
  Zápis č. 04/21  

 

 

Strana 1 z 5 

  

 
Zápis č. 04/2021 

zo zasadnutia Výkonného výboru STZ dňa 18. 6. 2021 v Bratislave 
 
 
 

Čas začiatku zasadnutia: 13:10 hod.   Čas ukončenia zasadnutia: 15:35 
Predsedajúci: Tibor Macko    zapisovateľ: Katarína Gocalová 
               
Prítomní členovia VV STZ :  Macko Tibor, Páva Pavel, Nemec Michal, Tužinská Jana, Blaško 
Anton, Varmus Michal, Frančák Ján, Vrábel Rudolf, Sedlák Vavrinec, Bacsó Július, Zelenay 
Igor, Záborský Tomáš 
  
Ospravedlnení členovia VV STZ:  
Mókuš Milan, Zrubáková Radomíra 
 
Počet prítomných členov VV STZ : 12 z 14 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 8 
Počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta  
 
Zasadnutie je uznášaniaschopné 
 
Prizvaní : Baláž Milan, Valentýni Juraj, Moška Igor, Habas Vladimír, Sihelník Michal, Šuhajová 
Zdena, Greguška Ivan, Regendová Dagmar, Páleník Ľubomír, Gocalová Katarína 
(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe) 
               
Predsedajúci konštatuje, že lehota na prípravu zasadnutia bola dodržaná, pozvánka zaslaná  
09.06. 2021.  
 
Program zasadnutia :   

1. Kontrola zápisu 
2. Informácia o aktuálnych výsledkoch reprezentácie  
3. Informácia prezidenta a generálneho sekretára STZ 
4. Informácia o priebežnom stave hospodárenia STZ a dcérskych spoločností 
5. Úpravy a aktivity STZ v súvislosti so zákonom o športe 
6. Vyhodnotenie halovej sezóny, informácia o priebehu súťaží družstiev a  MSR  

jednotlivcov 
7. Plán činností a zasadaní VV STZ v 2. polroku 2021 
8. Rôzne 

 
Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu: 
Zaslané elektronicky:  
 
K bodu 4: Výsledky hospodárenia a finančný plán NTC, a.s., STZ, STZ marketing, s.r.o. 
  Zhrnutie výsledkov hospodárenia skupiny STZ 
K bodu 5: Disciplinárny poriadok – zmeny v športovo-technických predpisoch 
K bodu 6: Rozpis majstrovstiev Slovenska družstiev mládeže na rok 2021 

Rozpis majstrovstiev Slovenska družstiev seniorov na rok 2021 
Rozpis majstrovstiev Slovenska v plážovom tenise na rok 2021  
Princípy pri tvorbe Termínovej listiny STZ 
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Halová sezóna 2021 - prehľad 
K bodu 7: Plán zasadnutí VV STZ na 2. polrok 2021 
 
Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu: 
Predložené priamo na zasadnutí:  
 
K bodu 2: Výsledky reprezentácie za posledné obdobie (apríl – máj 2021) a návrh nominácie 

na mládežnícke ME jednotlivcov a družstiev 2021 
K bodu 3: Prehľad schválených predchádzajúcich uznesení – projekt NTC Košice 
 
K bodu 1:  Kontrola zápisu zo zasadnutia VV STZ z 25.9. 2020 : 
 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 12 členov VV STZ 
04/21/01     Zápis č. 03/20 zo zasadnutia VV STZ dňa 25.9.2020 
HLASOVANIE:  ZA: 12              PROTI: 0                 ZDRŽALI SA: 0                     SCHVÁLENÉ 

 
K bodu 2: Informácia aktuálnych výsledkoch reprezentácie 
Informoval V. Habas – predložený písomný materiál 
 

- Informoval o výsledkoch reprezentácie za posledné obdobie (apríl – máj 2021) 
najlepšie výsledky dospelí, najlepšie výsledky juniori a žiaci 

- Predložil návrh nominácie na mládežnícke ME jednotlivcov a družstiev 2021 
- p. Tužinská reagovala na nomináciu hráčov na ME jednotlivcov chlapcov do 18 rokov, 

kde sa informovala, prečo bol N. Marošík nominovaný len ako náhradník, napriek tomu, 
že vyhral MSR – rozhodnutie trénerskej rady o nominácii podľa iných kritérií, lepšie pos-
tavenie v rebríčku má P. Naď.  

- p. Blaško a p. Vrábel sa informovali o nomináciách jednotlivých hráčov z regiónov 
- p. Macko informoval o súťažiach ml. žiactva – úpravy v športovo-technických predpisoch 

prerokovanie na VV a predloženie návrhu v 09/2021. 
 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie V. Habasa o aktuálnych výsledkoch reprezentácie. 
 
VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 12 členov VV STZ 
04/21/02     Nomináciu na mládežnícke ME jednotlivcov a družstiev 2021 
HLASOVANIE:  ZA: 9                PROTI: 0                 ZDRŽALI SA: 3                     SCHVÁLENÉ 

 
K bodu 3: Informácia prezidenta a generálneho sekretára STZ  
Informoval I. Moška  
 

- Informoval o Fonde na podporu športu – vypísané výzvy v 1.štvrťroku 2021 na športovú 
infraštruktúru a pomoc amatérskym klubom podľa počtu členov (kritéria), pripravovaná 
nová výzva - pomoc prevádzkovateľom športovej infraštruktúry. Informácie budú zverej-
nené koncom júna 2021 na stránke www.stz.sk 

http://www.stz.sk/
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- Informoval o novom členovi správnej rady Fondu na podporu športu – za Ministerstvo 
školstva p. Varmus. 

- Informoval o NTC Košice – kladné stanoviská z magistrátu pre územné konanie – ústna 
informácia od p. Gregušku – predpokladaná výstavba začiatkom roka 2022 

- Informoval o podujatí, ktoré sa uskutoční v dňoch 17 a 18.9. 2021 v hale NTC (hard) 
DAVIS CUP 2021 SLOVESKO - CHILE 

- Informoval o nových pracovníkoch na STZ – p. Gocalová – športovo-technický úsek (od 
1.2.2021) a p. Kovačovič – marketing STZ (od jesene 2020) 

- Informoval o schôdzi na Ministerstve školstva - k návrhom na novelu zákona o športe 
a návrhom na zmenu vzorca (financovanie uznaných športov) – za STZ účasť p. Gre-
guška a p. Moška 

- Informoval o novom partnerovi na turnaje, ktoré sa uskutočnia v auguste 2021 – 3 x mu-
ži, 1 x ženy - ITF 15.000 – prebieha rokovanie s klubmi, partnermi... 

 
Informoval T. Macko  

- požiadavky a návrhy na prerokovanie boli zasielané priebežne a schvalované per rollam 
 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie I. Mošku a T. Macka 

 
K bodu 4:  Informácie o priebežnom stave hospodárenia STZ a dcérskych spoločností  
Informoval M. Sihelník  
 

- Informoval o hospodárení STZ a dcérskych spoločností 
- Nižšie príjmy vzhľadom na pandemickú situáciu – menej podujatí, turnajov... 
- p. Moška informoval aj napriek pandemickej situácii o dobrých hospodárskych výsled-

koch za rok 2020 za NTC, a.s. a STZ Marketing 
- Informoval o pláne na rok 2021 – hospodárske výsledky budú horšie...Peugeot bude 

partnerom na najbližšie 3 roky – plánované sú podujatia a turnaje 
- p. Zelenay sa informoval na výdavky na DC a FC – diskusia s p. Moškom a p. Sihelní-

kom 
- p. Frančák pozitívne zhodnotil plány hospodárenia STZ  

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie M. Sihelníka o priebežnom stave hospodárenia STZ a dcérskych spoločností 

 
K bodu 5: Úpravy a aktivity STZ v súvislosti so zákonom o športe 
Informoval  I. Greguška  
 

- Informoval o návrhu na doplnenie disciplinárneho poriadku STZ v oblasti 
antidopingových pravidiel kvôli novele Zákona o športe. 

- Informoval o pripravovanej veľkej novele Zákona o športe na jeseň 2021 
 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie I. Gregušku  o úpravách a aktivitách STZ v súvislosti so zákonom o športe 
 
VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 12 členov VV STZ 
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04/21/03     Doplnenie Disciplinárneho poriadku STZ v oblasti antidopingových pravidiel   
                   s účinnosťou od 19.6.2021. 
HLASOVANIE:   ZA: 12              PROTI: 0                 ZDRŽALI SA: 0                    SCHVÁLENÉ 

 
K bodu 6: Vyhodnotenie halovej sezóny, informácia o priebehu súťaží družstiev a MSR 

jednotlivcov 
Informovala  Z. Šuhajová – predložený písomný materiál 
 

- Informovala o zrušení halovej sezóny okrem Majstrovstiev regiónov (dvojhry) – spraco-
vaný materiál 

- MSR – posun sezóny od 14.5. 2021 – zmena termínov a posuny  
- Informácie ohľadne nominácií – jedna námietka v nominácii za región uznaná, ostatné 

námietky zamietnuté (prihlášky po termíne) 
- Informácie o zápasoch vysielaných cez live score a live stream 
- Informovala o priestupkoch – 5 x ospravedlnenie po vyžrebovaní 
- Informácie o odohraní družstiev – zatiaľ odohraná len Extraliga. Liga – posun – posledné 

kolá do 11.7., preloženie termínov stretnutí najneskôr do 15.7.2021 
- Informácia o usmernení za nepokutovanie družstiev za voľné miesta v zostave 
- Informácia o kapitánoch družstiev – dodatočné školenie, dopísanie kapitánov – bez po-

kuty 
- Informácie k Extralige – neodohrala sa 16 x štvorhra za rozhodnutého stavu (7 x muži 

a 9 x ženy) – pre sezónu 2022 zostupuje za mužov ProSET a za ženy TK Ružomberok 
- Informácia o odohratých oblastných kolách detského DC a FC, prihlásených 148 druž-

stiev, odstúpilo 11, celkovo 137 
- Informácia o pokutách za nenastúpenie, resp. odstúpenie družstiev zo súťaží  
- Informovala o rozpisoch plážového tenisu, rozpis družstiev a princípy tvorby TL 
- p. Sedlák sa informoval na dorovnanie nákladov na štartovné na halových majstrov-

stvách regiónov, zníženie z 15 EUR na 10 EUR (za neodohrané 4 hry) – podklady budú 
zaslané zo strany športovo-technického úseku na ekonomické oddelenie do 15.7.2021 

- p. Tužinská - navrhla nepokutovať turnaje DC a FC  
- p. Páva navrhol, aby sa DC a FC regionálne kolá rozdelili medzi dva kluby, zvlášť chlap-

ci, zvlášť dievčatá 
- p. Macko navrhol, aby sa v období cca od 25.4 do 10.6 nehrali žiadne regionálne súťaže 

jednotlivcov detí 
 

VV STZ berie na vedomie:  
Informácie Z. Šuhajovej o vyhodnotení halovej sezóny, informácia o priebehu súťaží družstiev 
a MSR jednotlivcov 
 
VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 12 členov VV STZ 
04/21/04     Odpustenie udelených pokút  za súťaže družstiev do 18.6.2021 a zníženie pokút od  
                   19.6.2021 do ukončenia súťaží družstiev v sezóne 2021 na 50% - (I. a II. liga a DC  
                   a FC) 
HLASOVANIE:   ZA: 7            PROTI: 5                ZDRŽALI SA: 0                SCHVÁLENÉ 
04/21/05     Rozpis majstrovstiev Slovenska družstiev mládeže na rok 2021  
                   Rozpis majstrovstiev Slovenska družstiev seniorov na rok 2021 
                   Rozpis majstrovstiev Slovenska v plážovom tenise na rok 2021 
                   Princípy pri tvorbe Termínovej listiny STZ 
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                   Halová sezóna 2021 - prehľad 
HLASOVANIE:   ZA: 12          PROTI: 0                ZDRŽALI SA: 0                         SCHVÁLENÉ 
04/21/06    za to, aby sa v období od 25.4.2021 do 10.6.2021 nehrali žiadne regionálne súťaže  
                   jednotlivcov detí 
HLASOVANIE:   ZA: 12          PROTI: 0                ZDRŽALI SA: 0                         SCHVÁLENÉ 

 

VV STZ ukladá: 
04/21/07    Spracovať a doplatiť rozdiel nákladov na štartovné za halové majstrovská regiónov,   
                  zníženie z 15 EUR na 10 EUR (za neodohrané 4-hry) 
Z: Michal Sihelník                   T: do 15.7.2021 

 
K bodu 7:   Plán činností a zasadaní VV STZ v 2. polroku 2021 
Informoval p. Macko 
 

- Informoval o návrhu zasadnutí VV STZ na 2.polrok 2021 v termínoch :  
24.9.2021, 22.10.2021, 19.11.2021 

 
K bodu 8:   Rôzne 
 

- p. Páleník informoval o programe Rady STZ 19.6.2021 – zaslanie pozvánky, ubytovanie, 
program, účasť... 

- p. Baláž informoval o programe Rady STZ 19.6.2021, ocenenia, prezentácie... 
- p. Macko navrhol zaradiť do Siene Slávy – p. Malovca, p. Mertiňáka, p. Cervanovú 
- p. Valentýni stručne informoval o kontrole čerpania nákladov, kontrole dokladov, kontro-

le predpisov... 
- pozitívne hodnotil prácu vedenia STZ a sekretariátu počas pandemickej situácie 
- p. Blaško informoval o školení kapitánov, pozitívne zhodnotil prácu p. Varmusa 
- p. Páva pozitívne hodnotil školenie kapitánov a prácu p. Varmusa 
- p. Moška informoval o kvalifikácii na Olympijské hry, zastúpenie Filip Polášek, Lukáš 

Klein a Norbert Gombos 
- p. Macko informoval o životnom jubileu p. Zrubákovej, poveril p. Mošku na odovzdanie 

darčeka  
 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 12 členov VV STZ 
04/21/08     Predloženie návrhu na Radu STZ na zaradenie Ľudmily Cervanovej, Petra Malovca  
                   a Michala Mertiňáka do Siene slávy STZ. 
HLASOVANIE:   ZA: 12              PROTI: 0                 ZDRŽALI SA: 0                    SCHVÁLENÉ 

 
Budúce zasadnutie VV STZ sa uskutoční v Bratislave (NTC) 24.9. (piatok) o 12.00 hod.  
 

 
Zapisovateľ:         Predsedajúci: 

 
 
   ......................................         ...................................... 
     Katarína Gocalová                                                                    RNDr. Tibor Macko  
           prezident STZ 


