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Zápis č. 07/2021 
zo zasadnutia Výkonného výboru STZ dňa 19.11. 2021 v Bratislave 

 
 

Čas začiatku zasadnutia: 13:05 hod.   Čas ukončenia zasadnutia: 15:30 hod. 
Predsedajúci: Tibor Macko    zapisovateľ: Katarína Gocalová 
               
Prítomní členovia VV STZ :  Macko Tibor, Páva Pavel, Nemec Michal, Blaško Anton, Frančák 
Ján – odchod o 14:15 hod., Vrábel Rudolf, Sedlák Vavrinec, Varmus Michal, Mókuš Milan, Ze-
lenay Igor, Bacsó Július 
  
Ospravedlnení členovia VV STZ:  
Zrubáková Radomíra, Tužinská Jana, Záborský Tomáš 
 
Počet prítomných členov VV STZ : 11 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, Greguška Ivan, Gocalová Katarína 
(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe) 
               
Predsedajúci konštatuje, že lehota na prípravu zasadnutia bola dodržaná, pozvánka zaslaná  
11.11. 2021.  
 
Program zasadnutia:   
 

1. Kontrola zápisu 

2. Informácia prezidenta a generálneho sekretára STZ 

3. Informácia o aktuálnych výsledkoch reprezentácie SR 

4. Informácia o priebežnom stave hospodárenia STZ a dcérskych spoločností  

5. Úpravy a aktivity STZ v súvislosti so zákonom o športe  

6. Problematika rozhodcovskej činnosti 

7. Voľba kapitánov DC a FC na rok 2022 

8. Informácia o prestupoch a obnova kolektívnej (klubovej) registrácie pre sezónu 2022 

9. Orientačný plán činnosti a zasadnutí VV STZ na 1. polrok 2022 

10. Mediálne aktivity STZ v roku 2021 a plán na rok 2022 

11. Rôzne 

 
Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu : 
Zaslané elektronicky:  
 
K bodu 1: Účtovná smernica STZ – schvaľovanie nákupov, obeh a evidencia dokladov  
K bodu 3: Zápis zo zasadnutia Trénerskej rady STZ (TR) zo dňa 12.11.2021  
K bodu 4: Výsledky hospodárenia a finančný plán NTC, a.s., STZ, STZ marketing, s.r.o. 
 Zhrnutie výsledkov hospodárenia skupiny STZ  
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K bodu 6: Činnosť rozhodcovského úseku v roku 2021, plány a návrhy na rok 2022, sadzob-
ník odmien pre rozhodcov STZ na rok 2022 - návrh 

K bodu 9: Plán zasadnutí VV STZ v 1. polroku 2022 
K bodu 10: Mediálne aktivity STZ v roku 2021 
K bodu 11: Rozpis Halových majstrovstiev SR v tenise na rok 2022 
 Rozpis Halových majstrovstiev SR v tenise seniorov na rok 2022 
 
Podklady predložené priamo na zasadnutí VV STZ: 
 
K bodu 1: Účtovná smernica STZ – schvaľovanie nákupov, obeh a evidencia dokladov – ko 
                     nečná verzia 
K bodu 3: Návrh zloženia Trénerskej rady STZ na rok 2022 
K bodu 8: Kolektívna (klubová) registrácia – zoznam klubov, ktoré nemajú obnovenú KR 

k 19.11.2021 
  
K bodu 1:  Kontrola zápisu zo zasadnutia VV STZ z 22.10. 2021: 

VV STZ ukladá: 
05/21/02 Predložiť na schválenie smernicu pre kolobeh účtovných dokladov a realizáciou 

úhrad so zadefinovaním zodpovednosti za jednotlivé úkony.  
Z: Michal Sihelník       NT: najbližšie zasadnutie VV STZ 
     do 19.11.2021 
VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 11 členov VV STZ 
07/21/01       Smernicu pre kolobeh účtovných dokladov a realizáciou úhrad so zadefinovaním       
                     zodpovednosti za jednotlivé úkony. 
 
HLASOVANIE:          ZA: 11          PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0       SCHVÁLENÉ 
 
VV STZ ukladá: 
06/21/03         Pripraviť podmienky možného pokračovania Programu spolufinancovania teniso-     
                       vých projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2022   
                       s prihliadnutím na výšku disponibilných zdrojov STZ v r.2022 a na podmienky          
                       novej Výzvy FnPŠ. 
Z: Ivan Greguška T: najbližšie zasadnutie VV STZ
     do 19.11.2021 
 
Ivan Greguška informoval, že FnPŠ zverejnil dňa 15.11.2021 novú Výzvu na výstavbu, moder-
nizáciu a rekonštrukciu športových infraštruktúrnych projektov v celkovom objeme 20mil.€ 
s termínom podávania žiadostí do 31.1.2022. Vzhľadom na opakované skutočné aj očakávané 
výpadky príjmov skupiny STZ v rokoch 2020-2022 kvôli obmedzeniam pre COVID19 a po do-
hode s vedením STZ sa nebude prekladať žiadny materiál pre spolufinancovanie tenisových 
projektov, t.j. STZ nebude prispievať úspešným žiadateľom o príspevok z FnPŠ. 
 
VV STZ berie na vedomie: Informácie I. Gregušku 
 
VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 11 členov VV STZ 
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07/21/02       Zápis č. 06/21 zo zasadnutia VV STZ dňa 22.10.2021 
 
HLASOVANIE:          ZA: 11           PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0       SCHVÁLENÉ 

 
 
K bodu 2: Informácia prezidenta a generálneho sekretára STZ  
Informoval I. Moška  

- I. Moška informoval o podujatí PEUGEOT SLOVAK OPEN 2021. 
- I. Moška informoval o akcii Tenista roka 2021 – akcia sa vzhľadom na pandemickú  

situáciu zrealizuje formou tlačovej konferencie, na ktorej budú ocenení víťazi 
v jednotlivých kategóriách, na základe hlasovania (anketa). 

- ocenenia za rozvoj tenisu a Zaradenie do Siene slávy sa budú odovzdávať v roku 2022, 
termín bude dodatočne určený – plánovaná Rada STZ. 

- I. Moška informoval o potvrdených výpadkoch v rozpočte pre rok 2022 
- T. Macko a I. Moška informovali o kontrole z NKÚ, záverečné zhrnutie, kontrola ukonče-

ná bez sankcií – VV STZ vyslovuje uznanie ekonomickému úseku za kvalitne odvedenú 
prácu pri kontrole z NKÚ. 

- M. Baláž pozitívne zhodnotil prácu p. Valentýniho – spolupráca pri kontrole z NKÚ 
- T. Macko v skratke informoval o stretnutí klubov a zástupcov STZ, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 18.11.2021. 
- J. Valentýni pozitívne hodnotil stretnutie klubov, predložený aj prezentovaný materiál 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie I. Mošku ,T. Macka, M. Baláža a J. Valentýniho 

 
K bodu 3: Informácia o aktuálnych výsledkoch reprezentácie SR 
Informoval V. Habas – predložený materiál 

- V. Habas informoval o stretnutí BJK, ktoré sa konalo v Prahe, pozitívne zhodnotil vystú-
penie FC hráčok na danom podujatí. 

- Ľ. Páleník a I. Moška vyslovili spokojnosť s vystúpením našich hráčok na BJK, pozitívne 
hodnotili prácu realizačného tímu. 

- V. Habas stručne informoval o výsledkoch reprezentácie SR – výsledky F. Poláška, A. 
Molčana, N. Gombosa, F. Horanského, A. Martina, A.K. Schmidlovej, P. Privaru... 

- V. Habas informoval o zasadnutí Trénerskej rady, ktorá sa konala 12.11.2021, hodnote-
nie hráčov, hodnotenie činnosti NTC BA a NTC KE, individuálna podpora hráčov, návrhy 
pre rok 2022. 

- J. Bacsó pozitívne zhodnotil predložený materiál z TR STZ, pripomienkoval stanovova-
nie výkonnostných cieľov – efektívnejšie postavenie cieľov, postihy... 

- I. Zelenay sa informoval o podpore ml. hráčov NTC, o spolupráci ostatných hráčov NTC, 
uzatváranie zmlúv, individuálna podpora... 

- P. Páva sa informoval o stanovených výkonnostných cieľoch hráčov NTC pre rok 2022. 
 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 10 členov VV STZ 
07/21/03       Návrh zloženia hráčov NTC BA a NTC KE a individuálna podpora hráčov na rok    
                     2022 
 
HLASOVANIE:          ZA: 9           PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 1       SCHVÁLENÉ 
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Prítomných 10 členov VV STZ 
07/21/04       Návrh zloženia Trénerskej Rady STZ na rok 2022 
 
HLASOVANIE:          ZA: 9           PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 1       SCHVÁLENÉ 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie V. Habasa o zasadnutí TR STZ, o výsledkoch reprezentácie SR  

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

- M. Sihelník informoval o hospodárení STZ a dcérskych spoločností, dodržiavanie plánu 
na rok 2021 a o pláne na rok 2022 – pokles príjmov. 

- I. Moška informoval o stretnutí Dozornej Rady NTC a Dozornej Rady marketing – hos-
podársky výsledok, súhrn – (krátenie 200.000 EUR+ 250.000 EUR), požiadavka na 
mestské zastupiteľstvo zo strany STZ o odpustení dane z nehnuteľností (70.000 EUR). 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie M. Sihelníka a I. Mošku o priebežnom stave hospodárenia STZ a dcérskych spoloč-
ností a návrh na rok 2022. 

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

- I. Greguška informoval, že nebola zaslaná žiadna požiadavka na úpravu predpisov 
v súvislosti so zákonom o športe – štatút juniorského reprezentanta a CTM zostávajú bez 
zmeny, štatút reprezentantov DC a FC sa bude upravovať na najbližšom zasadnutí VV 
STZ po zverejnení prize money od ITF a taktiež štatút NTC tímu po upresnení návrhu 
podmienok spolupráce s hráčmi na rok 2022. 

- MŠVVaŠ pripravuje rozsiahlu novelu Zákona o športe, ešte nie je zverejnený návrh 
paragrafového znenia. 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie I. Gregušku  o úpravách a aktivitách STZ v súvislosti so zákonom o športe 

 
K bodu 6: Problematika rozhodcovskej činnosti 
Informoval  Ľ. Páleník – predložený materiál 

- Ľ. Páleník informoval o činnosti rozhodcov v roku 2021 – vzdelávanie rozhodcov, nomi-
nácie a o plánoch a návrhoch na rok 2022 a sadzobníku odmien pre rozhodcov. 

- Ľ. Páleník a M. Varmus informovali o školení rozhodcov 1. stupňa, ktoré sa uskutočnilo 
online v dňoch 16 a 17.11.2021. Prizvaní hostia - I. Greguška, A. Blaško, V. Blašková. 

- M. Baláž navrhol upraviť výšku odmeny pre rozhodcov z navrhovaných 5 EUR na 6 
EUR, v prípade, že rozhodca vykonáva činnosť dlhšie ako 6 hodín denne v mieste bydli-
ska a nedostáva stravu. 
 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
Prítomných 10 členov VV STZ 
07/21/05         Návrh – Sadzobník odmien rozhodcom s medzinárodnou licenciou, licenciou STZ   
                       a pre čiarových rozhodcov na rok 2022. 
 
HLASOVANIE: ZA: 10     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0     SCHVÁLENÉ 
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VV STZ berie na vedomie: 
Informácie Ľ. Páleníka o problematike rozhodcovskej činnosti 

 
K bodu 7:   Voľba kapitánov DC a FC na rok 2022 
Informoval I. Moška 

- I. Moška informoval, že prebiehajú rokovania s členmi, ktorí budú zastávať funkciu ne-
hrajúcich kapitánov DC a FC tímu pre rok 2022. 

- Mená kapitánov budú zverejnené v najkratšom možnom termíne. 
 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie I. Mošku o voľbe kapitánov DC a FC na rok 2022 

 
K bodu 8:   Informácia o prestupoch a obnova kolektívnej (klubovej) registrácie pre  
                    sezónu 2022 
Informovala  Z. Šuhajová – predložený materiál 

- Z. Šuhajová informovala o prestupoch za obdobie od 15.10. do 5.11., kde celkovo bolo 
predložených 303 prestupov, z toho 257 bolo schválených, 42 prestupov bolo len zaevi-
dovaných z dôvodu chýbajúceho schválenia zo strany materského klubu a 4 prestupy 
neboli prerokované z dôvodu chýbajúcich náležitostí (platba po termíne, chýbajúca plat-
ba, tlačivo po termíne). Zo 60 evidovaných prestupov z roku 2020 bolo opätovne ohláse-
ných a schválených 50 prestupov. 

- Z. Šuhajová informovala o obnove klubovej registrácie, predložila zoznam klubov, ktoré 
ku dňu zasadnutia VV STZ neobnovili klubovú registráciu na sezónu 2022. 

- Kluby, ktoré neobnovia kolektívnu (klubovú) registráciu do 29.11. 2021 budú mať poza-
stavenú činnosť a hráči týchto klubov sa stávajú voľnými hráčmi. Informácia bude zverej-
nená na stránke www.stz.sk dňa 22.11.2021. 

- R. Vrábel navrhol zjednotiť poplatky za obnovu klubovej registrácie a registrácie funkcio-
nárov v ďalšej sezóne 2022. Športovo-technický úsek prerokuje možnú úpravu poplat-
kov. 
 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 10 členov VV STZ 
07/21/06       Pozastaviť členstvo klubov STZ v zmysle článku 6. registračného poriadku STZ  
                     a predloženého materiálu od 29.11.2021 
 
HLASOVANIE:          ZA: 10           PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0       SCHVÁLENÉ 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie Z. Šuhajovej o prestupoch a obnove kolektívnej (klubovej) registrácie pre sezónu 
2022 

 
K bodu 9:   Orientačný plán činnosti a zasadnutí VV STZ na 1. polrok 2022 
Informoval  Ľ. Páleník – predložený materiál 

- Ľ. Páleník informoval o pláne činnosti a zasadnutí VV STZ na 1. polrok 2022.  
Navrhované termíny sú:  

- 18.02.2022 – zasadnutie VV STZ 
- 01.04.2022 – zasadnutie VV STZ 
- 02.04.2022 – Rada STZ (volebná) 

http://www.stz.sk/
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- 17.06.2022 – zasadnutie VV STZ 
- Otázny je termín uskutočnenia Rady STZ – schvaľovanie rozpočtov, konanie regionál-

nych konferencií. 
- T. Macko stručne informoval o plánovaných zasadnutiach aj vzhľadom na pandemickú 

situáciu, rozhodnutie ohľadne termínu konania Rady STZ bude na  najbližšom zasadnutí 
VV STZ 18.02.2022. 
 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie Ľ. Páleníka o orientačnom pláne činnosti a zasadnutí VV STZ na 1. polrok 2022 

 

K bodu 10:   Mediálne aktivity STZ v roku 2021 a plán na rok 2022 

Informoval  Ľ. Páleník – predložený materiál  
- Ľ. Páleník informoval o mediálnych aktivitách STZ v roku 2021, vyslovil spokojnosť 

s prácou p. Chamillovej, ktorá aktívne zabezpečuje a zverejňuje aktuálne informácie na 
internetovej stránke a v ďalších médiách. 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie Ľ. Páleníka o mediálnych aktivitách STZ v roku 2021   

 
K bodu 11:   Rôzne 

- T. Macko poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali pri tvorbe Termínovej listiny na rok 2022 
- Informoval o prípadnom zrušení turnajov vzhľadom na pandemickú situáciu, podmienky 

OTP – nariadenia Vlády SR. 
- T. Macko informoval, že dňa 23.11.2021 sa zverejní na stránke www.stz.sk informácia, 

za akých podmienok bude možné hrať turnaje, prihlasovanie hráčov na turnaje – aktuál-
ne podmienky. 

- R. Vrábel navrhol zaradiť do rozpisov v časti A, bod 4. Prihlášky – prihlasovať sa môže 
len hráč, ktorý spĺňa podmienky, pred zverejnením akceptácie – regionálne majstrovstvá 

- V. Sedlák navrhol vypustiť z rozpisov turnajov kolónku „ubytovanie“ – všeobecne 
- J. Valentýni informoval o školení – cestovné náhrady...bližšie informácie budú predne-

sené na najbližšom zasadnutí VV STZ. 
- I. Greguška informoval o doručení právoplatného územného rozhodnutia na projekt NTC 

Košice dňa 16.11.2021, projekt pokračuje v stavebnom konaní. 
- I. Moška poďakoval I. Greguškovi za prácu spojenú s projektom NTC Košice. 

 
 
Budúce zasadnutie VV STZ sa uskutoční v Bratislave (NTC) , 18.02.2022 (piatok) o 12.00 
hod.  
 

 
 
Zapisovateľ:         Predsedajúci: 

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

http://www.stz.sk/

