
Z á p i s n i c a 

zo schôdze Predsedníctva ZsTZ (P-ZsTZ) 4/2022, konanej v Leviciach dňa 14.9.2022 

___________________________________________________________  

 
P-ZsTZ:  M. Kyseľ, P. Matuščín, M. Mókuš, P. Rogulski, A. Bartovic, M. Baláž 

Prítomní:  M. Kyseľ, P. Matuščín, M. Mókuš, M. Baláž 

Prizvaní:  P. Szőllősy, R. Vrábel, R. Trnovec, M. Ležák, J. Studenič, M. Uhrík 

Prítomní:  P. Szőllősy, R. Vrábel, M. Ležák, J. Studenič, M. Uhrík 

Ospravedlnení: P. Rogulski, A. Bartovic, R. Trnovec 

 

Počet členov predsedníctva: 6 

Celkom 6 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  4 

Ospravedlnený/í 2 

Celkom prítomných 4 hlasov 

 

Zoznam prítomných: 

M. Kyseľ – 1 hlas 

P. Matuščín – 1 hlas 

M. Mókuš – 1 hlas 

M. Baláž – 1 hlas 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Kontrola zápisnice a uznesení z P-ZsTZ 03/22 

3. Informácia sekretára o poplatkoch a pokutách za súťaže družstiev ZsTZ 2022 

4. Informácia sekretára o spotrebe lôpt v súťaži družstiev ZsTZ 2022 

5. Informácia predsedu ZsTZ o činnosti od ostatného zasadnutia 

6. Návrh na použitie časti finančných prostriedkov ZsTZ do konca roka 2022 

7. Školenie trénerov a rozhodcov 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

 Predseda ZsTZ privítal členov P-ZsTZ a ďalších prizvaných. 

 Sekretár ZsTZ prečítal program schôdze a predseda navrhol schváliť program schôdze 

v navrhovanom znení. 

 

04/22/01 P-ZsTZ schvaľuje program v pôvodnom znení. 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

2. Kontrola zápisnice a uznesení z P-ZsTZ 03/22 

 

 Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisnice a prijatých uznesení z predošlého zasadnutia P-

ZsTZ 03/22 a predniesol ju P-ZsTZ 



 

04/22/02 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu a prijaté úlohy. Prijaté uznesenia a úlohy 

boli splnené. 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

3. Informácia sekretára o poplatkoch a pokutách za súťaže družstiev ZsTZ 2022 

 

 Sekretár ZsTZ informoval prítomných o navrhovaných poplatkoch a pokutách za súťaže 

družstiev ZsTZ 2022. 

 

04/22/03 P-ZsTZ berie na vedomie správu sekretára o poplatkoch a pokutách za súťaže 

družstiev ZsTZ 2022. 

U27/2022 P-ZsTZ ukladá sekretárovi oznámiť dotknutým klubom povinnosť uhradiť 

poplatky a pokuty podľa predloženej tabuľky do 31.10.2022. 

 

 

4. Informácia sekretára o spotrebe lôpt v súťaži družstiev ZsTZ 2022 

 

 Sekretár ZsTZ informoval prítomných o spotrebe lôpt v súťaži družstiev ZsTZ 2022 

 

04/22/04 P-ZsTZ berie na vedomie správu predsedu o spotrebe lôpt v súťaži družstiev ZsTZ 

2022 

U28/2022 P-ZsTZ ukladá sekretárovi zabezpečiť nákup lôpt v požadovanom množstve 81 

kartónov FORT, 17 kartónov Green a 11 kartónov Orange a zabezpečiť ich distribúciu 

klubom. 

 

 

5. Informácia predsedu ZsTZ o činnosti od ostatného zasadnutia  

 

 Predseda ZsTZ informoval prítomných o činnosti predsedu a zväzu od ostatného 

zasadnutia. Oboznámil prítomných o platforme rokovaní predsedov regionálnych zväzov 

s cieľom koordinovať ich postup a spoluprácu pri efektívnom využívaní prostriedkov 

a plnení úloh. Informoval o spoločnej iniciatíve s Juhomoravský tenisovým zväzom získať 

grant s Visegrádskeho fondu na medzinárodné trojstretnutie v roku 2023, organizácii 

priateľského stretnutia s Juhomoravský tenisovým zväzom v kategórii U12. Ďalej 

informoval o liste Tennis club Nové Zámky týkajúcom sa udalosti na regionálnom kole 

Detského Davis Cupu a Fed Cupu v Leviciach, o žiadosti TC EMPIRE Trnava 

o kompenzáciu za organizovanie medzinárodných turnajov, o uzavretí zmluvy o spolupráci 

so spoločnosťou Legea Slovenská repunlika s.r.o. Záverom informoval o dotazoch rodičov 

detí o možnosti nasadzovania na regionálnych majstrovstvách v kategórii U10, o ankete 

pre kluby ZsTZ a úspešnej organizácii M SR družstiev klubmi ZsTZ. 

 

 

04/22/05 P-ZsTZ berie na vedomie správu predsedu ZsTZ o činnosti od ostatného zasadnutia 

 

6. Návrh predsedu ZsTZ na použitie časti finančných prostriedkov ZsTZ do konca roka 2022 

 

Predseda ZsTZ navrhol použiť časť finančných prostriedkov ZsTZ nasledovne: 



 

 Nákup lôpt pre kluby v predbežnej hodnote 11.000€ 

 Nákup oblečenia pre účely regionálnej reprezentácie v predbežnej hodnote 6.000€ 

 Výdavky na výjazd regionálnej reprezentácie na priateľské stretnutie s Juhomoravským 

tenisovým zväzom v kategórii U12 do Břeclavi v predbežnej hodnote 1.500€ 

Súčasne navrhol, aby boli na uvedenú akciu pozvaní 4 chlapci a 4 dievčatá podľa priebežného 

rebríčka STZ z ročníka 2011 a mladší, v prípade odmietnutia pozvať ďalších v poradí. Tréneri 

v počte 1 (pre chlapcov 1 a pre dievčatá 1) budú určení podľa detí, ktoré sa akcie zúčastnia. 

 

04/22/06  P-ZsTZ schvaľuje návrh predsedu na použitie časti finančných prostriedkov ZsTZ 

do konca roka 2022. 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

U29/2022 P-ZsTZ ukladá sekretárovi uhradiť všetky výdavky spojené s nákupom 

a distribúciou lôpt v predbežnej hodnote 11.000€, uhradiť všetky výdavky spojené s nákupom 

oblečenia pre účely regionálnej reprezentácie v predbežnej hodnote 6.000€ a uhradiť všetky 

oprávnené výdavky spojené s výjazdom reprezentácie ZsTZ do Břeclavi v predbežnej hodnote 

1.500€. 

U30/2022 P-ZsTZ ukladá predsedovi zabezpečiť oblečenie pre účely regionálnej 

reprezentácie pre ZsTZ a zabezpečiť výjazd reprezentácie ZsTZ do Břeclavi – na akciu budú 

pozvaní 4 chlapci a 4 dievčatá podľa priebežného rebríčka STZ z ročníka 2011 a mladší, 

v prípade odmietnutia budú pozvaní ďalší poradí. Tréneri v počte 1 (pre chlapcov 1 a pre 

dievčatá 1) budú určení podľa detí, ktoré sa akcie zúčastnia. 

 

 

7. Školenie trénerov a rozhodcov 

 

 Školenie trénerov 

1. praktická časť sa uskutoční v TK Kúpele Piešťany v termíne od 29.9.2022 do 2.10.2022  

2. teoretická časť sa uskutoční na FTVŠ v Bratislave v termíne od 9.12.2022 do 

11.12.2022.  

3. počet do max 30 uchádzačov prioritne zo ZsTZ. Suma na osobu za školenie sa stanovuje 

na 220€.  

 Školenie rozhodcov a školenie kapitánov družstiev bude upresnené na P-ZsTZ na začiatku 

roka 2023 a čo sa týka spôsobu financovania, bude mať formát školenia trénerov. 

 

 

04/22/07 P-ZsTZ berie na vedomie informácie Jána Studeniča a Mariána Uhríka ohľadom 

zabezpečenia školenia trénerov a školenia rozhodcov. 

U31/2022 P-ZsTZ ukladá sekretárovi podať správu STZ s presnými informáciami o školení 

trénerov za účelom ich zverejnenia na stránke STZ. 

U32/2022 P-ZsTZ ukladá sekretárovi uhradiť všetky oprávnené výdavky školenia trénerov. 

U33/2022 P-ZsTZ ukladá Jánovi Studeničovi zabezpečiť priebeh školenia trénerov – 

praktická časť. 

 

 

 

8. Rôzne 

 Sekretár ZsTZ informoval P-ZsTZ o distribúcii lístkov na Davis Cup pre kluby  



 Sekretár ZsTZ informoval P-ZsTZ o nákupe trofejí pre jednotlivých víťazov súťaží 

družstiev v rámci ZsTZ. 

 Predseda ZsTZ nominoval na pracovné stretnutie ohľadom TL2023 na 25.10.2022 okrem 

seba Andreja Bartovica a Petra Szőllősyho. 

 Členovia jednotlivých komisií v krátkosti informovali P-ZsTZ o ich práci od ostatného 

zasadnutia P-ZsTZ 

 Predseda ZsTZ navrhol možnosť uchádzať sa o dotácie z VÚC Nitra, Trnava a Trenčín. 

 Kontrolór odovzdal správu kontrolóra za rok 2021 

 

 

04/22/08 

P-ZsTZ berie na vedomie správu sekretára o distribúcii lístkov na Davis Cup pre kluby  

P-ZsTZ berie na vedomie správu sekretára o nákupe trofejí pre jednotlivých víťazov súťaží 

družstiev v rámci ZsTZ. 

P-ZsTZ berie na vedomie nomináciu delegácie ZsTZ na pracovné stretnutie ohľadom TL2023 

P-ZsTZ berie na vedomie možnosť uchádzať sa o dotácie z VÚC Nitra, Trnava a Trenčín  

P-ZsTZ berie na vedomie správu kontrolóra za rok 2021 

U34/2022 P-ZsTZ ukladá sekretárovi zabezpečiť distribúciu trofejí za víťazstvo v súťaži 

družstiev jednotlivým klubom 

U35/2022 P-ZsTZ ukladá predsedovi podať žiadosť na finančnú podporu ZsTZ na VÚC 

Nitra, Trnava a Trenčín 

U36/2022 P-ZsTZ ukladá sekretárovi prepísať správu kontrolóra do elektronickej podoby 

a zabezpečiť jej zverejnenie na stránke STZ 

 

 

9. Diskusia 

 

 Do diskusie sa nezapojil nikto 

 

 

10.  Záver 

 

 Predseda ZsTZ sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť. 

 Ďalšie zasadnutie P-ZsTZ je na návrh p. Baláža naplánované v Trnave dňa 3.11.2022 

o 15.00 hod. Bližšie info a program bude zaslaný členom P-ZsTZ a prizvaným hosťom 

v dostatočnom predstihu.  

 

 

04/22/10 P-ZsTZ berie na vedomie návrh p. Baláža. 

U37/2022 P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ vytvoriť zápisnicu zo zasadnutia P-ZsTZ zo dňa 

14.9.2022 a v súčinnosti s predsedom ZsTZ pripraviť ďalšie zasadnutie P-ZsTZ na 3.11.2022 

o 15.00 hod. v Trnave 

 

 

V Leviciach, dňa 14.9.2022 

 

 

Vypracoval:   Peter Szőllősy                                                         Schválil: JUDr. Milan Kyseľ 

           Sekretár ZsTZ                      Predseda ZsTZ 


