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Zmeny športovo-technických predpisov schválené VV STZ dňa 8. 11. 2020 
s platnosťou od 9. 11. 2020 

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 

 

Článok 22 

Upraviť v 2. odstavci: 

Pri teplotách nad 30°C sa odporúča slnečnom počasí je povinnosťou, aby boli k dispozícii 

ako trvalé zariadenie každého otvoreného dvorca aj slnečníky. 

 

Článok 27 

Vyškrtnúť v 2. odrážke:  

Hráč má v súťaži hlavne tieto základné povinnosti: 

- mať počas celej súťaže platnú registráciu a v prípade požiadania predložiť vrchnému 

rozhodcovi, resp. jeho zástupcovi alebo zástupcovi riadiaceho zväzového orgánu na kontrolu 

občiansky preukaz, resp. u hráčov do 15 rokov preukaz poistenca.  

 

Článok 51 

Vyškrtnúť v 1. odstavci: 

Na turnaje triedy A a B urobí výber účastníkov STZ, na turnaje tried C a D urobí výber 

usporiadateľ. Po zverejnení akceptácie, pri dodržaní ustanovení tohto SP je usporiadateľ 

povinný denne akceptáciu aktualizovať a 24 hod. pred začiatkom turnaja rozhoduje aj o 

voľných kartách STZ. Pri tvorbe akceptácie majú prednosť hráči prihlásení v termíne, pričom 

treba vyradiť hráčov so zákazom štartu, neplatnou registráciou počas turnaja a dodržať 

nasledujúce pravidlá: 

 

Článok 53 

Vyškrtnúť v 3. odstavci: 

Ak sa hráč ospravedlní po termíne (rozhoduje dátum a čas e-mailu) alebo sa neospravedlní 

vôbec, nesmie sa zúčastniť v rovnakom termíne na žiadnej inej akcii, ktorá sa započítava do 

klasifikácie. Za rovnaký termín sa považuje taký, ktorý sa s danou akciou prekrýva aspoň 

jeden deň. Sankcie za neospravedlnenie hráčov, prípadne ospravedlnenie po termíne, sú 

uvedené v článku 73 SPT. Hráči, ktorí v deň začiatku turnaja sú v súťaži na turnaji vyššej 

triedy, sa nebudú sankcionovať ak sa odhlásia do 18,00 hod. pred dňom začiatku súťaže nižšej 

triedy, ak sa žrebuje v deň začiatku turnaja. Netýka sa to turnajov, ktoré sa žrebujú vopred a 

ani hráčov, ktorých zaradenie do súťaže vyššej triedy bolo zverejnené už vopred. 

 

Článok 54 

Upraviť: 

Prezentácia sa uskutočňuje v termíne a v čase, stanovenom v rozpise súťaže a uvedenom v 

termínovej listine. Pri súťažiach žrebovaných vopred sa každý hráč prezentuje 

u vrchného rozhodcu 15 minút pred začiatkom svojho prvého zápasu. Usporiadateľ je 

oprávnený posunúť čas prezentácie v prípade mimoriadnych okolností (napr. nepriaznivé 

počasie). 
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Usporiadateľ poskytne vrchnému rozhodcovi zoznam hráčov prijatých do súťaže, i zoznam 

hráčov, ktorí sa odhlásili, vrátane dátumu odhlásenia. Zároveň mu predloží na nahliadnutie 

všetky písomné prihlášky hráčov a všetky písomné odhlásenia hráčov z turnaja. 

K prezentácii musí hráč prísť osobne a uhradiť požadovanú výšku vkladu. Hráči, ktorí sa 

prišli prezentovať bez riadneho prihlásenia na turnaj (týka sa aj kvalifikácie) zaplatia vklad 

vyšší o 7,- €. 

 

Článok 56 

Miesto pôvodného článku uviesť: 

Na súťaži sa môžu zúčastniť len hráči, ktorí sa osobne prezentovali, s výnimkou 

nasledovných prípadov: 

- hráč, ktorý pred začiatkom prezentácie ukončil riadne súťaž na inom turnaji a z tohto 

dôvodu sa oneskorí na prezentáciu. O tejto skutočnosti informuje usporiadateľa rozhodca 

ukončenej súťaže na žiadosť hráča, 

- pri všetkých súťažiach, môže usporiadateľ stanoviť rozpisom súťaže žrebovanie maximálne 

24 hodín pred začatím súťaže a prizvať účastníkov na stanovený predpokladaný čas ich 

zápasu, 

- hráč, vracajúci sa z reprezentačného výjazdu. O tejto skutočnosti informuje usporiadateľa 

zodpovedný pracovník STZ. 

Usporiadateľ je v týchto prípadoch povinný zaradiť hráča do súťaže a prispôsobiť časový 

program tak, aby sa hráč mohol zúčastniť na súťaži od druhého dňa. 

V uvedených prípadoch usporiadateľ vyžaduje od hráča uhradenie vkladov pred jeho prvým 

zápasom. 

Pokiaľ je hráč na výjazde schválenom Trénerskou radou v deň žrebovania domáceho 

turnaja, z ktorého sa neodhlásil, je povinný kontaktovať do termínu žrebovania 

vrchného rozhodcu a požiadať ho o zaradenie jeho zápasu na koniec príslušného 

hracieho kola. Vrchný rozhodca je povinný mu vyhovieť. 

 

Článok 58 

Upraviť: 

Hráči, ktorí nebudú po ukončení prezentácie zaradení priamo do súťaže, sa môžu zapísať na 

tzv. listinu náhradníkov v prvý hrací deň do začiatku 1. zápasu (tvz. alternates), a byť 

pripravení na štart v súťaži v prípade, že niektorý z hráčov nenastúpi na svoj prvý zápas. 

Náhradník musí byť pripravený nastúpiť k hre do 5 minút po výzve vrchného rozhodcu, príp. 

jeho zástupcu.  

O poradí náhradníkov sa rozhoduje podľa článkov 51 a 57. 

 

Článok 60 

Upraviť 1. odsek: 

Žrebovanie je vždy verejné a vykonáva sa na mieste, v termíne a hodine podľa rozpisu súťaže. 

Všetky súťaže sa musia žrebovať vopred (s výnimkou súťaží detí, seniorov a plážového 

tenisu, ktoré sa môžu žrebovať po prezentácii). Usporiadateľ musí stanoviť rozpisom 

súťaže žrebovanie maximálne 24 hodín pred začatím súťaže, najneskôr však do 12.00 

hod., a prizvať účastníkov na stanovený predpokladaný čas ich zápasu. Ak sa v zmysle 
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rozpisu nežrebuje vopred, žrebovanie sa musí vykonávať vždy po skončení prezentácie 

výhradne len z prítomných hráčov (výnimky sú uvedené v čl. 56). Všetky turnaje môže 

žrebovať vrchný rozhodca cez svoje prihlasovacie údaje v systéme eTenis, okrem turnajov 

žrebovaných ručne. V prípade, že sa žrebuje cez prihlasovacie údaje usporiadateľa, je povinný 

na žreb dohliadať. Ak sa opakovane vyskytnú problémy pri žrebovaní, nebude tomuto 

usporiadateľovi povolený žreb vopred v nasledujúcej sezóne. 

 

Článok 64 

Upraviť: 

Nasadenie hráčov (párov) podľa poradia sa vykonáva žrebovaním na príslušné miesta 

hracieho plánu (viď. príloha č. 2). Do žrebovania je možné zaradiť len hráčov, ktorí v čase 

žrebovania a počas trvania turnaja (platí dátum v TL), majú platnú registráciu a nemajú zákaz 

štartu. 

 

Článok 91 

Upraviť v 1. odstavci: 

S platnosťou od sezóny 2019 v V súťažiach družstiev detí, mládeže a dospelých môžu v 

stretnutí nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči. 
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Príloha č. 6 – tabuľka 

Upraviť: 
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Počet 

 a 

 výber 

účastníkov 

Výhry Max. vklady 

vrchný 

rozhodca 

(VR) 

zabez-

pečenie 

účastníkov 

úprava 

dvorcov 

Lopty 

 dospelí, 

mládež 

dospelí: 

finančné 

alebo 

vecné  

mlá-

dež: 

vecné 

hlavná 

súťaž 

žiactvo 

kvali-

fikácia 

dorast 

a 

dospelí 

D 

 

 

 

 

N

I

Ž

Š

I

A 

 

 

 

 

C 

Podľa 

termínovej 

listiny 

 a 

čl. 51 SP 

minimálne 1/6 

z vkladov  

podľa 3 

Leto: 

max.  

9 € 

 

Zima: 

max. 

13 € 

0 

Leto: 

10 € 

 

Zima: 

15 € 

min. 

licencia C 

žiadne 
účastníci 

súťaže 

3 nové lopty 

pre úvodné 

zápasy podľa 

počtu dvorcov 

uvedených v 

TL pre turnaj 

(muži a 

dorastenci pre 

každého 

účastníka) a 

ďalej na finále 

dvojhry 

(dorast 

a dospelí na 

každý zápas 

dvojhry a od 

SF štvorhry) 

R
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n
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e 
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n
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o
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é 

  
zv
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minimálne 1/4 

z vkladov  

podľa 3 

Leto: 

max.  

11 € 

 

Zima: 

max. 

17 € 

 

max.    

4 € 

Leto: 

15 € 

 

Zima: 

20 € 
 

min. 

licencia B 

B 

 

 

 

 

 

 

 

V

Y

Š

Š

I

A 

 

 

 

 

 

 

 

A 

podľa 

termínovej 

listiny  

a 

 čl. 51 SP 

minimálne 1/3 ¼ 

z vkladov  

podľa 3 

Leto: 

max. 

13 € 

 

Zima: 

max. 

20 € 

 

Leto: 

max.  

5  € 

20 € 

 

Zima: 

25 € 
 

licencia  

A a B 

 

 

Možnosť 

stravovania 

v areáli, 

zabezpeče-

nie vypleta-

nia rakiet na 

požiadanie. 

 

zabez-

pečuje 

usporia 

dateľ 

3 nové lopty na 

prvé zápasy 

pre každého 

účastníka 

dvojhry a ďalej 

od SF dvojhry 

a FI štvorhry 

(dorast 

a dospelí na 

každý zápas 

dvojhry a od 

SF štvorhry) 
S

T
Z

 

minimálne 1/3 ¼  

z vkladov  

podľa 3 

Leto: 

max. 

17 € 

 

Zima: 

max. 

24 € 

 

Leto: 

max.  

7 € 

25 € 

 

Zima: 

30 € 
 

licencia A 

 

3 nové lopty na 

prvé zápasy 

pre každého 

účastníka 

dvojhry a ďalej 

od štvrť-FI 

dvojhry a SF 

štvorhry 

(dorast 

a dospelí na 

každý zápas 

dvojhry a od 

SF štvorhry) 
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REGISTRAČNÝ PORIADOK 

 

Článok 5 

 

Doplniť odrážku: 

Žiadosť o kolektívnu registráciu klubu podáva poverený zástupca klubu na predpísanom 

tlačive („Žiadosť o kolektívnu registráciu“), ktoré musí obsahovať: 

- kópiu zápisnice z ustanovujúcej schôdze. 

 

Článok 11 

 

Upraviť 3. odrážku:  

Hráči môžu byť registrovaní ako: 

- cudzí štátny príslušník (bez trvalého pobytu v SR) do STZ, bez možnosti hrať súťaže 

družstiev a bez možnosti získavať body do rebríčkov STZ. 

 

Článok 27 

Vyškrtnúť 2. odrážku:  

Registrácia kapitánov družstiev sa realizuje zaradením do evidencie kapitánov družstiev na 

základe žiadosti na predpísanom tlačive „Žiadosť o registráciu kapitána družstva“, ktoré musí 

obsahovať:  

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

Článok 34 

Doplniť v odrážkach: 

Poplatky súvisiace s registráciou členov STZ  suma/obdobie 

- cudzí štátny príslušník podľa čl. 18 (11 a viac rokov)  15,- €/rok 

- cudzí štátny príslušník podľa čl. 18 (do 10 rokov)  5,- €/rok 

 

PRESTUPOVÝ PORIADOK 

 

Článok 8 

Upraviť: 

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. Zároveň však materský klub musí v príslušnej sezóne 

umožniť hráčovi hosťovať do ľubovoľného klubu v kategórii, v ktorej nepostaví 

družstvo. 
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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 ľubovoľného klubu (zmena platná od sezóny 2022), prestup bude schválený aj bez 

súhlasu materského klubu.  

 

Článok 12 

Doplniť: 

Kluby sa môžu dohodnúť na vzájomne ľubovoľných podmienkach hosťovania (požičiavania) 

hráča, okrem Detského DC a FC. Hosťovanie sa týka maximálne dvoch vekových kategórií. 

V prípade podania viac ako dvoch žiadostí musia byť do konca februára nadbytočné 

žiadosti zrušené, inak nebude schválená ani jedna. Hosťovanie sa vzťahuje iba na súťaže 

družstiev v danej sezóne. Pre súťaže jednotlivcov a súťaže družstiev v inej vekovej kategórii 

zostáva hráč členom materského klubu. V súlade s čl. 11 Registračného poriadku sa hráč, 

ktorý je registrovaný v RTZ (bez klubovej príslušnosti), nemôže zúčastniť na súťaži družstiev, 

t.j. nemôže požiadať o hosťovanie. 

 

 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

 

Článok 4 

Upraviť: 

Orgány disciplinárneho konania (s výnimkou závažných disciplinárnych previnení podľa čl. 

38 bodu a tohto DP) sú:  

- v prvej inštancii poverený pracovník riadiaceho orgánu (zväzu) súťaže, pri ktorej 

došlo k previneniu. Previnenia, o ktorých poverený pracovník nevie v zmysle platných 

predpisov rozhodnúť, postúpi Disciplinárnej komisii. Tá rozhoduje aj v prípade, ak k 

disciplinárnemu previneniu nedošlo priamo na súťaži. 

- v druhej inštancii Odvolacia komisia príslušného riadiaceho orgánu (zväzu),  

- v tretej inštancii rozhoduje s konečnou platnosťou Výkonný výbor STZ výkonný 

orgán príslušného riadiaceho zväzu (RTZ alebo STZ), ktorý môže ustanoviť 

osobitnú komisiu a poveriť ju preverením odvolania. 

Táto zmena VV STZ na výkonný orgán príslušného riadiaceho zväzu sa týka aj čl. 24 a 26 DP. 

 

Článok 8 

Vyškrtnúť poslednú vetu v 2. odstavci: 

Sankcie za priestupky hráčov, ktorých sa dopustili počas zápasov na turnajoch a súťažiach 

stanovuje Kódex správania. Za závažnejšie resp. opakované previnenia možno hráča potrestať 

na návrh vrchného rozhodcu aj v súlade s disciplinárnym poriadkom. Návrh na uloženie 

disciplinárneho trestu musí vrchný rozhodca uviesť v správe z turnaja. 
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Článok 14 

Upraviť: 

Odvolacia Disciplinárna komisia ako disciplinárny orgán prvej inštancie oznámi 

rozhodnutie o potrestaní disciplinárneho priestupku previnilcovi písomnou formou. 

Rozhodnutie musí obsahovať výrok, stručné zdôvodnenie a poučenie o odvolaní. V prípade 

priestupkov jednotlivcov v zmysle čl. 28, 53, 70, 71 a 73 SPT sa toto oznámenie vykoná iba 

zverejnením na internetovej stránke STZ a termínom zastavenia súťažnej činnosti v etenise. 

Z rokovania Odvolacej komisie ako disciplinárneho orgánu druhej inštancie sa zhotoví zápis, 

ktorý obsahuje podstatné údaje o priebehu a záveroch disciplinárneho konania. Ak je 

previnilec prítomný na rokovaní, oznámi mu disciplinárny orgán svoje rozhodnutie s 

podstatnými dôvodmi, a poučí ho o práve podať odvolanie. V takomto prípade sa 

Rozhodnutie Odvolacej komisie ako disciplinárneho orgánu druhej inštancie sa zároveň pošle 

písomnou formou previnilcovi, ako i tomu, kto dal podnet na disciplinárne konanie. 

 

Článok 20 

Upraviť: 

Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu prvej inštancie môže účastník disciplinárneho 

konania podať odvolanie ihneď po oznámení rozhodnutia, v termíne podľa príslušného 

predpisu, ktorého sa previnenie týkalo. Odvolanie sa podáva disciplinárnemu orgánu písomne 

a doporučene. Odvolanie sa musí sa doložiť kópiou o zaplatení odvolacieho poplatku vo 

výške 20,- €. Akceptuje sa aj elektronické doručenie odvolania. 

 

Článok 22 

Upraviť: 

Odvolací orgán druhej inštancie prerokuje odvolanie najneskoršie do 30 dní od jeho 

doručenia. Odvolací orgán preskúma postup a rozhodnutie disciplinárneho orgánu prvej 

inštancie. Vychádza pritom z podkladových materiálov predložených disciplinárnym 

orgánom prvej inštancie. V prípade potreby ich doplní vlastným vyšetrovaním. Účastník 

disciplinárneho konania má právo, ak o to požiada, zúčastniť sa na prejednávaní svojho 

prípadu pred odvolacím orgánom. 

 

Článok 23 

Doplniť: 

Proti rozhodnutiu Odvolacej komisie ako disciplinárneho orgánu druhej inštancie môže 

účastník disciplinárneho konania podať odvolanie na VV STZ výkonný orgán  príslušného 

riadiaceho zväzu (RTZ alebo STZ), a to písomne do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Akceptuje sa aj elektronické doručenie odvolania. 

 

 

PREDPIS PRE SÚŤAŽE DETÍ 

 

Článok 8 

Upraviť 1. a 2. odstavec: 

Zápasy detí do 10 rokov sa hrajú buď: 
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- na jeden set, v prípade stavu 6:6 sa hrá rozhodujúca hra (tajbrejk do 7) alebo  

- na dva vyhrané sety z troch, každý set na štyri víťazné hry. V prípade stavu 3:3 sa 

hrá rozhodujúca hra (tajbrejk do 7). Prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá 

rozhodujúca hra (tajbrejk do 7). 

Usporiadateľ môže rozhodnúť aj o jednom skrátenom sete v závislosti od počasia a počtu 

účastníkov. 
Zápasy detí do 8 rokov sa môžu hrať aj iným spôsobom (napr. supertajbrejk do 10). Táto 

skutočnosť musí byť uvedená v rozpise turnaja.  

 

Zvolený spôsob hry je usporiadateľ povinný uviesť v rozpise.  

 

Článok 9 

Doplniť: 

Hráč má právo na odpočinok v dĺžke minimálne 30 minút medzi jednotlivými zápasmi, 

v ktorých štartuje. V súťažiach hraných na jeden set môže hráč v jednom hracom dni odohrať 

maximálne 5 zápasov, pri hre na dva vyhrané sety maximálne 3 zápasy. Pri iných 

spôsoboch hry určuje maximálny počet zápasov v jednom hracom dni usporiadateľ po 

odsúhlasení riadiacim orgánom súťaže. Pri súťažiach detí sa môže začiatok stretnutia nasadiť 

najneskôr o 20.00 hod. 

 

Článok 12 

Doplniť na koniec článku: 

Ak je prihlásených málo hráčov môže usporiadateľ odohrať súťaž spojením chlapcov 

a dievčat do jednej kategórie, v prípade, že súčet prihlásených nie je menší ako 5. Turnaj detí, 

na ktorý nebude 7 dní pred začiatkom turnaja prihlásených aspoň 5 hráčov, sa zruší. Zrušenie 

turnaja z dôvodu malého počtu prihlásených hráčov je usporiadateľ povinný ohlásiť na STZ, 

ktorý turnaj označí v systéme eTenis ako zrušený. 

Štvorhru je možné odohrať aj pri dvoch pároch. 

 

Článok 13 

Upraviť: 

Žrebovanie všetkých turnajov detí je verejné. Pri halových turnajoch možno stanoviť 

žrebovanie vopred v zmysle čl. 56 60 SP. Ak sa v zmysle rozpisu nežrebuje vopred, 

žrebovanie sa musí vykonávať vždy po skončení prezentácie výhradne len z prítomných 

hráčov.  

Usporiadateľ môže podľa uváženia (napr. zohľadnením výsledkov predchádzajúcich turnajov) 

nasadiť maximálne 4 hráčov.  

 

Článok 14 

Upraviť: 

Vklady prihlásených hráčov na turnaje detí sú maximálne 8,- EUR pri letných turnajoch a 12,- 

EUR pri halových turnajoch. Vklady neprihlásených hráčov sú o 5,- EUR vyššie. 

Usporiadatelia sú povinní rozdeliť na ceny minimálne 1/3 1/4 vybraných vkladov. Úpravu 

dvorcov po hre zabezpečujú účastníci. 
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Článok 13 

Doplniť: 

 

Žrebovanie a nasadzovanie hráčov sa riadi ustanoveniami Súťažného poriadku tenisu. Ak sa v 

zmysle rozpisu nežrebuje vopred, žrebovanie sa musí vykonávať vždy po skončení 

prezentácie výhradne len z prítomných hráčov. 

 

Článok 15 

Upraviť 1. odstavec pod tabuľkou: 

Na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov a družstiev sa vklady nevyberajú. Usporiadateľ je 

povinný zabezpečiť ceny pre účastníkov v minimálnej výške 40% ¼ z vybraných vkladov v 

danej vekovej skupine.  

 

Článok 20 

Upraviť: 

Prihlášky do súťaží družstiev treba zaslať na RTZ do konca februára 31. 1. príslušného roka. 

 

 

PREDPIS PRE SÚŤAŽE V PLÁŽOVOM TENISE 

 

Článok 11 

Doplniť: 

Žrebovanie a nasadzovanie hráčov sa riadi ustanoveniami Súťažného poriadku tenisu. Ak sa v 

zmysle rozpisu nežrebuje vopred, žrebovanie sa musí vykonávať vždy po skončení 

prezentácie výhradne len z prítomných hráčov. 

 

Článok 13 

Upraviť 1. odstavec pod tabuľkou: 

Na majstrovstvách Slovenska sa vklady od účastníkov nevyberajú. Usporiadateľ turnajov 

triedy „A“ a „B“ je povinný zabezpečiť ceny pre účastníkov v minimálnej výške 30% ¼ z 

vybraných vkladov.  

 

 

KÓDEX SPRÁVANIA 

 

Nahradiť 2. odstavec: 

V ženskej (dievčenskej) dvojhre má hráčka povolené dve (2) prestávky počas zápasu. V 

mužskej (chlapčenskej) dvojhre má hráč povolenú iba jednu(1) prestávku počas zápasu.  

Vo dvojhre má hráč/ka povolenú jednu prestávku počas zápasu. 

 


