Zápis
Z konferencie zástupcov TO a TK SsTZ konaného dňa 21.3. 2015 v B. Bystrici
Prítomní: Ľ. Baran, M. Kulich, A. Blaško, M. Varmus, J. Tužinská, D. Regendová,
zástupcovia tenisových klubov SsTZ
Program:
1./ Otvorenie
2./ Voľba komisií
3./ Správa mandátovej komisie
4./ Schválenie programu konferencie
5./ Návrh koncepcie rozvoja tenisu v Ss regióne na roky 2015-2018
6./ Správa o hospodárení za r. 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
7./ Správa revízora SsTZ
8./ Diskusia
9./ Správa návrhovej komisie
10./ Žrebovanie
11./ Záver
K bodu 10: Žrebovanie, reciprocita Bergerove tabuľky a dožrebovanie nových družstiev
K bodu 2: Po čakacej dobe sa stala schôdza uznášaniaschopná a bola zvolená
mandátová komisia: p. Regendová, p. Tužinská a p. Virág a návrhová komisia : p. Blaško,
p.Horváth, p.Koberling
K bodu 3 : Z 56 reg. zástupcov klubov prítomní 15.
K bodu 4:
Program jednomyseľne schválený
K bodu 5: Vypracoval a informoval predseda Ing. Baran, viď.príloha Návrh Koncepcie ....
K bodu 6: Informoval p. Ing.Kulich viď správa a návrh rozpočtu
K bodu 7: nepredložená
K bodu 8: Diskusia
- Ing.Varmus informoval o projekte Tenis do škôl, Dajte deti na tenis, pilotný projekt
- P.Longaer tenis do škôl, mesto Podbrezová
- P.Tužinská
- Blaško žiadosť o dotácie Mesto
- Bača – svoje skúsenosti so školami, s mestom, obcami, súťaživosť detí
- Blaško informoval o STZ
- Kulich informoval o TL, objektívne pridelovanie turnajov, princípy
- Regendová informovala o súťaží družstiev na r. 2015, rozpisy k jednotlivým súťažiam
budú zverejnené na internetovej stránke a zaslané na tenisové kluby
- Nominácia na MSR, návrh nominácie-kritéria
- Nominácia na MSR 16 ročných – región do 18 ako nominačný turnaj schválený
- Baran informoval o Vv STZ, Vv SsTZ
K bodu 9: p. Blaško predniesol a dal pripomienkovať Návrh uznesenia. Konferenciou
schválené uznesenie tvorí prílohu k tomuto zápisu.

Zapísal: Ing.Blaško Anton
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UZNESENIE
z konferencie zástupcov TK a TO SsTZ, konanej 21.03.2015, v Banskej Bystrici

1. b e r i e n a v e d o m i e :
a) Informácie o projekte Tenis do škôl, Dajte deti hrať prednesené p. Varmusom
b) Správu o hospodárení SsTZ za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015,
prednesenú, p. Kulichom
c) Aktuálne informácie zo zasadnutia VV STZ, od predsedu SsTZ Ing. Barana
a člena VV STZ, p. Blaška
d) Informácie podané sekretárkou SsTZ, p. Regendovou, k príprave sezóny 2015

2. s c h v a ľ u j e :
a) Koncepciu rozvoja tenisu v Ss-regióne na roky 2015-2018.
b) Vyžrebovanie súťaží družstiev na rok 2015.
c) Rozpočet SsTZ na rok 2015
d) Princípy prideľovania turnajov do TL
e) Kritéria na nominovanie hráčov na MSR

3. u k l a d á :
a) Podnety od účastníkov konferencie, prezentovať na zasadnutiach VV STZ.
T: priebežne v r. 2015

Z: členovia VV STZ

V Banskej Bystrici, 21.03.2015
Zapísal: Ing. Blaško Anton
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