
Zápis č. 07/2020 o hlasovaní per rollam členov Výkonného výboru STZ dňa 7.12.2020. 

 

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 5, ktoré neznesú odklad.  

Postup hlasovania  je v súlade so  Smernicou o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním 
„per rollam“. 

Deň odoslania návrhu :                             1.12.2020 
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 :                        7.12.2020 do 24:00hod  

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

Vyhodnotenie hlasovania ku dňu 7.12.2020. 

Účasť na hlasovaní :   

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

Nehlasovali : Tužinská Jana. 

Spolu 14 členov VV STZ 13 členov hlasovalo 1 člen sa hlasovania nezúčastnil 

 
Počet hlasujúcich členov VV STZ : 13 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)       Štatút  reprezentanta SR v tenise v tímoch pre Davis Cup a BJK(Fed) Cup 
  
Zdôvodnenie návrhu :  Štatút reprezentanta SR sa dopĺňa o ustanovenia rozdelenia Prize Money pre 
zápas BJK Cupu hraný systémom 2 dvojhry+štvorhra. 
  
Materiál :           bod 1_Statut repre pre DC a FC 2021-VV1207-final.doc 
                            bod 1_prilohy k statutu repre 2021.pdf 
Predkladá :           Vladimír Habas 
  

https://www.stz.sk/soubory/rada2016_smernica_perrollam.pdf
https://www.stz.sk/soubory/rada2016_smernica_perrollam.pdf
mailto:ivan.greguska@stz.sk


Uznesenie k bodu 1 :  
07/20/01 VV STZ schvaľuje zmenu Štatútu reprezentanta SR v tenise v tímoch pre Davis Cup 
a BJK (Fed) Cup. 

Hlasovanie :  schvaľujem  12,   neschvaľujem 0, zdržiavam sa 1. Uznesenie schválené. 
 
  
 2)       List 4 členov DC tímu : Návrh na úpravu podmienok v teame DAVIS CUP s cieľom vytvorenia 
motivujúceho prostredia pre dosahovanie zlepšených výsledkov. 
  

Zdôvodnenie návrhu : 4 členovia DC tímu SR A.Martin, J.Kovalík, M.Kližan a I.Zelenay požiadali STZ 
listom o zmenu podmienok pre DC tím na rok 2021. Po stretnutí s hráčmi a ich právnym zástupcom 
predkladáme na VV STZ nasledovné čiastkové návrhy na hlasovanie. Komentár  STZ k jednotlivým 
návrhom hráčov bol uvedený v podkladoch k hlasovaniu. 

Materiál :           bod 2_uprava podmienok v DC time-navrh hracov.pdf 
Predkladá :        Igor Moška 
 
K bodu 2) zaslal p.Igor Zelenay, zástupca hráčov vo VV STZ dňa 3.12.2020 vysvetľujúci  email s 2 
prílohami (1- Poznámky ku komentáru STZ a 2-Porovnanie nákladov pri zmene prerozdelenia prize 
money). Uvedené dokumenty budú prílohou zápisnice. 
  
2)a) Zmena pomeru prerozdelenia Prize money ITF určených na jednotlivé kolá DC. 
  
Uznesenie k bodu 2)a) : 
07/20/02 VV STZ schvaľuje zmenu prerozdelenia Prize Money ITF určených na všetky kolá 
Davisovho pohára na rok 2021 jednotne v pomere 33% STZ / 67 % hráči. Hráčom, u ktorých na 
základe osobitnej Zmluvy so STZ o zaradení do NTC a vzájomnej spolupráci STZ eviduje, že výška 
výdavkov STZ spojených so zabezpečovaním ich športovej činnosti a všetkých ostatných aktivít 
hradených STZ súvisiacich s ich športovou činnosťou, prevyšuje všetky odvody z príjmov športovca 
vyplatené alebo odpočítané pre STZ počas trvania ich zaradenia do NTC, bude odmena na základe 
prvej vety krátená o 50% na čiastočnú náhradu nákladov STZ na prípravu hráča. 

Hlasovanie :  schvaľujem  1,   neschvaľujem 11, zdržiavam sa 1. Uznesenie neschválené. 
 
Poznámka hlasujúceho p.Rudolfa Vrábla : Rozdelenie 33% hráči  / 67% STZ v „základných kolách“ 
považujem za primerané.  Korešponduje to napr. aj s nedávno deklarovaným dlhodobo platným 
kľúčom vo SFZ. 
  
2)b)  Podpora nominovaných hráčov do DC : 
  
Uznesenie k bodu 2)b): 
07/20/03 VV STZ schvaľuje príspevok na úhradu nákladov na letenky na 4 grandslamové turnaje 
pre všetkých hráčov, nominovaných na min. 1 zápas Davis Cupu v r.2021 (letenka pre hráča a 1 
trénera) v sume max.12.000€ na hráča ročne v členení podľa návrhu hráčov. 

Hlasovanie :  schvaľujem  1,   neschvaľujem 12, zdržiavam sa 0. Uznesenie neschválené. 
 

Poznámka hlasujúceho p.Rudolfa Vrábla :  
1. Odporúčam uhradiť letenky pre hráčov v hlavnej súťaži (MD)  a min. 50% nákladov hráčov 

v kvalifikácii  GS turnajov. 
2. Pre budúcnosť odporúčam úhradu letenky i pobytových nákladov pre kapitánov DC i BJK 

počas zotrvania členov tímov v MD (!),  s povinnosťou spolupracovať so všetkými členmi 
tímov a sledovať hráčov súperov. Týkalo by sa to len GS pred stretnutiami DC a BJK.  



 
 
2)c)  Poistenie hráčov : 
  
Uznesenie k bodu 2)c) : 
07/20/04 VV STZ schvaľuje poistenie (jednorazový kompenzačný príspevok) pre hráčov, ktorí sa 
pre zranenie na stretnutí DC nebudú môcť zúčastniť turnajového programu v najbližšom jednom 
nasledujúcom týždni vo výške od 735€ do 1500€, podľa rebríčkového umiestnenia. 

 Hlasovanie :  schvaľujem  11,   neschvaľujem 1, zdržiavam sa 1. Uznesenie schválené. 
 
Poznámka hlasujúceho p.Rudolfa Vrábla : Nepoznám individuálne poistné zmluvy hráčov, nepoznám 
možnosti poistenia vrcholových športovcovo za „ušlú mzdu“ v prípade zranenia. Hráči v liste píšu 
o poistení, zástupca hráčov vo VV o zabezpečení kompenzácie. V prípade zranenia počas týždňa DC 
určitá náhrada hráčom rozhodne prináleží. Odporúčam rokovať s hráčmi (poisťovňami) a predložiť 
spoločný návrh. 
 
 
2)d)  Organizácia podujatí DC: 
  
Uznesenia k bodu 2)d) : 
07/20/05 VV STZ schvaľuje požiadavky hráčov na stravu pri organizácii stretnutí DC. 

Hlasovanie :  schvaľujem  11,   neschvaľujem 2, zdržiavam sa 0. Uznesenie schválené. 
 
07/20/06 VV STZ schvaľuje požiadavky hráčov na propagáciu pri organizácii stretnutí DC. 

Hlasovanie :  schvaľujem  10,   neschvaľujem 2, zdržiavam sa 1. Uznesenie schválené. 
 
07/20/07 VV STZ schvaľuje vytvorenie pozície PR manažéra pre DC tím SR. 

Hlasovanie :  schvaľujem  2,   neschvaľujem 10, zdržiavam sa 1. Uznesenie neschválené. 
 
07/20/08 VV STZ schvaľuje možnosť hráčov pripomienkovať výber miesta konania stretnutia, 
výber povrchu a lôpt. 

Hlasovanie :  schvaľujem  3,   neschvaľujem 10, zdržiavam sa 0. Uznesenie neschválené. 
 
Poznámka hlasujúceho p.Rudolfa Vrábla : Miesto konania je v dnešnej dobe najmä ekonomická 
záležitosť, povrch i lopty boli podľa mojich informácií doteraz vždy konzultované s NK DC tímu. 
Predpokladám, že ten to konzultuje s tímom. 
 
07/20/09 VV STZ schvaľuje možnosť hráčov pripomienkovať výber DC kapitána a realizačného 
tímu. 

Hlasovanie :  schvaľujem  3,   neschvaľujem 9, zdržiavam sa 1. Uznesenie neschválené. 
  
Poznámka hlasujúceho p.Rudolfa Vrábla : 

1. Nemám informácie, že by si v prípade kolektívneho športu hráči vyberali trénera. 
2. NK v našom prípade zodpovedá za výsledok, za nomináciu hráčov i výber realizačného tímu, 

nepamätám, že by VV proti zloženiu niekedy hlasoval. 
 
2)e)  Zdravotné zabezpečenie : 
  
Uznesenie k bodu 2)e) : 



 
VV STZ schvaľuje súbor špecializovaných zdravotných vyšetrení pre celý DC tím počas celého roka 
v zmysle návrhu hráčov. 

Hlasovanie :  schvaľujem  1,   neschvaľujem 12, zdržiavam sa 0. Uznesenie neschválené. 

 Poznámka hlasujúceho p.Rudolfa Vrábla : 
1. Lekársku starostlivosť celoročne zabezpečuje lekár STZ pre DC a FC . 
2. Požiadavka hráčov je príliš rozsiahla, 24/7  ??? 
3. Nepoznám reálne možnosti, čo by mohol STZ postupne hráčom zabezpečiť ako určitý 

„nadštandard“. Je však potrebné sa tým zaoberať. 
 
3)       Žiadosť TC Empire Trnava, a.s. o príspevok za kvalitu na roky 2020-2021. 
  

Zdôvodnenie návrhu : Na základe listu TC Empire Trnava zo dňa  13.11.2020. 
  
Materiál :           bod 3_žiadosť o príspevok za kvalitu 2020_2021.pdf 
Predkladá :         Ivan Greguška 
  
Uznesenie k bodu 3) : 
VV STZ schvaľuje dodatočný príspevok pre TC Empire Trnava, a.s. na roky 2020-2021 na základe ich 
žiadosti. 

Hlasovanie :  schvaľujem  1,   neschvaľujem 12, zdržiavam sa 0. Uznesenie neschválené. 
 
Poznámka hlasujúceho p.Rudolfa Vrábla : 

1. Odstúpenie všetkých družstiev  TC Empire Trnava zo súťaží výrazne negatívne ovplyvnilo 
priebeh M ZsTZ družstiev v roku 2019 (P-ZsTZ, 26.6.2019). 

2. Osobne (telefonicky) som zástupcovi klubu odporúčal, aby aj po neodohraných stretnutiach 
2. kola pokračovali v súťažiach ZsTZ, vtedy mali ešte reálnu možnosť postupu v 3-4 
kategóriách na MSR družstiev mládeže. 

3. Klub v oficiálnom liste o odstúpení deklaroval, že si je vedomý všetkých následkov. Takže 
o žiadnej kompenzácii nemôže byť ani reč. 

4. Na druhej strane odporúčam, v rámci možností STZ, podporiť klub finančne pri organizovaní 
medzinárodných turnajov dospelých (pri dodržaní zmluvných zväzkov zo strany klubu). 

 
  
4)       Hospodárenie STZ a dcérskych spoločností. 
  
Zdôvodnenie návrhu : informatívny materiál o hospodárení STZ, STZ Marketing, s.r.o. a NTC,a.s. za 
rok 2020 a predbežný návrh plánu na rok 2021 v zmysle komentáru v prílohe. 
  
Materiál :           bod 4_rozpocet VVSTZ 122020.pdf 
                             bod 4_Hospodárenie - komentar VV 202012.doc 
Predkladá :         Michal Sihelník 
  
Uznesenie k bodu 4) : 
VV STZ berie na vedomie hospodárenie STZ, STZ Marketing, s.r.o. a NTC,a.s. k 31.10.2020, predpoklad 
do 31.12.2020 a predbežný návrh rozpočtu na rok 2021. 

Hlasovanie :  schvaľujem  12,   neschvaľujem 0, zdržiavam sa 1. Uznesenie schválené. 

  
5)       Orientačný plán činnosti a zasadnutí VV STZ na 1.polrok 2021 



Zdôvodnenie návrhu : orientačný plán zasadnutí na 1.polrok 2021, v závislosti od aktuálnych 
obmedzení v súvislosti s COVID-19 môže dôjsť k zmene termínov zasadnutí. 
  
Materiál :           bod 5_Zasadania VV_1polrok2021.doc 
Predkladá :        Ľubomír Páleník 
  
Uznesenia k bodu 5) : 
VV STZ schvaľuje termíny zasadnutí VV STZ na 1.polrok 2021 : 19.2., 26.3., 18.6.2021 + zasadnutie 
Rady STZ dňa 19.6.2021. 

Hlasovanie :  schvaľujem  13,   neschvaľujem 0, zdržiavam sa 0. Uznesenie schválené. 

 

Prílohy k zápisnici : 

1) email so zaslanou informáciou o hlasovaní 

2) prijaté emaily od členov VV STZ s hlasovaním (13x) 

 

Zápis o hlasovaní per rollam bude zaslaný emailom členom VV STZ a  jeho výsledok zverejnený ako 
zápisnica zo zasadnutia VV STZ. 

 

V Bratislave, dňa 8.12.2020. 

 

Zapísal :      Za správnosť : 

 

 

 

 

Ing. Ivan Greguška     RNDr. Tibor Macko 

predkladateľ      prezident STZ 
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