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Schválené úpravy ŠTP tenisu - VV STZ dňa 13. 4. 2018 

Súťažný poriadok 

Článok 122 

O každom stretnutí sa vyhotovuje zápis. Počet kópií vyhotoveného zápisu stanovuje 
rozpis súťaže. Zápis sa musí čitateľne vyplniť vo všetkých rubrikách podľa predtlače a 
podpísať vrchným rozhodcom a kapitánmi oboch družstiev. V zápise sa musia uviesť 
všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce na posúdenie regulárnosti stretnutia. Poradie 
zápasov v zápise o stretnutí musí zodpovedať čl. 106, prípadne dohode kapitánov 
družstiev o zmene poradia zápasov. Na to sa však musí v zápise výslovne upozorniť.  

Povinnou súčasťou zápisu (okrem MSR) musí byť aj spoločná fotografia oboch tímov 
(vrátane kapitánov) s jasne rozoznateľnými tvárami a pozadím dvorca, na ktorom sa 
stretnutie odohralo. Pre regionálne súťaže seniorov a detí formu fotodokumentácie 
stanoví riadiaci orgán v rozpise súťaže. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za 
následok udelenie sankcií v zmysle SP a DP.  

 

Registračný poriadok 

Článok 6 

Kolektívna registrácia sa obnovuje každý tenisový rok (podľa individuálneho záujmu 
klubu) na základe dokladu o zaplatení predpísaného registračného poplatku, v termíne 
1. – 31. 10. príslušného roka.  

Registrované kluby opätovne vyplňujú prihlášku ku kolektívnej registrácii iba 
v prípade zásadnej zmeny v údajoch (názov klubu, zmena štatutárneho orgánu, zmena 
stanov klubu...). Takáto zmena musí byť nahlásená na STZ bezprostredne po schválení 
a doložená kópiou zápisnice a prezenčnou listinou príslušného orgánu. Zmena názvu 
klubu musí byť dokladovaná stanovami potvrdenými ministerstvom vnútra, prípadne 
výpisom z obchodného registra. 

Funkcionári oprávnení konať v mene klubu, uvedení na kolektívnej registrácii, 
musia mať v čase podania, resp. obnovy platnú registráciu funkcionára v zmysle čl. 
29 RP. 

O zlúčenie klubov môžu požiadať len kluby s platnou registráciou a k žiadosti musia 
doložiť zápisnice oboch klubov o podmienkach zlúčenia ako aj kópiu stanov 
potvrdených ministerstvom vnútra o vzniku nového subjektu. Oba pôvodné kluby 
týmto v rámci STZ zanikajú a nemajú nárok na obnovu.  

Iné formy spájania klubov posúdi VV STZ na základe žiadosti príslušných klubov. 
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VV STZ rozhodne na svojom novembrovom zasadaní o pozastavení členstva klubu, 
ktorý neobnovil kolektívnu registráciu. V tomto prípade sú hráči z klubov, ktorým sa 
pozastavilo členstvo, voľní a môžu sa zaregistrovať do akéhokoľvek klubu, ktorý má 
kolektívnu registráciu na príslušný tenisový rok (1. 11. – 31. 10.). 

 

Článok 22 

Registrácia trénerov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je 
oprávnením na výkon funkcie trénera v STZ. STZ udeľuje A, B, C licenciu trénera 
v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti). Žiadosť o udelenie 
licencie sa podáva na predpísanom tlačive „Žiadosť o licenciu trénera“, ktoré musí 
obsahovať: 

- meno, priezvisko (titul), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu 
príslušnosť, adresu trvalého pobytu, poštovú adresu, adresu elektronickej pošty, 
číslo pevnej telefonickej linky alebo mobilu, kópiu dokladu o odbornej 
spôsobilosti (iba pri prvej registrácii), ktorý musí obsahovať dátum vzniku 
a skončenia odbornej spôsobilosti (ak je časovo obmedzená), označenie osoby, 
ktorá overila odbornú spôsobilosť, označenie osoby, ktorá vydala doklad 
o odbornej spôsobilosti, 

- obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzická osoba, 

- číslo bankového účtu (IBAN) na príjem a použitie dotácie alebo sponzorského, 

- právny titul, na základe ktorého aktuálne vykonáva športovú činnosť za 
športovú organizáciu, pri zmluvnom vzťahu uviesť aj obdobie trvania zmluvy 
(dátumy od – do), 

- názov klubu, ak je žiadateľ členom klubu registrovaného v STZ, 

- výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

- doklad o uhradení príslušného poplatku za udelenie licencie  

 

Článok 24 

Registrácia rozhodcov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je 
oprávnením na výkon funkcie rozhodcu v STZ. STZ udeľuje A, B, C licenciu 
rozhodcu v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti). Žiadosť 
o udelenie licencie sa podáva na predpísanom tlačive „Žiadosť o licenciu rozhodcu“, 
ktoré musí obsahovať:  

- meno, priezvisko, (titul), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu 
príslušnosť, adresu trvalého pobytu, poštovú adresu, adresu elektronickej pošty, 
číslo pevnej telefonickej linky alebo mobilu, kópiu dokladu o odbornej 
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spôsobilosti (iba pri prvej registrácii), ktorý musí obsahovať dátum vzniku 
odbornej spôsobilosti, označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť, 
označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti, 

- obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzická osoba, 

- číslo bankového účtu (IBAN) na príjem a použite dotácie alebo sponzorského, 

- právny titul, na základe ktorého aktuálne vykonáva športovú činnosť za 
športovú organizáciu, pri zmluvnom vzťahu uviesť aj obdobie trvania zmluvy 
(dátumy od – do), 

- názov klubu, ak je žiadateľ členom klubu registrovaného v STZ, 

- výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

- doklad o uhradení príslušného poplatku za udelenie licencie. 

 

Článok 29 

Registrácia funkcionárov v STZ sa realizuje zaradením do evidencie funkcionárov 
na základe ich pôsobenia v štruktúrach STZ a vyplnením tlačiva „Evidenčný list 
funkcionára STZ“, ktoré musí obsahovať: 

- meno, priezvisko, (titul), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu 
príslušnosť, adresu trvalého pobytu, poštovú adresu, adresu elektronickej pošty, 
číslo pevnej telefonickej linky alebo mobilu, označenie funkcie v konkrétnom 
subjekte STZ, dátum vzniku a zániku funkčného obdobia, označenie štatutára 

- názov klubu, ak je žiadateľ členom klubu registrovaného v STZ, 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, v prípade práce s mládežou aj výpis 
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 

- doklad o uhradení členského poplatku v STZ. 

Platnosť registrácie funkcionárov oficiálnych zástupcov klubov v zmysle kolektívnej 
registrácie v STZ je 1 tenisový rok a končí 31. 10. príslušného roka. Funkcionári 
RTZ a STZ sa registrujú a poplatok uhradia jednorázovo na celé funkčné 
obdobie. Obnovuje sa písomnou žiadosťou o aktualizáciu evidovaných údajov 
a zaplatením členského poplatku na nasledujúci tenisový rok, resp. funkčné obdobie. 
Funkcionárov zverejní STZ na svojej elektronickej stránke a zároveň ich zapíše do 
Registra fyzických osôb v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ. 

 

Článok 30 

Individuálnymi členmi STZ môžu byť aj ďalšie osoby (okrem osôb v kategóriách 
hráči, a športoví odborníci), ktoré sa stotožňujú s poslaním, cieľmi, úlohami 
a pravidlami fungovania STZ, ktoré chcú aktívne využívať práva a rešpektovať 
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povinnosti členov STZ definované v Stanovách STZ. Členstvo týchto osôb v STZ 
vzniká evidenciou v databáze členov STZ na základe vyplnenia tlačiva „Evidenčný list 
člena STZ“, ktoré musí obsahovať: 

- meno, priezvisko, (titul), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu 
príslušnosť, adresu trvalého pobytu, poštovú adresu, adresu elektronickej pošty, 
číslo pevnej telefonickej linky alebo mobilu, 

- názov klubu, ak je žiadateľ členom klubu registrovaného v STZ, 

- doklad o uhradení členského poplatku v STZ. 

Platnosť registrácie členov v STZ je minimálne 1 tenisový rok a končí 31. 10. 
príslušného roka. Obnovuje sa na základe evidenčného listu zaslaného na STZ 
a zaplatením členského poplatku na nasledujúci tenisový rok nasledujúce tenisové 
obdobie.  

 

PRESTUPOVÝ  PORIADOK 

Článok 3 

Hráč môže ohlásiť prestup do nového klubu iba vtedy, ak je za materský klub 
registrovaný, v čase podania prestupu má platnú registráciu a jeho zaevidovaná zmluva 
s klubom nebráni prestupu. Za zmluvu medzi klubom a hráčom sa pre účely 
prestupového poriadku považuje platná zmluva (zmluva o profesionálnom 
vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave 
talentovaného športovca) medzi hráčom a materským klubom, ktorá je evidovaná 
v evidencii zmlúv STZ v zmysle §8, ods. 4. a §17, ods.2, pís. c) Zákona č.440/2015 
Z.z. o športe alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ktorá 
nemusí byť v evidencii zmlúv STZ. 

V prípade, že mu platnosť registrácie vypršala, musí k prestupu doložiť aj poplatok za 
obnovu registrácie. 

 

Článok 8 

Prestup sa schváli ak na prestupovom lístku je súhlas materského klubu a prestupu 
nebráni platná zmluva medzi hráčom a materským klubom (v zmysle čl. 3 PP). 

Ak materský klub zamietne prestup, hráčovi sa prestup neschváli, ale iba zaeviduje s 
ochrannou lehotou až do nasledujúceho prestupového termínu, t.j. v tomto období hráč 
naďalej súťaží za materský klub.  
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Ak nie je prestup v rozpore so zmluvou medzi klubom a hráčom, hráč ho môže ohlásiť 
aj bez vyjadrenia materského klubu. Takto ohlásený prestup sa zaeviduje s ochrannou 
lehotou. Materský klub má možnosť pripomienkovať prestup do 10. novembra 
poukázaním na jeho rozpor so zmluvou medzi klubom a hráčom. 

Pre všetky zaevidované prestupy, ktoré nie sú v rozpore so zmluvou platí, že ak v 
nasledujúcom prestupovom termíne, v súlade s PP, hráč požiada opätovne o prestup do 
toho istého klubu, prestup bude schválený aj bez súhlasu materského klubu. 

 

Článok 9 

Ak schválený, resp. zaevidovaný prestup bude na základe predloženia príslušnej 
zmluvy v rozpore so zmluvou medzi klubom a hráčom prestup sa zamietne a konanie 
hráča sa vyhodnotí ako falšovanie podkladov a bude riešené v súlade s disciplinárnym 
poriadkom. 

 

Článok 11 

Po doručení prestupového lístku na STZ, preverí poverený pracovník STZ náležitosti 
prestupu a rozhodne o jeho schválení. Zoznamy schválených a podmienečne 
schválených evidovaných prestupov zverejní v systéme eTenis a na internetovej 
stránke STZ. Takto zverejnené prestupy nadobúdajú platnosť 16. 11. a po tomto 
termíne už účastníci prestupového konania prestup nemôžu zrušiť. Poplatok za zrušený 
prestup sa nevracia.. 

 

Článok 20 

Odvolať sa proti rozhodnutiu možno priebežne najneskôr však do 20. novembra 
(prestup) a do 5. 15. marca (hosťovanie) na VV STZ. O odvolaniach rozhodne s 
konečnou platnosťou VV STZ na svojom najbližšom riadnom zasadnutí alebo per 
rollam.  

Ak je odvolanie podané po tomto termíne, VV STZ ho odmietne a neprerokuje ho. 
 


