
Z á p i s n i c a 

zo schôdze Predsedníctva ZsTZ (P-ZsTZ) 3/2022, konanej v Maduniciach dňa 29.6.2022 

___________________________________________________________  

 

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

Prizvaní:  P. Szőllősy, R. Vrábel, R.Trnovec, M. Ležák 

Ospravedlnený/í: J.Frančák 

 

Počet členov predsedníctva: 6 

Celkom 6 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  6 

Ospravedlnený/í 0 

Celkom prítomných 6 hlasov 

 

Zoznam prítomných: 

M. Kyseľ – 1 hlas 

P. Matuščín – 1 hlas 

M. Mókuš – 1 hlas 

P. Rogulski – 1 hlas 

A. Bartovic – 1 hlas 

M. Baláž – 1 hlas 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, prezentácia 

2. Kontrola zápisnice a uznesení z P-ZsTZ 02/22 

3. Informácia sekretára ZsTZ o prebratí agendy ZsTZ 

4. Informácia sekretára ZsTZ o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie príspevkov 

STZ  

5. Informácia sekretára ZsTZ o súťaži družstiev 2022, o letných majstrovstvách ZsTZ 

jednotlivcov 

6. Informácia predsedu ZsTZ o činnosti od ostatného zasadnutia 

7. Informácie členov komisií VV STZ 

8. Udelenie ocenení 

9. Rôzne 

- aktuálne otázky v tenisovom hnutí 

- partneri ZsTZ 

- plán zasadnutí P-ZsTZ v 2. polroku 2022 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

1. Otvorenie, prezentácia 

 

 Predseda ZsTZ privítal členov P-ZsTZ a ďalších prizvaných. 

 Sekretár ZsTZ prečítal program schôdze a predseda navrhoval schváliť program schôdze 

v navrhovanom znení. 

 



 

03/22/01 P-ZsTZ schvaľuje program v pôvodnom znení. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

2. Kontrola zápisnice a uznesení z P-ZsTZ 02/22 

 

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

ZsTZ 02/22 a predniesol ju P-ZsTZ 

 

03/22/02 P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu a prijaté úlohy. Prijaté uznesenia a úlohy 

boli splnené.  

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

3. Informácia sekretára ZsTZ o prebratí agendy ZsTZ 

 

 Sekretár ZsTZ stručne informoval prítomných o prebratí agendy ZsTZ. 

 

P-ZsTZ berie na vedomie správu sekretára o prebratí agendy ZsTZ. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

U18/2022 

 

 

4. Informácia predsedu ZsTZ o priebežnom hospodárení ZsTS a o čerpaní príspevkov STZ  

 

 Predseda ZsTZ stručne informoval prítomných o priebežnom hospodárení ZsTZ, čerpanie 

príspevkov STZ 

 

03/22/03 P-ZsTZ berie na vedomie správu predsedu o priebežnom hospodárení ZsTZ a o 

čerpaní príspevkov STZ. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

U19/2022 

 

 

5. Informácia sekretára ZsTZ o súťažiach družstiev 2022 a predsedu ZsTZ o letných 

majstrovstvách ZsTZ jednotlivcov 

 

 Sekretár ZsTZ stručne informoval prítomných o súťažiach družstiev 2022 a predseda ZsTZ 

o letných majstrovstvách ZsTZ jednotlivcov.  

 Na návrh p. Bartovica sa hlasovalo o nekontumácii stretnutí s dôvodu nedostatočného 

počtu hráčov na základe nejasnej formulácie článku 109 súťažného poriadku. 

 Na návrh predsedu ZsTZ sa hlasovalo o plošnom odpustení pokút za neskoré odoslanie 

zápisu o stretnutí a o plošnom odpustení pokút týkajúcich sa kapitánov na stretnutí bez 

licencie resp. bez poverenia klubu na výkon funkcie. 

 

 

 

 



03/22/04 P-ZsTZ berie na vedomie správu sekretára ZsTZ o súťažiach družstiev 2022 

a predsedu ZsTZ o letných majstrovstvách ZsTZ jednotlivcov. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

P-ZsTZ hlasovalo na návrh p. Bartovica nekontumácii stretnutí s dôvodu nedostatočného 

počtu hráčov na základe nejasnej formulácie článku 109 súťažného poriadku. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

P-ZsTZ hlasovalo na návrh predsedu o plošnom odpustení pokút za neskoré odoslanie zápisu 

o stretnutí a o plošnom odpustení pokút týkajúcich sa kapitánov na stretnutí bez licencie resp. 

bez poverenia klubu na výkon funkcie. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

P-ZsTZ ukladá sekretárovi, aby vyrozumel sekretariát STZ o predmetnom rozhodnutí P-

ZsTZ. 

U20/2022 

 

 

6. Informácia predsedu ZsTZ o činnosti od ostatného zasadnutia 

 

 Predseda ZsTZ informoval prítomných o činnosti od ostatného zasadnutia  

 

03/22/05  P-ZsTZ berie na vedomie informáciu predsedu o činnosti od ostatného zasadnutia. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

U21/2022 

 

 

7. Informácie členov komisií VV STZ 

 

 Jednotliví členovia komisii informovali P-ZSTZ o aktuálnom dianí v príslušných 

komisiách 

 

1. Legislatívna komisia: P.Szőllősy 

2. Rozpočtová komisia: M. Mókuš 

3. Komisia pre KRT a infraštruktúru: A. Bartovic 

4. Komisia pre médiá a PR: M. Kyseľ 

5. Komisia pre ŠTK a súťaže: P. Matuščín 

 

 

03/22/06 P-ZsTZ berie na vedomie informácie členov komisií VV STZ. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

U22/2022 

 

 

8. Udelenie ocenení 

 

 P-ZsTZ umožňuje používať titul „čestný predseda“ odstupujúcemu predsedovi ZsTZ 

Rudolfovi Vrábelovi „a „čestný člen predsedníctva“ Romanovi Trnovcovi a Jánovi 

Frančákovi a tým súvisiace benefity na základe P-ZsTZ zo dňa 23.2.2022 bod 8. odsek 3 

„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)“ s okamžitou platnosťou. 

Predseda ZsTZ menovaným odovzdá ďakovné plakety za ich prínos k rozvoju tenisu. 

 

 

03/22/07 P-ZsTZ berie na vedomie udelenie ocenení. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

U23/2022 

 

 

9. Rôzne 

 

 P-ZsTZ sa v tomto bode zaoberalo aktuálnymi témami v tenisovom hnutí a na základe tejto 

rozpravy predseda vytvoril súbor otázok, ktoré budú zaslané klubom a na základe spätnej 

väzby sa budú vyhodnocovať na ďalšom P-ZsTZ 

 Predseda predstavil návrh zmluvy o spolupráci týkajúcej sa športovej výstroje s firmou 

Legea Slovenská republika, s.r.o. a po jeho prezentácii a upresnení niektorých častí 

predsedníctvo odporučilo predsedovi ZsTZ  pokračovať v rokovaniach s cieľom dosiahnuť 

čo najvýhodnejšie podmienky pre ZsTZ a zároveň udelilo predsedovi ZsTZ mandát 

zmluvu podpísať. 

 Plán zasadnutí P-ZsTZ v 2. polroku 2022 sa neurčil, určilo sa len miesto a čas ďalšieho 

zasadnutia P-ZsTZ 

 

 

03/22/08 

P-ZsTZ ukladá predsedovi, aby rozposlal súbor otázok klubom ZsTZ emailom v čo 

najkratšom možnom termíne. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

P-ZsTZ ukladá predsedovi, aby pokračoval v rokovaniach o spolupráce  týkajúcej sa športovej 

výstroji s firmou Legea Slovenská republika, s.r.o. a udeľuje predsedovi ZsTZ mandát 

vyrokovanú zmluvu podpísať. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

U24/2022 

 

 

10. Diskusia 

 

 Do diskusie sa prihlásil p. Bartovic ohľadom regionálnych súťaží družstiev a to konkrétne 

s možnosťou nájsť všeobecne prijateľnejší formát hry týchto súťaží. P-ZsTZ sa zhodlo na 

tom, že touto úlohou poverí pána Matuščína, člena komisie pre ŠTK a súťaže, aby riešenie 

našli na ďalšom zasadnutí tejto komisie. 

 Do diskusie sa prihlásili p. Baláž a p. Vrábel s pripomienkami týkajúcimi sa loga a návrhu 

zmluvy s firmou Legea Slovenská republika, s.r.o.  

 

03/22/09  
P-ZsTZ ukladá p. Matuščínovi, aby na ďalšom zasadnutí komisie ŠTK prerokovali formát 

regionálnych súťaží družstiev s cieľom zefektívniť ich priebeh. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

P-ZsTZ berie na vedomie logo a schvaľuje jeho používanie. 



Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

U25/2022 

 

 

11.  Záver 

 

 Predseda ZsTZ sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť. 

 Ďalšie zasadnutie P-ZsTZ je na návrh p. Mókuša naplánované v Leviciach dňa 29.9.2022 

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

v dostatočnom predstihu.  

 

 

02322/10 P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ vytvoriť zápisnicu zo zasadnutia P-ZsTZ zo dňa 

29.6.2022 a v súčinnosti s predsedom ZsTZ pripraviť ďalšie zasadnutie P-ZsTZ na 29.9.2022 

o 15.00 hod. v Leviciach. 

Výsledok hlasovania: Za: 6  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

U26/2022 

 

 

V Maduniciach, dňa 29.6.2022 

 

 

 

Vypracoval:   Peter Szőllősy                                                         Schválil: JUDr. Milan Kyseľ 

            Sekretár ZsTZ                      Predseda ZsTZ 

 


