ZÁPIS
z Konferencie zástupcov TO a TK SsTZ, zo dňa 11.10.2014 v Banskej Bystrici
Na základe písomnej pozvánky, odoslanej zástupcom všetkých TK a TO SsTZ v 14dňovom predstihu, sa schôdze zúčastnilo 23 zástupcov.
Pri prezentácii, sekretárka SsTZ p. Regendová, odovzdala zúčastneným zástupcom mandát
delegáta Konferencie SsTZ.
1. Konferenciu otvoril a viedol člen VV SsTZ, p. Milan Kulich, privítal účastníkov
a hostí na Konferencii. Následne Ing. Ľubomír Baran - predseda VV SsTZ dal
v zmysle Stanov SsTZ, hlasovať o zmene programu v tom, že ako prvý bod počas
čakacej doby, bude zaradený bod č. 10 – Ocenenie majstrov SR v súťažiach
jednotlivcov a družstiev za rok 2014, s odovzdaním Medaily STZ a Čestného odznaku
STZ, trénerom a funkcionárom zo Ss- regiónu:
Medaila STZ, bola odovzdaná:
1./ Bača Jozef – TK Dolné Kysuce
2./ Novák Marek – TC Dixon Tenisia B.Bystrica
3./ Pavlík Edmund – TK Banská Bystrica
4./ Ing. Surový Ján – TK Ružomberok
5./ Ing. Šobáň Peter – TK Nová Dubnica
6./ Žolner Ladislav - Lučenec
Čestný odznak STZ, obdržali:
1./ Peter Beňadik ml. – Benet LTC Bytča
2./ Fekete František – TK Rimavská Sobota
3./ Ing. Hanula Miroslav – TK Liptovské Sliače
4./ Ing. Jakál Andrej – TK TENNis FUN B.Bystrica
5./ Ing. Kollárová Ľudmila – TK NCHZ Nováky
6./ Kubiš Tomáš – Top tenis academy Zvolen
7./ Luhový Ivan – TK Púchov
8./ Madliak Martin – TK Ružomberok
9./ Mazúch Peter – TK Banská Bystrica
10./ Mgr. Stanko Matej – ŠK Pepas Slovenská Ľupča
11./ Mgr. Strečok Martin - Top tenis academy Zvolen
12./ Ing. Tužinská Jana – Lieskovský tenisový klub -LTC
13./ Mgr. Uram Ivan - TK TENNis FUN B.Bystrica
Ocenenie „Zásluhy o rozvoj tenisu“, ktoré bude odovzdané na Kongrese STZ v Bratislave, za
SS-región, boli VV SsTZ nominovaní: p. Dagmar Regendová – sekr. SsTZ a Ing. Igor Gubán
– TK Sliač.
Po uplynutí čakacej doby, sa pokračovalo podľa doplneného a odhlasovaného Programu
konferencie: ako bod 6. Predbežná správa o hospodárení SsTZ za 09/2014
Ako bod 11: Správa revízora SsTZ
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2. Voľby komisií:
Mandátová: D. Regendová, A.Vechterová, R.Roučka
Volebná: Mgr. J. Horváth, Mgr. J. Žufka, V. Baran
Návrhová: Ing. J. Valentýni, JUDr. M. Gallo, Ing. A. Blaško
3. Schválenie Programu a Rokovacieho poriadku Konferencie
4. Správa predsedu SsTZ, Ing. Ľubomíra Barana, o plnení Koncepcie rozvoja
tenisu v Ss-regióne, za r. 2011 – 2014, prijatej na konferencii SsTZ z 2.10.2010
5. Správa o hospodárení SsTZ za rok 2013 – Ing. R. Sloboda
6. Správa o hospodárení SsTZ za 01 -09/2014 – Ing. R. Sloboda
7. Správa mandátovej komisie
8. D i s k u s i a
Ing. Baran – vysvetlil počty a mechanizmus volieb do VV SsTZ, členov (zástupcov SsTZ)
do Rady STZ a delegátov na Kongres STZ (5+8+7)
RNDr. Macko, prezident STZ
- podnety a pripomienky k ŠTP STZ, sa sumarizujú na sekretariáte STZ, následne budú
predložené VV STZ, ktorého členovia zaujmú stanovisko a odporúčanie pre Radu
STZ, kde sa záväzne rozhodne o prijatí zmien v jednotlivých článkoch Športovotechnických predpisov, pričom návrhy môžu byť vznesené aj priamo, na zasadnutí RSTZ.
- návrh na zmenu v udeľovaní finančných pokút hráčom, v tom zmysle, že finančné
pokuty, napr. neodhlásenie sa z turnaja a pod. budú zrušené a nahradení „zlými
bodmi“ a pri dosiahnutí určitého počtu týchto bodov – zastavenie činnosti
- semináre na predĺženie licencie, trénerov, rozhodcov – NIE povinnosť účasti na nich,
záujem o licenciu: prax + v budúcnosti elektronický test
- v stretnutí družstiev, hodnotiť zápasy štvorhry za 2 body – aby sa štvorhry hrávali!
- podpora práce s deťmi v kluboch – za registrovaného ml. žiaka: 20,- eur pre klub; za
registr. v kat. Deti do 10 r.: 10,- eur
- predpoklad schválenia Zákona o športe – kritériá pre financovanie i Koncepciu rozvoja
tenisu v SR pre r. 2015 - 2018, napr. v ČR dostávajú kluby dotácie, okrem z ČTZ, aj
zo žúp, hľadať vyžitie Vzdelávacích poukazov pre tenisové kluby;
- profesionalizácia trénerov reprezentačných teamov mládeže
- doporučil jednoduché hráčske zmluvy: hráč – klub, predchádza problémom pri
prestupe, či hosťovaní hráčov
- stagnácia projektu „Tenis do škôl“, školy urobili viac - kluby malá aktivita, čo doplnil
aj Ing. Varmus, na základe prieskumu formou dotazníkov na kluby a ZŠ, keď TK,
vrátili nepomerne menej vyplnených dotazníkov.
Ďalej RNDr. Macko, odpovedal na otázky účastníkov:
Ing. Beňadik – doporučil organizovanie Majstrovstiev SR detí pod záštitou regiónov:
logo na loptách predražuje cenu, malé kluby dotujú veľké kluby: zo strany STZ sa
v budúcnosti MSR nevylučuje, v súčasnosti detský DC a FC cup;
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Mgr. Žufka – aký je systém odmeňovania trénerov v kluboch; pre koho sa hrá Extraliga
– chýbajú diváci; povrch dvorcov pre súťaže družstiev, konkrétne v K.N. Meste:
odmeňovanie spravidla určuje klub, prax: rodič, resp. klub + rodič; k modelu a termínom
stretnutí v EL, sa vyjadrujú zástupcovia zainteresovaných klubov, propagácia stretnutí je
v réžii klubov; povrch, prípadné výnimky určuje riadiaci orgán, od II. ligy STZ.
Ing. Blaško – v TK Žilina pripravuje projekt odmien pre klubových trénerov –
financovanie cez klub; neskoré zverejňovanie výsledkov hráčov na turnajoch, určiť
termín do kedy; skoré termíny MSR jednotlivcov mládeže; v USA sa v stretnutí
univerzitných družstiev začína stretnutie štvorhrou; lopty od STZ – menej kvalitné:
termíny zverejňovania výsledkov môže byť určené min. pre A a B-kategórie turnajov; termíny
MSR musia byť v predstihu nadväzujúcich medzinárodných cupov a ME; dvojhra má
prioritu; – čerství hráči pre dvojhru; kvalitu lôpt – reklamovať na STZ, u dr. Páleníka
Ing. Šimko – pri vyhľadávaní detí, i v TC Bojnice je dlhodobo zaužívaná prax
„expandovania“ aj do okolitých dedín, z ktorých viacerí súťažní hráči klubu.
- možnosť ostaršenia 10 ročných detí pre družstvo ml. žiactva; konštatoval podstatne
lepšiu koncentráciu v tréningovom procese, detí v školskom veku:
STZ prijal
kategorizáciu detí a mládeže, podľa odporúčania ITF pred 4 rokmi, na základe vyjadrení
predovšetkým trénerov
Mgr. Stanko – prečo len jedna oficiálna lopta; možnosť lôpt z STZ, na turnaje
organizované klubmi; dotácie klubom za účasť v DC FC detí: k výberu oficiálnej lopty
prebehol štandardný tender – vybraná ponuka s najlepšími podmienkami, dve oficiálne lopty
vylučujú spravidla výrobcovia lôpt a následne nevýhodné podmienky pre STZ; pre cca 400
turnajov dodanie lôpt od STZ – nereálne; sponzor Nadácie detského DC a FC, SPP –
podstatne znížil pôvodné fin. prostriedky
Mgr. Pavlík – ako distribútor lopty PRINCE, potvrdil nezáujem vstupovať do tendra na
dve oficiálne lopty, ale doporučil priamou distribúciou lôpt na kluby výrobcom lôpt, čim
by došlo k možnej likvidácii marže pre distribútora lôpt nižšej ceny pre lopty pre
kluby: návrh bude konzultovaný na STZ a u výrobcu DUNLOP.
Mgr. Bača – z detí, ktoré u nich boli zaradené do projektu „Tenis do škôl“, v súčasnosti
tvoria základ družstiev v TK.
9. Voľba členov do VV SsTZ: predložená 6-členná kandidátka (Baran, Blaško, Gallo,
Kulich, Sloboda, Tužinská, Stanko, Varmus, Beňadik – tajné hlasovanie
10. Voľba členov do Rady STZ a delegátov na Kongres STZ:
Voľba za členov Rady STZ - prebehla tajným hlasovaním,
voľba delegátov na Kongres STZ – verejným hlasovaním.
11. Príprava na sezónu 2015.
p. Regendová – upozornila hlavne na termín prihlasovania turnajov do TL 2015 –
15.10.2014, ( prihlasovať cez e-tenis, seniorske turnaje poslať na predpísanom tlačive)
termín prestupov, termín obnovy kolektívnej registrácie.
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12. Správa volebnej komisie:
Mgr. Horváth:
Výkonný –výbor SsTZV
Ing.. VARMUS Michal, PhD.

17

Ing. BARAN Ľubomír

16

Ing. BLAŠKO Anton

14

KULICH Milan

11

Ing. TUŽINSKÁ Jana

10

–––––––––––––––––––––––––––
náhradník do VV SsTZ, člen Rady STZ
JUDr. Gallo Michal
Rada STZ
Ing. VALENTÝNI Juraj
REGENDOVÁ Dagmar
Ing. TUŽINSKÁ Jana
Mgr. HORVÁTH Jaroslav
Mgr. STANKO Matej
JUDr. GALLO Michal
LONGAUER Ladislav
Ing. SLOBODA Radovan
–––––––––––––––––––––––––––náhradníci do Rady STZ

9

18
17
17
16
14
13
11
9

Podhora Martin

5

Příkazský Jří

4

Kongres STZ
LONGAUER Tomáš
PAVLÍK Edmund
BARAN Vladimír
Ing. PETRÁŠ Juraj
Ing. ŠOBÁŇ Peter
ŠIMKO Stanislav
Ing. BEŇADIK Peter
––––––––––––––––––––––––––
Náhradníci na Kongres STZ
Podhora Martin
Příkazský Jří
Revízor SsTZ
Ing. BEŇADIK Peter

16
16
15
14
14
12
11

11
9

19
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Predseda VV SsTZ – Ing. Ľubomír BARAN – jednohlasne
Členovia VV STZ: Ing. Anton Blaško – návrh na člena VV STZ, Ing. Michal Varmus –
návrh na člena VV STZ, Milan Kulich – návrh na predsedu KRK STZ, Ing. Jana
Tužinská – návrh na podpredsedu R - STZ

12. Správa návrhovej komisie:
Ing. Valentýni: - predniesol a dal pripomienkovať Návrh uznesenia. Konferenciou schválené
Uznesenie, tvorí prílohu k tomuto Zápisu.
13. Záver
Ing. Baran – po vyčerpaní programu, konferenciu ukončil.
V Banskej Bystrici, 11.10.2014
Zapísal: Ing. Valentýni
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UZNESENIE
z Konferencie zástupcov TK a TO SsTZ, konanej 11.10.2014, v Banskej Bystrici

1. b e r i e n a v e d o m i e :
a) správu revízora SsTZ za rok 2014, prednesenú Ing. Beňadikom
b) informácie poskytnuté prezidentom STZ, RNDr. Mackom a jeho odpovede na
dotazy účastníkov Konferencie
c) informácie podané sekretárkou SsTZ, p. Regendovou, k príprave sezóny 2015

2. s c h v a ľ u j e :
a) Správu predsedu SsTZ o plnení Koncepcie rozvoja tenisu v Ss-regióne za r. 2011 –
2014, prednesenú Ing. Baranom
b) Správu o hospodárení SsTZ za rok 2013 a správu o priebežnom hospodárení
za 01 - 09/2014
c) Výsledky volieb:
VV SsTZ: Ing. Baran- predseda, Ing. Blaško, Ing. Varmus, Ing. Tužinská, p. Kulich
d) Uznesenie z Konferencie zástupcov TK a TO SsTZ

3. u k l a d á :
a) pripomienky vznesené delegátmi Konferencie k ŠTP, prezentovať na najbližšom
zasadnuti VV STZ a Rade STZ
T: v texte
Z: zást. SsTZ vo VV STZ a R-STZ

V Banskej Bystrici, 11.10.2014
Zapísal: Juraj Valentýni
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