Východoslovenský tenisový zväz, Košice
Zápis z Vv VsTZ zo dňa 13.7.2022
16:00, Košice (Penzión SET)
Prítomní členovia Vv VsTZ : Vavrinec Sedlák, Ing. Igor Lupták, Tomáš Záborský, Ing. Peter
Jedinák, Marek Potočňák, Doc. Ing. Július Bacsó CSc-čestný predseda.
Ospravedlnení členovia Vv VsTZ : Jozef Maras ml., Dušan Hrebík, Ing. Vladimír Gerhartkontrolór
Neospravedlnený člen VV VsTZ: Ladislav Bujňák-zástupca hráčov
Počet prítomných členov Vv VsTZ : 5 z 8
Počet členov potrebných na uznášania schopnosť orgánu : 4
Počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia : 4
Zasadanie je uznášania schopné.
Predsedajúci konštatuje, že lehota na prípravu zasadnutia bola dodržaná, pozvánka
s materiálmi zaslaná .....7.2022, ďalšie materiály predložené priamo na zasadnutí 13.7.2022.
Program VV VsTZ :
1. Otvorenie, kontrola zápisu z 31.5.2022
2. Informácie predsedu, podpredsedu a sekretára
3. Hospodárenie VsTZ
4. Súťaže družstiev
5. Detský DC a FC do 10r.- oblastné kolo
6. Sústredenia
7. Logo
8. Rôzne
9. Záver

Spôsob prístupu k jednotlivým podkladom : sekretariát VsTZ, zverejnené na stránke
STZ/VsTZ, podklady odoslané emailom
1) Otvorenie, kontrola zápisu z 31.5.2022
- inventarizácia majetku VsTZ – úloha nesplnená z dôvodu dovolenky ekonómky
T.: 30.4.2022
Z.: p.Lupták
VV VsTZ schvaľuje náhradný termín
T.: 14.6.2022
Z.: p. Bacsó, p.Záborský,p.Lupták
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
VV VsTZ schvaľuje posledný náhradný termín
T.: 31.7.2022
Z.: p. Bacsó, p.Záborský,p.Lupták
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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2) Informácie predsedu, podpredsedu a sekretára
predseda:
- podal informácie zo zasadnutia VV STZ dňa 15.6.2022
- zasadnutie Legislatívnej komisie STZ
podpredseda:
- zasadnutie mediálno-marketingovej STZ
sekretár:
- zasadnutie komisie ŠTK STZ
VV VsTZ : berie na vedomie

3) Hospodárenie VsTZ
- podpredseda podrobne informoval o hospodárení VsTZ za prvý polrok 2022 a zároveň
poukázal na možné zmeny položiek v príjmovej aj výdajovej časti rozpočtu VsTZ.
VV VsTZ : berie na vedomie

4) Súťaže družstiev
sekretár podrobne informoval, ako riadiaci súťaží družstiev VsTZ, o priebehu, kolízii
termínov, odhlásení a nenastúpení družstiev v súťažiach.

-

VV VsTZ: ukladá
Vydať Spravodaj VsTZ č...... s uvedením postupujúcich a zostupujúcich družstiev
T.: do 25.7.2022
za: 5

Z.: sekretár
zdržal sa: 0

proti: 0

VV VsTZ schvaľuje
rozpisy súťaží družstiev klubov VsTZ na záver Tenisového roka 2022 a zverejniť ich v
Spravodaji
T.: ako v texte
za: 5

Z.: predseda, sekretár
zdržal sa: 0

proti: 0

5) Detský DC a FC do 10r.- oblastné kolo
predseda oboznámil s priebehom Oblastného kola D DC a DC do 10r., odovzdaním
cien družstvám za súťaže VsTZ do 10r. a poďakoval organizátorom (dievčatá=TK
1901 SNV, chlapci=1.TC HE) za organizáciu.

-

VV VsTZ: berie na vedomie
6) Sústredenia
-

p. Potočňák informoval o spracovávaní metodiky, nominačných kritérií a termínoch
jednotlivých regionalných sústredení.
VV VsTZ: ukladá
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trénersko-metodickej komisií spracovať metodiku a nominačné kritéria
regionalných sústredení a zaslať do 22.7. sekretárovi na zverejnenie do Spravodaja
T.: do 22.7.2022
za: 5

Z.: trénersko-metodická komisia
zdržal sa: 0

proti: 0

VV VsTZ: ukladá
pripraviť návrh rozpočtov jednotlivých sústredení s ohľadom na schváleny rozpočet
a náklady potrebné na zabezpečenie sústredení
T.: do 2.9.2022
Z.: trénersko-metodická komisia (TMK)+podpredseda
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
VV VsTZ schvaľuje
termíny sústredení následovne:
- 23.9.- 25.9.2022 = detí do 10r. TK Mladosť Košice
- 30.9.- 2.10.2022 = ml. žiactvo TJT Michalovce
- 30.9.- 2.10.2022 = st. žiactvo MŠK Poprad-Tatry
- 7.10.- 9.10.2022 = dorast (miesto bude určené 7dní pred začiatkom)
T.: ako v texte
za: 5

Z.: TMK, podpredseda, sekretár
zdržal sa: 0

proti: 0

7) Logo
VV VsTZ: ukladá
logá (4 návrhy) zaslané emailom s materiálmi na rokovanie VV bolo navrhnuté opätovne
zaslať členom VV a logo VsTZ vybrať hlasovaním per rollam
T .: 31.7.2022
za: 5

Z.: predseda
zdržal sa: 0

proti: 0

7) Rôzne
- neboli predložené žiadne návrhy ani pripomienky
9) Záver
- predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie
Levoča 20.7.2022

Tomáš Záborský
sekretár VsTZ

Vavrinec Sedlák
predseda VsTZ
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