bratislave 

 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie, A.Blaška  

 

 

K bodu 7: Rôzne 

D.Regendová 

- podľa prihlášok na detský DC a FC sa zváži (aj podľa záujmu), či sa urobí školenie 

kapitánov družstiev 

A.Blaško 

- p. Tužinská a p.Stanko na otázky zo zápisu č.3/2020 odpoveď dostali 

- Konferencia SsTZ sa uskutoční v prvej polovici októbra 2020 

 

 

Vv SsTZ berie na vedomie: 

Informácie, D.Regendovej,,A.Blaška 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 29.6.2020 

 

 
 

 


