
Slovenský tenisový zväz  Zápis č. 05/2020 

1 
 

Zápis č. 05/2020 o hlasovaní per rollam členov Výkonného výboru STZ dňa 8.11.2020. 
 

 
Príslušný orgán zväzu :       Výkonný výbor STZ 
Predsedajúci :                       RNDr. Tibor Macko, prezident 
Predkladateľ :                       Ing. Ivan Greguška 
 
Odôvodnenie návrhu a potreby hlasovania per rollam : v súvislosti so súčasnou situáciou kvôli 

ochoreniu COVID19, zákazom usporiadania hromadných podujatí a obmedzením pobytu  a pohybu 

nie možné usporiadať osobné zasadnutie VV STZ. 

Vec, o ktorej sa bude hlasovať :      návrh na hlasovanie VV STZ per rollam v nasledovných bodoch 1 

až 3, ktoré neznesú odklad.  

Postup hlasovania  je v súlade so  Smernicou o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním 

„per rollam“. 

Deň odoslania návrhu :                             2.11.2020 

Spôsob odoslania návrhu : emailom na oficiálne emailové adresy všetkých 14 členov VV STZ. 

Ostatné osoby informované o hlasovaní : kontrolór STZ, predseda Rady STZ, generálny sekretár STZ, 

športovo-technický riaditeľ STZ. 

Posledný deň hlasovania :                        8.11.2020 do 24:00hod  

Spôsob hlasovania :        členovia VV STZ zašlú email s hlasovaním na adresu: ivan.greguska@stz.sk  

Vyhodnotenie hlasovania ku dňu 8.11.2020. 
Účasť na hlasovaní :   

Hlasovali : Bacsó Július, Blaško Anton, Macko Tibor, Mókuš Milan, Nemec Michal, Páva Pavel, Sedlák 
Vavrinec, Varmus Michal, Vrábel Rudolf, Záborský Tomáš, Zrubáková Radka. 

Nehlasovali :  Frančák Ján, Tužinská Jana, Zelenay Igor 

Spolu 14 členov VV STZ 11 členov hlasovalo 3 členovia sa hlasovania nezúčastnili 

 
Počet hlasujúcich členov VV STZ : 11 zo 14 
Počet členov potrebných na uznášania schopnosť orgánu: 8 
Počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, 
pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta  

 
 

Program hlasovania : 

 

1)       Zmena športovo-technických predpisov STZ. 
  
Zdôvodnenie návrhu :  Návrhy na úpravu ŠTP boli prerokované na zasadnutí VV STZ dňa 
25.9.2020. Dňa 23.10.2020 bol členom VV STZ zaslaný variantný návrh konečných zmien ŠTP 
s možnosťou pripomienok do 30.10.2020. Po vyhodnotení pripomienok a preferovaných 
variantov je predložený konečný návrh zmien ŠTP na hlasovanie členom VV STZ. 
Vyhodnotenie variantov k 30.10.2020: 
Príloha 6 Výhry : Variant B 7x, Variant A 1x; 
Prestup / hosťovanie : Variant B / B 9x; 
Deti sety : Variant C 5x, Variant B 3x, Variant A 1x. 

https://www.stz.sk/soubory/rada2016_smernica_perrollam.pdf
https://www.stz.sk/soubory/rada2016_smernica_perrollam.pdf
mailto:ivan.greguska@stz.sk
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+ bolo doplnené spresnenie v SP, tab.č. 6, stĺpci č.7, na ktoré zápasy sa dávajú nové lopty pri 
doraste a dospelých. 
Zmeny športovo-technických predpisov nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po ich 
schválení VV STZ. 
  
Materiál :             bod 1_stp_zmeny2020.docx 
Predkladá :           Zdena Šuhajová 

  
 Uznesenie k bodu 1: 

05/20/01 : VV STZ schvaľuje zmeny športovo-technických predpisov STZ. 
   

 Hlasovanie :  ZA 11,   PROTI 0,  ZDRŽAL SA 0  Uznesenie schválené. 

  

2)       Termínová listina 2021. 

Zdôvodnenie návrhu : Dňa 29.10.2020 prebehlo on-line zasadnutie regionálnych sekretárov. 
Zástupcovia regiónov boli oboznámení s návrhom na usporiadateľov HM SR a súhlasili s ich 
predložením na VV STZ. Na zasadnutí sa pridelili v halovej aj letnej sezóne usporiadatelia 
turnajov tried A, B a C. Regióny musia ešte doplniť do návrhu usporiadateľov MR a turnajov 
triedy D – najneskôr do 5. 11. 2021. Finálna verzia TL 2021 bude zverejnená najneskôr do 
15.11.2021. Prediskutované návrhy zmien v Princípoch tvorby TL od sezóny 2021 budú 
posunuté na novembrové zasadnutie VV STZ. 

Materiál :              bod 2_msr_2021_navrh.xlsx 
Predkladá :           Zdena Šuhajová 

  
 Uznesenie k bodu 2: 

05/20/02 : VV STZ schvaľuje usporiadateľov Majstrovstiev SR jednotlivcov v roku 2021 
v zmysle predloženého návrhu. 

05/20/03 : VV STZ schvaľuje, že vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu s COVID-19, 
je športovo-technický úsek STZ v prípade potreby oprávnený v priebehu sezóny robiť 
v termínovej listine pre sezónu 2021 aj po jej schválení také úpravy, ktoré zabezpečia 
odohranie najdôležitejších podujatí. 
  
 

 Hlasovanie :  ZA 10,   PROTI 0,  ZDRŽAL SA 1  Uznesenie schválené. 

 
3)       Nehrajúci kapitáni pre Davis Cup a BJK Cup (Fed Cup) na rok 2021. 

  
Zdôvodnenie návrhu : VV STZ poveril I.Mošku uznesením VV STZ č. 03/20/13 zo dňa 
25.9.2020 začať rokovania o nehrajúcich kapitánoch Davis Cupu a Fed Cupu na rok 2021 
a predložiť návrhy na najbližší VV STZ. Vzhľadom k tomu, ze D.Hrbatý oficiálne v médiách 
oznámil, že zápas s Českom bol jeho posledný, I.Moška predkladá nasledovné 2 návrhy : 
  
Návrh na nehrajúceho kapitána Davis cupu na r.2021 : Tibor Tóth 
Zdôvodnenie: 
 1.skúsený tréner, ktorý pracoval s viacerými hráčmi na okruhu ATP ( Hrbatý, Lacko, 
Stachovský, Marchenko, teraz Gombos ), 
2.pozná hráčov na okruhu ATP a teda možných súperov v zápasoch Davis cupu, 
3. kontinuita, pracoval posledné 3 roky ako tréner pri daviscupovom tíme, ktorý viedol ako 
nehrajúci kapitán D.Hrbatý. 
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Návrh na nehrajúceho kapitána Billie Jean King Cupu (Fed cupu) na r.2021 : Matej Lipták 
Zdôvodnenie: 
 1.skúsený dlhoročný nehrajúci kapitán Fed cupu. 
2.po februárovej výhre nad Veľkou Britániou postúpil s tímom  na finálový turnaj do 
Budapešti medzi 12 najlepších tímov sveta (nekonal sa kvôli pandémii COVID-19 a je 
preložený na apríl 2021). 
  
Materiál :              bez samostatného materiálu v prílohe 
Predkladá :           Igor Moška 
  

 Uznesenie k bodu 3: 

05/20/04 : VV STZ schvaľuje Tibora Tótha za nehrajúceho kapitána Davis Cupu na rok 
2021 a Mateja Liptáka za nehrajúceho kapitána BJK Cupu na rok 2021. 
05/20/05 : VV STZ ukladá poďakovať D.Hrbatému za jeho prácu nehrajúceho kapitána 
pre Davis Cup v rokoch 2018-2020.                                Z: I.Moška,                         T: 15.11.2020. 

 

 Hlasovanie :  ZA 11,   PROTI 0,  ZDRŽAL SA 0  Uznesenie schválené. 

 
 
Prílohy k zápisnici : 
1) email so zaslanou informáciou o hlasovaní 
2) prijaté emaily od členov VV STZ s hlasovaním (10x) 
 
Zápis o hlasovaní per rollam bude zaslaný emailom členom VV STZ a  jeho výsledok zverejnený ako 
zápisnica zo zasadnutia VV STZ. 
 
V Bratislave, dňa 9.11.2020. 
 
Zapísal :      Za správnosť : 
 
 
 
 
Ing. Ivan Greguška     RNDr. Tibor Macko 
predkladateľ      prezident STZ 


