Zápis č.2/2016
zo zasadnutia VV SsTZ konaného dňa 8. 3. 2016 v B. Bystrici
Prítomní: Ľ. Baran, M. Kulich, , J. Tužinská, P.Beňadik , D. Regendová,
Ospravedlnení: M. Varmus, A. Blaško
Program:
1./
2./
3./
4./

Príprava na Konferenciu SsTZ
Príprava súťaží družstiev
Príprava sústredenia mládeže
Rôzne

K bodu 1:
- konferenciu bude viesť p. Baran
- správu o činnosti SsTZ za rok 2015 p. Baran
- správu o hospodárení SsTZ za r.2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 p. Kulich
- správu revízora SsTZ p. Beňadik
- žrebovanie družstiev p. Baran
- zápis z konferencie p. Blaško
p. Baran
do disciplinárneho a odvolacieho orgánu zvoliť po 3 členov ( predseda, podpredseda, člen)
predeseda by mal byť z Vv SsTZ
do disciplinárneho orgánu navrhuje za predsedu p. Blaška
do odvolacieho orgánu p. Kulicha
Vv SsTZ ukladá:
pripraviť pre účastníkov Konferencie podklady k jednotlivým bodom t.j.
- správa o činnosti SsTZ za rok 2015
- návrh nových stanov SsTZ
- návrh štatútu kontrolóra SsTZ
- pripraviť volebné lístky na voľbu do disciplinárneho a odvolacieho orgánu
Z: Regendová
T: 18.3.2016
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Barana

K bodu 2: Informovala: p. Regendová
- podľa prihlášok boli družstvá zaradené do jednotlivých tried
- prišla požiadavka od TK Vrútky na rozšírenie počtu družstiev v I.tr. mužov zo 6
na 8 družstiev
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Regendovej
Vv SsTZ neschválil požiadavku Tk Vrútky o rozšírenie počtu I. tr. mužov
Vv SsTZ ukladá:
pripraviť pre účastníkov Konferencie
- rozdelenie družstiev do jednotlivých tried
Z: Regendová

T: 18.3.2016
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K bodu 3: Informovala: p. Tužinská
- sústredenia talentovaných žiakov sa uskutoční 13. – 15.4. 2016, miesto konania
Lieskovský tenisový klub LTC , pri nepriaznivom počasí k dispozícii hala, účastník pri
príchode uhradí 25 € za stravu
Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Tužinskej
Vv SsTZ ukladá:
- pripraviť zoznam hráčov a poslať Vv , program sústredenia poslať na sekretariát SsTZ
Z: Tužinská
T: 15.3.2016
- rozposlať jednotlivým účastníkom pozvánky, po potvrdení účasti poslať hráčom program
sústredenia
Z: Regendová
T: pozvánky 21.3.2016
T: program 8.4.2016

K bodu 4: Rôzne:
p.Baran
- treba sa zaoberať aj kategóriou mladšieho dorastu, ich prípadnou dotácoiu regiónu
na medzinárodné turnaje
p.Kulich
- zistiť koľko detí z pilotného projektu ( V. Krtíš, Bytča ) pokračujú ďalej, t.j. koľko ich
fyzicky hrá, či vynaložené prostriedky mali efekt

Vv SsTZ berie na vedomie:
Informácie p. Barana. p. Kulicha
Vv SsTZ schvaľuje:
Vv SsTZ ukladá:
- do najbližšieho Vv zistiť koľko detí z pilotného projektu aktívne hrá
Z: Regendová
T: do 31.5.2016

Zapísala: D.Regendová

Za správnosť: Ľ.Baran

V Banskej Bystrici 8.3.2016
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