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Zápis č. 02/2022 
zo zasadnutia Výkonného výboru STZ dňa 18.02. 2022 v Bratislave 

 
 

Čas začiatku zasadnutia: 13:10 hod.   Čas ukončenia zasadnutia: 16:30 hod. 
Predsedajúci: Tibor Macko    zapisovateľ: Katarína Gocalová 
               
Prítomní členovia VV STZ :  Macko Tibor, Páva Pavel, Nemec Michal, Blaško Anton, Frančák 
Ján, Vrábel Rudolf, Sedlák Vavrinec, Varmus Michal, Mókuš Milan, Tužinská Jana, Záborský 
Tomáš, Bacsó Július, Zrubáková Radomíra – odchod o 16.00 hod. 
  
Ospravedlnení členovia VV STZ:  
Zelenay Igor 
 
Počet prítomných členov VV STZ : 13 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, Páleník Ľubomír, Regendová Dagmar, Gocalová Katarína 
(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe) 
               
Predsedajúci konštatuje, že lehota na prípravu zasadnutia bola dodržaná, pozvánka zaslaná  
10.02. 2022.  
 
Program zasadnutia:   
 

1. Kontrola zápisu 
2. Informácia o aktuálnych výsledkoch reprezentácie 
3. Informácie 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. Určenie členov volebnej komisie pre voľby zástupcov hráčov do orgánov STZ 
7. Rada STZ - obsahové a organizačné zabezpečenie 
8. Pripravenosť súťaží družstiev (riadených  STZ i jednotlivými regiónmi) 
9. Centrá talentovanej mládeže (aktuálny stav, hodnotenie činnosti) 
10. Informácia o činnosti RTZ (BTZ, ZsTZ, SsTZ, VsTZ)  
11. Rôzne 

 
Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu : 
Zaslané elektronicky:  
 
K bodu 5: Návrh štatútu zväzového centra prípravy v tenise - NTC  

Návrh dodatku č.01/2022 k Štatútu  reprezentanta SR v tenise v tímoch pre Davis 
Cup a BJK Cup 

Dodatočná žiadosť OZ ŠK Odema Púchov k Programu spolufinancovania teniso-
vých projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2021. 
 



  Zápis č. 02/22  

 

 

Strana 2 z 7 

  

 
K bodu 8: Rozpis súťaží 2022  

Mini Detský DC a FC s Nadáciou SPP 2022 – deti do 8 rokov 
Detský DC a FC s Nadáciou SPP 2022 – deti do 10 rokov 

  I. a II. liga  
Extraliga 

K bodu 10: Správa o činnosti ZsTZ za rok 2021 
  Správa o činnosti SsTZ za rok 2021 

Správa o činnosti VsTZ za rok 2021 
 
Podklady predložené priamo na zasadnutí VV STZ: 
 
K bodu 10: Správa o činnosti BTZ za rok 2021 
                    
  
K bodu 1:  Kontrola zápisu zo zasadnutia VV STZ z 19.11. 2021 
 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 13 členov VV STZ 
02/22/01       Zápis č. 07/21 zo zasadnutia VV STZ dňa 19.11.2021 s úpravou dátumov zasad - 
                     nutí VV STZ a Rady STZ, ktoré sa budú konať v dňoch 08 a 09. 04. 2022– bod č.9 
 
HLASOVANIE:          ZA: 13           PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0       SCHVÁLENÉ 

 
K bodu 2: Informácia o aktuálnych výsledkoch reprezentácie SR  
Informoval V. Habas  

- V. Habas informoval o zastúpení 5 hráčov na turnaji AO 2022, kde 3 hráči sa dostali do 
druhého kola. F. Polášek vo štvorhre postúpil do štvrťfinále AO 2022 a turnaj, ktorý sa 
konal v Sydney pred AO vyhral. 

- informoval o juniorských turnajoch – na AO 2022 postúpila Irina Balus do druhého kola.  
Pozitívne hodnotil výsledky z turnajov juniorov v Južnej Amerike, kde hráči dosiahli vý-
borné výsledky – zastúpenie hráčov : Naď, Krajči, Daubnerová, Vargová, Jamrichová, 
Privara, Balus. 

- informoval o turnajoch ITF, ktoré sa konali v SR v Bratislave a v Trnave, kde dobré vý-
sledky na turnaji v BA dosiahli hráči P. Privara a L. Hradecká a taktiež pozitívne zhodnotil 
vystúpenie L. Hradeckej na turnaji v Trnave. 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie V. Habasa o aktuálnych výsledkoch reprezentácie SR 

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

- I. Moška informoval o zmene formátu DC zo strany ITF. Finále bude hrať 8 najlepších 
tímov, zápasy sa budú hrať v septembri – podrobnejšie informácie boli zverejnené na 
www.stz.sk. 

- informoval o znížení prize money o 50% pre FC 2022 
- informoval o schválení (per rollam) mimoriadnych dotácií klubom na zvýšené náklady na 

energie v sume 217.000 € – pozitívne ohlasy zo strany klubov. 
 

http://www.stz.sk/
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- informoval o pripravovanej výzve zo strany FnPŠ, ktorá sa by mala klubom  pomôcť 
kompenzovať náklady za energie v predchádzajúcom období – výzva by mala byť zve-
rejnená v 03/2022. 

- informoval o stretnutí DC s Talianskom – 4. a 5. marca – opatrenie a zabezpečenie 
vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu – aktuálna vyhláška MZ SR.  

- T. Macko informoval o akcii Tenista roka, ktorá sa konala formou tlačovej konferencie. 
Pozitívne hodnotil danú akciu, na ktorej sa zúčastnili všetci ocenení. 

- informoval o zrušení turnajov, ktoré boli plánované na mesiace december 2021 a január 
2022. Dôvodom zrušenia bola nepriaznivá pandemická situácia. 

- T. Macko navrhuje, aby sa sankcie za neskoré odhlásenie z turnajov po vyžrebovaní 
a za neúčasť na turnaji z dôvodu pozitívnych testov a karantény odpustili. Doteraz to bolo 
84 hráčov – informácia od Z. Šuhajovej. Odpustenie sankcií bude platné len do ukonče-
nia pandemických opatrení. 

 

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

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

- M. Sihelník informoval o dokončovaní účtovnej uzávierky za rok 2021. 
- informoval o prebiehajúcom audite. 
- I. Moška informoval, že na najbližšom zasadnutí VV STZ budú predložené kompletné 

výsledky za rok 2021 a bude predložený aktualizovaný plán na rok 2022. 
- J. Frančák sa informoval o prebiehajúcich kontrolách na STZ. 
- J. Valentýni spracuje a zašle žiadosť hlavnému kontrolórovi zväzu s možnosťou predĺ-

ženia termínu na spracovanie ekonomických podkladov za rok 2021.  
 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie M. Sihelníka a I. Mošku o priebežnom stave hospodárenia STZ a dcérskych spoloč-
ností 

 
K bodu 5: Úpravy a aktivity STZ v súvislosti so zákonom o športe 
Informoval  V. Habas – predložený materiál 

- V. Habas informoval o úprave štatútu zväzového centra prípravy v tenise – NTC 
(spolupráca s I. Greguškom). 

- M. Baláž sa informoval k danému materiálu – upresnenie k personálnej činnosti – 
podpisovanie zmlúv – zmena podpisovania zmlúv, vyhodnotenie a spracovanie 
tréningových plánov – schvaľovanie... 

- J. Bacsó sa informoval k danému materiálu – zaraďovanie a vyraďovanie hráčov v NTC, 
viazanosť trénerov na dosiahnuté výkonnostné ciele a výsledky – platové ohodnotenie. 

- A. Blaško sa informoval o zmluvách trénerov v NTC, podmienky... 
- V. Sedlák sa informoval k danému materiálu – funkcie v NTC – zmeny v štatúte – 

história funkcií – športový riaditeľ, športový manažér NTC, šéftréner NTC. 
- P. Páva sa informoval k danému materiálu – tréneri a odmeňovanie trénerov – motivácia. 
- T. Záborský sa informoval o zmluvách trénerov, motivačná zložka, prize money, 

odmeňovanie. 
- P. Páva sa informoval k materiálu – finančné a materiálne zabezpečenie NTC – tréneri, 

lekári, kondiční tréneri... 
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VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 13 členov VV STZ 
02/22/02       Štatút zväzového centra prípravy v tenise – NTC – s navrhovanými úpravami. 
 
HLASOVANIE:          ZA: 13           PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0       SCHVÁLENÉ 

 
- M. Varmus informoval o prebiehajúcej výzve FnPŠ na výstavbu, modernizáciu 

a rekonštrukciu športových infraštruktúrnych projektov, ktorá začala od 15.11. 2021. 
Zaslaných bolo 179 žiadostí, ktoré sa budú posudzovať. Z toho bolo 12 žiadostí na 
tenisové projekty. Na Správnej Rade v 04/2022 sa budú schvaľovať jednotlivé projekty. 

- informoval o pripravovanej schéme pomoci pre kluby (prevádzkovateľov) – nebola 
schválená Európskou komisiou a Monopolným úradom, pripravuje sa nová schéma. 
Termíny budú zverejnené 

- I. Moška informoval o dodatočnej žiadosť OZ ŠK Odema Púchov k Programu spolufi-
nancovania tenisových projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 
2021. 

- A. Blaško navrhol schváliť a podporiť tento projekt klubu OZ ŠK Odema Púchov s danou 
žiadosťou. Podrobnejšie informoval o investíciách majiteľa klubu, vybudovanie kurtov, 
haly... z vlastných prostriedkov.  

 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 13 členov VV STZ 
02/22/03       Poskytnutie príspevku na spolufinancovanie infraštruktúrneho projektu pre Ob 
                     čianske združenie ŠK Odema vo výške 25.000 € v roku 2023 zo zdrojov  
                     z príspevku uznanému športu na rok 2023 za podmienok uvedených vo Výzve  
                     FnPŠ a v Programe spolufinancovania. 
                     
HLASOVANIE:          ZA: 13           PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0       SCHVÁLENÉ 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie V. Habasa, M. Varmusa  o úpravách a aktivitách STZ v súvislosti so zákonom o 
športe 

 
K bodu 6: Určenie členov volebnej komisie pre voľby zástupcov hráčov do orgánov STZ 
Informoval  Ľ. Páleník  

- Ľ. Páleník informoval o návrhu zloženia volebnej komisie – predseda volebnej komisie – 
M. Baláž, administratívny pracovník – Ľ. Páleník, člen BTZ – P. Páva 

- informoval o voľbe zástupcov hráčov, zvolení môžu byť len hráči do 500. miesta 
v rebríčku ATP, WTA za posledných 10 rokov (od roku 2013), t. j. jedná sa o cca 50 a 60 
osôb. Voliť môžu všetci hráči a členovia STZ s platnou registráciou, starší ako 18 rokov 
ku dňu volieb – 7. marca bude zverejnený oznam o možnosti voľby. 
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VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
Prítomných 13 členov VV STZ 
02/22/04   Zloženie volebnej komisie: Predseda volebnej komisie: M. Baláž, administratívny  
                     pracovník – Ľ. Páleník, člen BTZ – P. Páva.        
 
HLASOVANIE: ZA: 13     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0     SCHVÁLENÉ 

 
- M. Baláž informoval o platnom volebnom poriadku z roku 2018 
- informoval o termíne volieb zástupcov hráčov -  od 7.3. do 21.3.2022 , 23.3.2022 bude 

spracovaný protokol o výsledku volieb. 
- informoval o výbere z hráčov v počte – 19 hráčov a 25 hráčok – menný zoznam. 
- P. Páva navrhol ako kandidáta na pozíciu prezidenta STZ na ďalšie obdobie člena VV 

STZ T. Macka, ktorý kandidatúru prijal. 
- T. Macko navrhol za kandidáta na predsedu Rady STZ pre ďalšie obdobie M. Baláža. 
- A. Blaško, J. Bacsó, R. Vrábel vyslovili podporu pre kandidátov na prezidenta STZ 

a predsedu Rady STZ, VV STZ uvedené berie na vedomie. 
- T. Macko informoval o blížiacich sa regionálnych konferenciách, príprava novej koncep-

cie na ďalšie obdobie. Pripomienky je potrebné poslať p. Greguškovi do 25.2.2022. VV 
STZ bude na najbližšom zasadnutí schvaľovať návrh novej koncepcie. 

- informoval o príprave výročnej správy za rok 2021. 
- Termíny regionálnych konferencií: 

16.3.2022 – konferencia BTZ 
23.3.2022 – konferencia SsTZ 
25.3.2022 – konferencia VsTZ 
26.3.2022 – konferencia ZsTZ 

- T. Macko a I. Moška informovali, že sa plánujú zúčastniť na všetkých uvedených regio-
nálnych konferenciách. 

 
K bodu 7:   Rada STZ - obsahové a organizačné zabezpečenie 
Informoval M. Baláž 

- M. Baláž podrobnejšie informoval o programe pripravovanej Rady STZ, ktorá sa bude 
konať 9.4. 2022 – informácie, termíny, voľby, administratíva... 

- stručne informoval o 18 bodoch programu Rady STZ. 
- T. Macko a Ľ. Páleník informovali o oceneniach pre rozvoj tenisu, kde ocenenia sa budú 

odovzdávať na Rade STZ – navrhnutí členovia z regiónov. 
- I. Moška navrhol, aby sa ocenenia do Siene Slávy STZ odovzdávali na akcii Tenista roka 

v 11/2022. 
- M. Baláž informoval o schvaľovaní materiálov – volebný poriadok, rokovací poriadok, 

rozpočet, voľby... 
- zástupcovia regiónov po skončení svojich konferencií zašlú na športovo-technický úsek 

menný zoznam členov (aj ocenených), pre ktorých požadujú ubytovanie pred Radou 
STZ  v termíne najneskôr do 30.3.2022. 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie M. Baláža o Rade STZ – obsahové a organizačné zabezpečenie 
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K bodu 8:   Pripravenosť súťaží družstiev (riadených STZ i jednotlivými regiónmi) 
Informovala  Z. Šuhajová – predložený materiál 

- Z. Šuhajová informovala o prihlasovaní súťaží družstiev do 31.1.2022. 
- informovala o prihlásených družstvách žien, v počte 15 – rozdelenie do dvoch skupín  

A skupina – Západ a Stred, B skupina – Východ a Skalica (B). 
- informovala o družstve mužov v II. Lige – Fresh club Zvolen – akceptovanie umelej trávy 

– umožniť hrať na danom povrchu aj pred turnajom. 
 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 12 členov VV STZ 
02/22/05       Povolenie hrania súťaže na umelej tráve – súťaž družstiev II. Liga mužov pre klub  
                     Fresh club Zvolen. 
                      
HLASOVANIE:          ZA: 12           PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0       SCHVÁLENÉ 

 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 12 členov VV STZ 
02/22/06       Rozpis súťaží 2022: 
                     Mini Detský DC a FC s Nadáciou SPP 2022 – deti do 8 rokov 
                     Detský DC a FC s Nadáciou SPP 2022 – deti do 10 rokov 
                     I. a II. liga  
                     Extraliga 
                      
HLASOVANIE:          ZA: 12           PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0       SCHVÁLENÉ 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie Z. Šuhajovej o pripravenosti súťaží družstiev (riadených STZ i jednotlivými regiónmi) 

 
K bodu 9:   Centrá talentovanej mládeže (aktuálny stav, hodnotenie činnosti) 
Informoval  V. Habas  

- V. Habas informoval o centrách talentovanej mládeže, ktoré sú zriadené v 15 kluboch 
- informoval o rozdelení centier do dvoch skupín – 1 až 5 a 6 – 15 – licencovaní tréneri 

v kluboch. 
- J. Bacsó sa informoval o podpore talentovaných hráčov v jednotlivých kluboch, kontrola 

a podpora v kluboch – dosahované výsledky. 
- I. Moška informoval o hodnotení klubov na základe daných kritérií a výsledkov. 
- P. Páva sa informoval o hodnotení klubov a ocenení hráčov na medzinárodných rebríč-

koch – zohľadnenie na základe výsledkov, bude predložený návrh. 
 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie V. Habasa o centrách talentovanej mládeže (aktuálny stav, hodnotenie činnosti) 
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K bodu 10:   Informácia o činnosti RTZ (BTZ, ZsTZ, SsTZ, VsTZ) za rok 2021 

 
VV STZ berie na vedomie všetky zaslané informácie z regionálnych zväzov o činnosti za rok 
2021. 
 
K bodu 11:   Rôzne 
 

- J. Valentýni informoval o podnete HKŠ na vykonanie kontroly cestovných náhrad v STZ 
v roku 2021. Z dôvodu súčasnej vyťaženosti pracovníkov ekonomického oddelenia inými 
neodkladnými činnosťami, požiada HKŠ o predĺženie termínu kontroly. 

- informoval o prevzatí dokladov ku kontrole vyúčtovávania finančných prostriedkov po-
skytnutých z PUŠ pre TK a hráčov v roku 2021. 

 
 
 
 
 
 
Budúce zasadnutie VV STZ sa uskutoční v Bratislave (NTC) , 08.04.2022 (piatok) o 12.00 
hod.  
 

 
 
Zapisovateľ:         Predsedajúci: 

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


