Zápis č.2/2022
zo zasadnutia Výkonného výboru SsTZ dňa 23.2.2022 v Banskej Bystrici
Čas začiatku zasadnutia: 9,00 hod.

Čas ukončenia zasadnutia: 13,00 hod.

Prítomní členovia Vv SsTZ : A. Blaško, M. Varmus, , K. Kőberling, J. Tužinská, M.Stanko
Počet prítomných členov VvSsTZ: 5 z 5
Celkom 5 hlasov rozhodujúcich, zasadnutie je uznášaniaschopné
Prizvaní na Vv SsTZ: D. Regendová, A.Jakál
/ V zmysle prezenčnej listiny/
Program zasadnutia:
1./ Kontrola zápisu z Vv 19.1.2022
2./ Informácie z vv STZ
3./ Príprava Konferencie SsTZ
4./ Príprava súťaží družstiev SsTZ 2022
5./ Rôzne
6./ Obed
Zoznam podkladov k jednotlivým
Zaslané elektronicky:
K bodu 3: Pozvánka s prílohou
Rokovací a volebný poriadok
K bodu 4: Zaradenie družstiev do jednotlivých tried
K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv 19.1.2022
Úlohy splnené: Z.č.1/2022 bod 2
Vv SsTZ berie na vedomie:
- informáciu o splnení úloh
K bodu 2: Informácie z vv STZ
A.Blaško
- vv STZ dodatočne schválil žiadosť ŠK Odema Púchov k Programu spolufinancovania
tenisových projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2021
- v v STZ schválil pre klub Fresh Club Zvolen hrať súťaž družstiev v II.lige na umelej tráve
- p.Macko a p.Moška sa plánujú zúčastniť na konferencii SsTZ
- vv STZ bola predložená Správa o činnosti SsTZ za rok 2021
- Rada STZ sa uskutoční 9.4.2022,
Vv SsTZ berie na vedomie:
- informáciu: A.Blaška
K bodu 3: Príprava Konferencie SsTZ
A.Blaško
- Konferencia sa uskutoční dňa 23.3.2022 v Lieskovci (kultúrny dom)
- pozvánka na Konferenciu ako aj ostatné potrebné materiály budú zaslané klubom meilom
- konferenciu bude viesť M.Varmus
- Správu o činnosti SsTZ za rok 2021 a plnenie Koncepcie rozvoja tenisu
v stredoslovenskom reg. za r.2018-2022 predloží p.Blaško
- mandátová komisia D.Regendová, Z.Perháčová
- volebná komisia K.Kobeling, J.Tužinská
- návrhová komisia M.Stanko, J.Horváth

- Správu o hospodárení za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 predloží p.Varmus
- správu kontrolóra predloží p.Jakál
- kandidátku postaví vv SsTZ na základe svojich návrhov, ale aj návrhov z klubov
J.Tužinská
- k Pozvánke na Konferenciu pripojiť oznam o voľbách v súlade so stanovami SsTZ
a dopísať tam „lopty pre usporiadateľov turnajov na základe TL 2022 budú odovzdané
osobne zúčastneným zástupcom klubov
M.Varmus
- pripraviť volebné lístky , vv SsTZ a zástupcov do Rady STZ
- pripraviť zoznam klubov pre stanovenie počtu hlasov na Konferencii ( podľa kvantitatívnych
kritérií STZ k 30.9. predchádzajúceho roka)
- preveriť možnosť premietania v kultúrnom dome
D.Regendová
- pripraviť ocenenia pre majstrov SR jednotlivcov aj družstiev za rok 2021

Vv SsTZ berie na vedomie: Informácie: T.Blaška, J.Tužinskej. M.Varmusa,D.Regendovej
Vv SsTZ ukladá: Pripraviť potrebné podklady na Konferenciu SsTZ
Poslať všetkým registrovaným klubom pozvánku na konferenciu aj
s prílohou, rokovací a volebný poriadok, Správu o činnosti,a aj zverejniť na web stránke
Z: D. Regendová
T: 11.3.2022
K bodu 4: Príprava súťaží družstiev SsTZ 2022
D.Regendová
- podľa prihlášok boli družstvá zaradené do jednotlivých tried, nakoľko je reciprocita pri
nových družstvách budú čísla dožrebované
K.Koberling
- zaradenie družstiev do jednotlivých tried s termínmi stretnutí aj s bergerovými tabuľkami
poslať klubom
J.Tužinská
-súťaže družstiev detí do 10 a 8 rokov hrať turnajovým spôsobom, nakoľko sa to osvedčilo
- pri jednotlivých skupinách osloviť kluby, ktoré by mali záujem organizovať turnaj v danej
skupine
Vv SsTZ berie na vedomie:
- informácie: D.Regendovej, K.Koberlinga, J.Tužinskej
Vv SsTZ ukladá: Poslať klubom zaradenie družstiev do jednotlivých tried
Osloviť kluby o organizovanie družstiev detí do 10 a 8 rokov
Z: D.Regendová
T: 11.3.2022

K bodu 5: Rôzne
D.Regendová
- zorganizovať školenie kapitánov družstiev pred začiatkom súťaží družstiev (apríl)
J.Tužinská
- zorganizovať jarné sústredenie mládeže SsTZ, nakoľko pandemická situácia nám to už
umožňuje
K.Koberling
- ak by bol záujem skúsiť zorganizovať aj sústredenie pre deti do 10 rokov ( výber zo
stredoregiónu)

A.Blaško
- Na Rade STZ 9.4.2022 sa bude odovzdávať ocenenie za rozvoj tenisu, navrhujem za
stredoregión, Ing. Miroslava .Vrbackého z klubu Šport Park Lúčky , a Mgr. Miloša Hermana in memoriam ZZO Čadca
Výsledok hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
VvSsTZ: schvaľuje

Vv SsTZ berie na vedomie:
- informácie: D.Regendovej, J.Tužinskej, K.Koberlinga

V Banskej Bystrici dňa 23.2.2022

Zapísala D.Regendová

