Zápis zo zasadnutia
Konferencie zástupcov TO, TK SsTZ dňa 11.3.2017 v Banskej Bystrici
Čas začiatku konferencie : 09:00 hod.
Predsedajúci: Ľubomír Baran

Čas ukončenia konferencie: 12:30 hod.
zapisovateľ: Anton Blaško

Prítomní zástupcovia TO,TK SsTZ:
Dušan Hrnčiar, ŠKT Kremnica, člen výboru ŠKT
Vladimír Baran,TK Ladomerská Vieska, tajomník TK
Lukáš Gottwald, TK Vrútky, člen TK
Jozef Virág, TK Ružomberok, tajomník TK
Ivan Luhový, TK Púchov, tajomník TK
Juraj Valentýni,TK Sliač,zástupca člen výboru TK
Tomáš Longauer, TK Podbrezová, predseda
Milan Šupica, TK Žilina, zástupca TK-tréner
Martin Michalko,TKM Martin, zástupca TK-tréner
Stanislav Šimko,Tenis Centrum Bojnice, predseda TK
Karol Koberling, TK Baník Prievidza, člen TK
Jaroslav Horváth, TK Elán Veľký Krtíš, predseda TK
Matej Stanko,ŠK Pepas Slovenská Ľupča, predseda TK
Pavel Mrkvan, Fresh Club Zvolen, predseda TK
Ján Cerovský, TK Hriňová, predseda TK
Mario Matušek, TK Tlačiarik, zástupca TK – tréner
Marek Lenč, TK Tajch Nová Baňa, tajomník TK
Ivan Uram, TK TENNis FUN Banská Bystrica, predseda TK
Martin Labaš, TC BASELINE Banská Bystrica, podpredseda TC
Tomáš Kubiš, Top tenis academy Zvolen, predseda TK
Počet prítomných zástupcov TO,TK SsTZ o 09:00: 18 z 55 ( 32,70
Prítomní členovia Vv SsTZ: Baran Ľubomír, Kulich Milan, Blaško Anton, Varmus
Michal, Tužinská Jana
Prizvaní: Regendová Dagmar, Beňadik Peter st., Greguška Ivan
Hostia : Sloboda Radovan, Kuchař Vladimír
(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe)
Zasadnutie nie je uznášaniaschopné
Nakoľko konferencia nie je uznášaniaschopná predsedajúci p. Baran Ľubomír prešiel k bodu
10 , programu – Žrebovanie súťaže družstiev na rok 2017
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Program konferencie:

1. Otvorenie
2. Voľba komisií ( mandátovej a návrhovej )
3. Správa mandátovej komisie
4. Schválenie programu Konferencie
5. Správa o činnosti SsTZ za rok 2016
6. Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na
rok 2017
7. Správa kontrolóra SsTZ
8. Ocenenie majstrov Slovenska v súťaži jednotlivcov
a družstiev za rok 2016
9. Diskusia
10. Žrebovanie súťaže družstiev na rok 2017
11. Správa návrhovej komisie - uznesenie
12. Záver

Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu:
Zaslané elektronicky :
K bodu 5 :
K bodu 6 :
K bodu 7 :
K bodu 10 :

Správa o činnosti SsTZ za rok 2016
Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na
rok 2017
Správa kontrolóra SsTZ
Rozdelenie družstiev do jednotlivých tried

Spôsob prístupu k jednotlivým dokladom: sekretariát SsTZ ,
https://www.stz.sk/stredoslovensky-tenisovy-zvaz
K bodu 1 : Otvorenie
Konferenciu otvoril o 10:00 predseda VV SsTZ p.Baran Ľubomír.
K bodu 2 : Voľba komisií ( návrhovej, mandátovej )
Návrhová komisia :
Predseda : Blaško Anton
Členovia : Valentýni Juraj, Šupica Milan
Mandátová komisia :
Predseda: Baran Vladimír
Členovia : Regendová Dagmar, Tužinská Jana
Konferencia schvaľuje zloženie komisií :
Výsledok hlasovania : Za: 20 Proti : 0 Zdržali sa : 0
K bodu 3 : Správa mandátovej komisie :
Predniesla ju p. Baran Vladimír
Z 55 prizvaných delegátov je prítomných 20 ( 36,36 %)
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K bodu 4 : Schválenie programu Konferencie

Konferencia schvaľuje program :
Výsledok hlasovania : Za: 20 Proti : 0

Zdržali sa : 0

K bodu 5 : Správa o činnosti SsTZ za rok 2016 – predseda VV SsTZ Baran Ľ.
Správa bola pripravená v písomnej forme viď príloha zápisu
Konferencia berie na vedomie :
Správu o činnosti SsTZ za rok 2016

K bodu 6 : Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 – p.Kulich
M.
Správa a návrh rozpočtu bol pripravený v písomnej forme viď príloha zápisu
Konferencia berie na vedomie :
Správu o hospodárení za rok 2016
Konferencia schvaľuje :
Návrh rozpočtu na rok 2017
Výsledok hlasovania : Za: 20 Proti : 0

Zdržali sa : 0

K bodu 7 : Správa kontrolóra SsTZ – p.Beňadik P. st.
Správa bola pripravená v písomnej forme viď príloha zápisu

Konferencia berie na vedomie :
Správu kontrolóra SsTZ za rok 2016
K bodu 8 : Ocenenie majstrov SR
Boli ocenení majstri SR podľa zoznamu viď. príloha zápisu
K bodu 9 Diskusia
Po prednesení správy o činnosti SsTZ za rok 2016 sa prihlásil p. Sloboda Radovan, ktorý
ocenil, že VV SsTZ vypísal grant pre kluby na rok 2016, ale predniesol svoju pripomienku, že
dodané projekty neboli zverejnené na webovej stránke stz a spolu s p.Kuchařom Vladimírom
navrhol aby pri ďalších grantoch boli všetky projekty zverejnené na webe po ich vyhodnotení.
p. Valentýni Juraj a p. Šimko Stanislav diskutovali o stave tenisového areálu v Bojniciach
p. Lenč Marek ocenil grant pre rok 2016 a poďakoval za klub Nová Baňa
p. Baran Ľubomír diskutoval o zmene počtu hráčov na súpiskách mladšieho žiactva v I.triede
zo 4 na 5 a uviedol, že na VV STZ bol jeden z mála členov proti tejto zmene
p. Varmus Michal informoval o školení rozhodcov 2,3 tr. dňa 7.- 9.4.2017 v NTC v Bratislave
a o školení kapitánov družstiev 18.3.2017 v Banskej Bystrici a v Žiline.
p. Luhový Ivan mal otázku k problematike rozhodcov uvedených na súpiskách a ich platnosti
licencie
p.Varmus Michal informoval o projekte Tenis do škôl a existujúcom promo videu
Strana 3 z 5

p.Greguška Ivan informoval o novom zákone o športe čo sa týka trénerov, rozhodcov,
sponzorských zmlúv, zmlúv o dobrovoľníckej činnosti. Informoval o povinnostiach športových
odborníkov v športe vo vzťahu s STZ a MŠ SR, ďalej o povinnostiach klubov pri uzatváraní
sponzorských zmlúv a zmlúv o dobrovoľníckej činnosti. Všetky informácie ohľadne nového
zákona sú na stz.sk.
p.Blaško Anton takisto diskutoval o problematike nových zmien čo sa týka trénerov,
rozhodcov, kapitánov družstiev po novom, o nefunkčnosti ISŠ a emailovej adresy MŠ SR, na
ktorú posielali športoví odborníci svoje oznámenia o podnikaní , o potrebe zverejňovania
sponzorských zmlúv a ich vyúčtovaní na klubových web stránkach
p.Longauer Tomáš diskutoval o odborníkoch v športe masér, vypletač
p.Virág Jozef sa zapojil do diskusie ohľadne trénerov a zmlúv s klubom
p.Luhový Ivan za zapojil do diskusie ohľadom zmlúv v kluboch o dobrovoľníckej činnosti
a možnosti uzatvárania týchto zmlúv len so športovými odborníkmi zapísanými v ISŠ
p.Sloboda Radovan informoval o tenise detí do 8 rokov a porovnal ho s českým systémom.
Zdôraznil, že v Čechách majú omnoho viac a kvalitnejších turnajov detí do 8 rokov a hrávajú
ho na malý oranžový dvorec, kdežto u nás nie. Takisto porovnal ceny, ktoré dostanú u nás
víťazné družstvá na MSR družstiev ( pohár a ostatní len medaile a diplomy) a cenami, ktoré
dostávajú deti do 8 rokov v Čechách ( veľké poháre a trofeje)
p.Baran Ľubomír diskutoval o amatérskom tenise
p.Kuchař Vladimír navrhol spoločné osobné stretnutia aj počas roka nielen na konferencii
Na základe pripomienky p. Slobodu a p.Kuchařa bol prednesený návrh aby boli pri ďalších
vypísaniach grantu na rozvoj mládežníckej základne v regióne pre všetky kluby v
Stredoslovenskom regióne a registrované v STZ zverejnené všetky projekty klubov na
webovej stránke: https://www.stz.sk/stredoslovensky-tenisovy-zvaz po ich vyhodnotení
a súhlase dotyčných predkladateľov projektov

Konferencia schvaľuje tento návrh :
Výsledok hlasovania : Za: 11 Proti : 2 Zdržali sa : 4

Nehlasovali : 3

K bodu 10 : Žrebovanie súťaže družstiev SsTZ na rok 2017
Bol navrhnutý spôsob hry družstiev detí do 8 rokov a to : dvojhry a štvorhry systémom na dva
víťazné tie breaky do 10 bodov a rozhodujúci tretí tie break do 7 bodov
Konferencia schvaľuje tento návrh :
Výsledok hlasovania : Za: 18 Proti : 1 Zdržali sa : 1

Konferencia berie na vedomie :
Výsledky žrebovania družstiev SsTZ na rok 2017
Konferencia ukladá :
Sekretárke SsTZ p. Regendovej Dagmar uviesť výsledky žrebovania do etenisu STZ
Termín 31.3.2017
Výsledok hlasovania : Za : 20 Proti : 0 Zdržali sa : 0
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