Zápis č.4/2022
zo zasadnutia Výkonného výboru SsTZ dňa 20.4. 2022 v Lieskovci
Čas začiatku zasadnutia: 9,00 hod.

Čas ukončenia zasadnutia: 13,00 hod.

Prítomní členovia Vv SsTZ : M. Varmus , A. Blaško, K. Kőberling, J. Tužinská, M. Stanko
Prizvaní na Vv SsTZ: D. Regendová, A.Jakal
Ospravedlnený: A.Jakál
Počet prítomných členov vv SsTZ: 5 z 5
Celkom 5 hlasov rozhodujúcich, zasadnutie je uznášaniaschopné
Program zasadnutia:
1./ Kontrola zápisu z Vv marec / 2022 /
2./ Vyhodnotenie „Jarného sústredenie SsTZ 2022“ (mladšie a staršie žiactvo , deti
do 10 rokov)
3./ Rozpis LMR jednotlivcov SsTZ 2022
4./ Rôzne
K bodu 1: Kontrola zápisu z Vv marec /2022/
Úlohy splnené: Z.č. 3/ 2022 bod 2, bod 3 a bod 5
Úlohy trvalé: Z.č.3/ 2022 bod 4
Vv SsTZ berie na vedomie:
- informáciu o splnení úloh
K bodu 2: Vyhodnotenie „Jarného sústredenie SsTZ 2022“ (mladšie a staršie žiactvo ,
deti do 10 rokov)
K.Köberling
- sústredenie mladých tenisových talentov SsTZ do 10 rokov sa uskutočnilo 14. – 16.4.2022
v Prievidzi, zúčastnilo sa 16 detí
- sústredenie prebiehalo podľa programu, ktorý bol zaslaný účastníkom
- sústredenie sa vydarilo, spokojnosť bola zo strany detí ako aj rodičov
J.Tužinská
- sústredenie talentovaných hráčov a hráčok SsTZ ( ml.a st.žiactva) sa uskutočnilo 18.20.4.2022 v Lieskovci, zúčastnilo sa 15 háčov
- počasie neprialo, väčšinou sa hralo v hale
- nakoľko zo strany detí a rodičov je priaznivý ohlas na sústredenie, mohli by sme
zorganizovať na jeseň sústredenie zamerané na kondičnú prípravu hráčov
- na sústredenia bol pozvaný Rudolf Horváth (reprezentačný tréner mládeže STZ), ktorý
vyzdvihol skvelú organizáciu oboch sústredení a verí, že v budúcnosti sa podarí
zorganizovať sústredenie spoločne SsTZ a STZ.
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie: K. Köberlinga, J.Tužinskej
K bodu 3: Rozpis LMR jednotlivcov SsTZ 2022
D. Regendová
- rozpis zaslaný Vv SsTZ meilom 5 dní pred zasadaním.
- jednotlivým usporiadateľom MR budú zaslané zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
na organizáciu podujatia, lopty a ceny budú usporiadateľom doručené
- finančné príspevky pre mládežnícke kategórie v sume 300 €, dospelí 400 € a deti do 10
rokov 200 €
J.Tužinská
- víťazom LMR vo všetkých kategóriách dať spraviť tričká s logom SsTZ a nápisom „víťaz
Stredoslovenského regiónu 2022“

Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie: D.Regendovej, J.Tužinskej
Vv SsTZ schvaľuje:
Rozpis LMR jednotlivcov SsTZ 2022
Výsledok hlasovania:
Za 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vv SsTZ ukladá: Schválený Rozpis zaslať jednotlivým klubom a zverejniť na stránke SsTZ
Z: D.Regendová
T: Ihneď

K bodu 4: Rôzne
M.Varmus
- školenie kapitánov družstiev bolo zorganizované formou webináru 12.4.2022
M.Stanko
- požiadal vv, či by p.Grešo, ktorý sa zaoberá marketingom mohol prísť na najbližší vv SsTZ
D.Regendová
- objednať lopty pre usporiadateľov súťaže družstiev detí do 10 a 8 rokov
- zverejniť na stránke SsTZ „ Koncepciu SsTZ 2022-2026 „
- na najbližšom vv STZ zistiť, či sa neplánuje v rámci regionálnych sekretariátov obnova
počítačového vybavenia
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie M.Varmusa, M.Stanka, D.Regendovej

V Banskej Bystrici dňa 20.4.2022

Zapísala D.Regendová

