
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 23.2.2022 

______________________________________________  

 

 
Prítomní:  R. Vrábel, M. Baláž, , J. Frančák, R. Trnovec 

Prizvaní:  M. Ležák, J. Studenič, , E. Vrábel, M. Uhrík    

Ospravedlnený/í: M. Mókuš 

 

Počet členov predsedníctva: 5 

Celkom 5 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  4 

Ospravedlnený/í 1 

Celkom prítomných 4 hlasy 

 

Zoznam prítomných: 

Rudolf Vrábel, 1 hlas 

Milan Baláž, 1 hlas 

Roman Trnovec, 1 hlas 

Ján Frančák, 1 hlas 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice. 

2. Halová sezóna 2021/22, priebežná informácia. 

3. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie 2021, plán rozpočtu 2022. 

4. Majstrovstvá ZsTZ družstiev pre rok 2022 (predbežné rozdelenie družstiev, rozpis).   

5. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2022 (príprava, informácia). 

6. Informácia zo zasadnutia VV STZ. 

7. Príprava zasadnutia Rady ZsTZ.  

8. Rôzne 

- ocenenia 

- iné 

9. Záver 

 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice 
• Predseda ZsTZ privítal členov P-ZsTZ a ďalších prizvaných, program zasadnutia, bol 

zaslaný v pozvánke. 

• P-ZsTZ schvaľuje program schôdze. 

• Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisu a prijatých uznesení z predošlých zasadnutí P-

ZsTZ. 

 

01/22/01 P-ZsTZ schvaľuje program 

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

 

 



01/22/02 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu a prijaté úlohy. Prijaté uznesenia a úlohy 

boli splnené, resp. sú priebežne zabezpečované.  

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

 

2. Halová sezóna 2021/22, priebežná informácia 
• Halová sezóna bola z pandemických dôvodov oklieštená. Turnaje zahájené až od 

22.1.2022, HMR i HMSR boli zrušené. 

• Tréningový proces v kluboch bol prerušený v čase 25.11.-19.12., resp. 17.1. 

• P-ZsTZ berie na vedomie uvedené informácie. 

 

3. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie 2021, plán rozpočtu 2022 
• P- ZsTZ berie na vedomie informáciu o hospodárení ZsTZ za rok 2021, predloženú 

písomne sekretárom ZsTZ. S hospodárením bude oboznámená Rada ZsTZ. (U01/2022) 

• Návrh rozpočtu pre rok 2022, zašle sekretár členom P-ZsTZ a následne  bude predložený k 

schváleniu Rade ZsTZ. (U02/2022) 

 

4. Majstrovstvá ZsTZ družstiev pre rok 2022 (predbežné rozdelenie družstiev, 

rozpis) 
• P-ZsTZ berie na vedomie informáciu sekretára ZsTZ k Majstrovstvám ZsTZ družstiev   

a predbežné rozdelenie družstiev do skupín. 

• P-ZsTZ  schvaľuje : 

  - príspevok na lopty pre súťaže družstiev mládeže a detí ako v roku 2021 

- poplatok za družstvá v sume 5.- €/deti do 8 a 10 r., 10.- € /ostatní 

• P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ  

  - prerokovať s klubmi doplnenie RM-I ml. žiakov, st. žiakov (U03/2022) 

• V spolupráci s predsedom KR zverejniť oznam a zabezpečiť školenia kapitánov družstiev 
(U04/2022) 

 

 

01/22/03 P-ZsTZ schvaľuje príspevok na lopty pre súťaže družstiev mládeže a detí ako v roku 

2021. 

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

 

01/22/04 P-ZsTZ schvaľuje poplatok za družstvá v sume 5.- €/deti do 8 a 10 r., 10.- € /ostatní. 

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

 

5. Letné majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2022 (príprava, informácia) 
• Rozpis Letných M-ZsTZ jednotlivcov bude zaslaný k schváleniu.  

• P- ZsTZ schvaľuje zvýšenie príspevku usporiadateľom LM-ZsTZ jednotlivcov o 100.-€ 

(každý usporiadateľ obdrží 300.-€) 

 

6. Informácia zo zasadnutia VV STZ 
• p. Baláž informoval o zasadnutí VV STZ dňa 18.2.2022 a k príprave Rady STZ.  

 

 

7. Príprava zasadnutia Rady ZsTZ 
• Prerokované podkladové materiály k zasadnutiu Rady ZsTZ dňa 26.3.2022 



• Návrh P-ZsTZ: 

- predsedajúci Rady p. Baláž, pracovné predsedníctvo Baláž, R. Vrábel + zástupcovia 

STZ 

- mandátová komisia E. Vrábel, Uhrík + 1 

- volebná komisia Mókuš + 2   

- návrhová komisia Trnovec, Zelenák + 1 

• Predseda ZsTZ pripraví správu o činnosti v 2018 - 21 v doterajších intenciách, poukáže na 

problémové záležitosti, súčasťou budú aj rámcovo úlohy pre 2022. (U05/2022)  

• Hospodárenie a návrh rozpočtu 2022 predloží sekretár zväzu. (U06/2022) 

• Návrh na zloženie P-ZsTZ : 

- Predseda: R. Vrábel 

- Členovia P-ZsTZ : p. Baláž, Matuščín, Mókuš, Trnovec 

- Návrh do VV STZ: Mókuš + 1 (predbežne  Matuščín) 

• Návrh do Rady STZ: predbežne – bude spresnené p. Baláž, Matuščín, Mókuš, Trnovec, 

Zelenák, Jablončík, Uhrík, Bartovic, E. Vrábel 

- náhradníci v poradí: Varga, Jakubička, Dorčiak, Studenič 

- Disciplinárna komisia: Trnovec (predseda), Zelenák 

- Odvolacia komisia: Baláž (predseda), Bartovic . 

• V prípade zvolenia navrhnutých budú vo svojich funkciách pokračovať p. Studenič 

(školenia trénerov) a Uhrík (školenia rozhodcov). 

• ZsTZ zašle delegátom Rady ZsTZ v prílohe pozvánky: program zasadnutia, rokovací 

poriadok, volebný poriadok, návrh rozpočtu. Pozvánky odošle sekretár ZsTZ elektronicky. 
(U07/2022) 

• Predseda ZsTZ zašle k zverejneniu na stránke ZsTZ oznam o konaní rady, ďalšie materiály 

budú zverejnené v zmysle Zákona o športe. (U08/2022)  

• Členovia P-ZsTZ a sekretár zväzu vynaložia maximálne úsilie na zabezpečenie dostatočnej 

účasti na zasadnutí Rady.  

• Sekretár zväzu oznámi ihneď po Rade ZsTZ účastníkov Rady STZ  (včítane požiadaviek 

na ubytovanie). (U09/2022) 

 

8. Rôzne 
• Blahoželanie – Miroslav Repík, 6.3. - 90 rokov 

• Predseda ZsTZ odovzdá vecný dar  (darčekový kôš a blahoželanie) + oznam na 

www.stz.sk. (U10/2022) 

• Ocenenia: 

- P-ZsTZ schvaľuje priznať za viac ako 10 rokov v P-ZsTZ  mimoriadny čestný titul 

„Čestný člen predsedníctva ZsTZ, Čestný predseda  ZsTZ“ (nie retrospektívne, 

priznávané automaticky). Udeľuje P-ZsTZ na zasadnutí Rady (benefity v kompetencii 

ZsTZ – vstupenky na akcie STZ).  

• Po prerokovaní v Rade ZsTZ bude následne zapracované do článku a stanov ZsTZ 

• P. Studenič informoval  o novom spôsobe školení trénerov 1. stupňa 

 

 

9. Záver 
• Predseda ZsTZ poďakoval prítomným za aktívnu účasť. 

• Ďalšia schôdza P-ZsTZ sa uskutoční 26.3. pred zasadnutím Rady ZsTZ od 8:45 hod. 

K príprave Rady súhlas so samostatným rokovaním p. R. Vrábel, Baláž, Mókuš. V prípade 

potreby zvolá predseda operatívne mimoriadne zasadnutie celého P-ZsTZ. 

 

http://www.stz.sk/


 

Rokovanie bolo ukončené spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch  

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 


