
 
Z á p i s   č. 2/2016 

 
 

z rokovania VV BTZ dňa 14.marca 2016 
 
 
Prítomní:  Ing. Polák, , Ing. Baron, Ing. Ledník, Ing. Mečíř ,Ing. Zachar, MUDr. Ušiak, 
Neprítomní:  
 
Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh  
2. Návrh na rozpočet pre rok 2016, správa o hospodárení za rok 2015           
3. Zabezpečenie Valného zhromaždenia BTZ a žrebovania  
4. Organizácia M BR v súťaži družstiev  
5. Príprava školenia rozhodcov – vedúcich družstiev.              
6. Rôzne  

 
K bodu 1: 
Kontrola plnenia uznesení a úloh  

 
K bodu 2: 

Aj na rok 2016 sme prijali zásadu že rozpočet by mal byť vyrovnaný, ale zatiaľ budeme 
mať väčšie výdaje ako príjmy.  

Správa o hospodárení VV BTZ za rok 2015 
Ku dňu 1.1.2015 mal VV BTZ zostatok finan. prostriedkov 
(na účte a v pokladni) vo výške  603,04 

I. Príjmy v roku 2015 
1, Dotácie od STZ na: M BR  4.566,-€ 

činnosť sekretariátu 7.000,-€ 
z registrácie  1.623,80 € 

2,  Prijmy z marketingovej činnosti 1.122,-€ 
3, Školenie  230,-€ 
4, Ostatné príjmy 1.080,06€ 
tj. Príjmy v roku 2015 spolu   15.621,80 € 

Príjmová časť včetne zostatku z roku 2015: 
16.224,90 

€ 

II.    Výdavky v roku 2015 
rozdelenie výdajov 

1, Dotácie na TK a TO na M BR 4276,00 1 
2, Nájom hál a otvor.dvorcov BTZ 0 2 
3, Mzdy (sekretár + učitelia) 5180,14 3 
4, Odvody 2774,54 4 
5, Režijné náklady 2130,64 5 

z toho - telefón 601,66 
            - nájomné 1221,44 
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            - poštovné, 
poplatky 214,45 
            - papier 25,76 
            - schôdze BTZ, VZ 67,33 

6,  Propagácia 0 6 
7,  Ceny a zabezpečenie M BR 223,94 7 
8, Delegačné 0 8 
9, Vybavenie sekretariátu 462,41 9 
10, Vyznamenania 0 10 
11, Služ.cesty, cestovné 103,60 11 
12, Vyhod. Zimnej sezóny 0 12 
13, Vyhod. letnej sezóny 0 13 
14, Vzdelávanie, kurzy 0 14 
15, Tlač -  Tenis z ČR 0 15 
16, Odmeny VV BTZ 798,0 16 
17, Ostatné výdavky 0 17 

Výdavky v roku 2015 spolu: 15.949,36 € 

Ku 31.12.2015 mal teda VV BTZ zostatok finančných prostriedkov 
(na účte a v pokladni) vo výške     275,54 

V Bratislave 16.3.2015 15949,36 
275,54 Príjem = výdaj 

16224,90 

 

Rozpočet VV BTZ na rok 2016 

  Prijmová časť     Výdajová časť   
      
Zostatok 
fin.prostriedkov     1/ Dotácie TK, TO    

  ku dňu 1.1.2016 275,54   na M BR   4566 

    2/ Nájom hál a otv.dvorc. BTZ 0 

1/  Dotácia od STZ na M BR 4566 3/ Mzdy   6200 

  na sekretar. 10500 4/ Odvody 2975,54 

  z registrácie 1000     

2/  Príjmy z marketingovej činnosti 500 5/ Režijné náklady 2.700 

          v tom: nájomné (kanc.+ uč.) 1500 

3/ Školenia   250   telefon 700 

          poštovné 300 

4/ Ostatné príjmy       papier 100 

      1000   schôdze BTZ, VZ 100 

        6/ Propagácia 0 

    7/ Ceny a zabezpečenie M BR 250 

  8/ Delegačné 0 

Príjmy v roku 2016 17816 9/ Vybavenie sekretariátu 400 

  10/ Vyznamenania 0 

  11/ Služobné cesty, cestovné 200 
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  12/ Vyhodnotenie zimnej sezóny 0 

  13/ Vyhodnotenie letnej sezóny 0 

  14/ Vzdelávanie, kurzy 0 

  15/ Tlač - Tenis (ČR) 0 

  16/ Nákup športového materiálu 800 
        17/ Ostatné výdaje   

Príjmová časť včetne zostatku 275,54         

z roku 2015   18091,54 Výdajová časť spolu 18.091,54 

 
Po prediskutovaní a zodpovedaní problémov a otázok bol vyrovnaný rozpočet schválený.  
 
Následne bola daná aj informácia o výsledku kontroly hospodárenia predsedom kontrolnej 

komisie. V tejto sa konštatuje:  
 
Výsledky revízie hospodárenia BTZ za rok 2015 
 Revízia hospodárenia BTZ v roku 2015 bola vykonaná z nasledovných podkladov: 

- Rozpočet VV BTZ na rok 2015, 
- Peňažný denník 2015 – BTZ 
- Správa o hospodárení VV BTZ za rok 2015 
- Príjmové a výdavkové doklady spracované v sústave jednoduchého účtovníctva 
-  

Zhodnotenie revízie: 
Revíziou sa nezistili žiadne nedostatky v hospodárení BTZ. 
S finančnými prostriedkami BTZ sa v roku 2015 hospodárilo podľa schváleného rozpočtu na rok 
2015 a ich využitie je dobre dokladované.  
Evidencia peňažného denníka, evidencia príjmových a výdavkových dokladov a ich spracovanie 
v sústave jednoduchého účtovníctva je prehľadné a nevykazuje nedostatky. 
 
Podpísala Ing. Ivana Bernátová – predsedníčka revíznej komisie BTZ 
 
Úlohy:  

- aj v  roku 2016 je treba dodržiavať hospodársku disciplínu a vyrovnaný rozpočet, pokiaľ 
nebudú zaistené ďalšie finančné prostriedky 

- plánovaný rozpočet na rok 2016 VV BTZ schválil a bude predložený na VZ BTZ, 
 
 
K bodu 3:  

Zabezpečenie Valného zhromaždenia 31.marca 2016 (štvrtok) o 17,00 hod.     
bude vykonané podľa 
Program:   
 1/   Otvorenie 
 2/   Ocenenie a poďakovanie zaslúžilým funkcionárom 
 3/   Voľba komisii  
 4/   Schválenie rokovacieho a volebného poriadku VZ BTZ 
 5/   Správa predsedu VV BTZ o činnosti BTZ  
 6/   Správa o hospodárení BTZ za rok 2015, návrh na rozpočet pre rok 2016, správa revíznej komisie 
 7/   Smernica o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním per rollam – schválenie. 
 8/   Stanovy BTZ - schválenie 

9/   Voľby do orgánov BTZ  -  predseda, podpredseda, Disciplinárneho orgánu,  
  -  predseda, podpredseda Odvolacieho orgánu, 
  -  voľba kontrolóra BTZ 

 10/   Voľba delegátov na mimoriadny kongres STZ 
 11/ Diskusia 



 4

 12/ Návrh uznesenia 
 13/ Žrebovanie súťaže družstiev mládeže 
 14/ Žrebovanie súťaže družstiev dospelých 
 15/ Záver  
 
 
 bodov programu dňa 25.3.2015 je to v stredu. Boli prediskutované otázky prípravy podľa 
rokovania VV BTZ zo dňa 9.februára 2015.  
Valné zhromaždenie bude viesť Ing. Baron, volebnú komisiu Ing. Mečíř, 
mandatovú MUDr. Ušiak, návrhovú Ing. Ledník.  
Návrh na nové stanovy prednesie Ing. Polák, smernicu per – rollam Nemec,  
za kontrolóra navrhujeme JUDr. Tencera 
   
Úlohy:  

- zabezpečiť miestnosť na rokovanie (vrátane premietania) a následne i žrebovanie 
súťaže družstiev mládeže a dospelých.  

 
K bodu 4: 

Organizácia MBR družstiev mládeže a dospelých sa bude riadiť vyžrebovaním zo dňa 
31.3.2016 a podľa schválených rozpisov, ktoré boli predložené. Celkom je prihlásených 117 
družstiev. 
Deti, mládež, dospelí, seniori: 
 
A/ Deti: 
    - deti do 8 rokov (deti narodené v roku 2008 a mladšie)    
    - deti do 10 rokov (deti narodené v roku 2006 a mladšie)   
1. Zloženie družstiev: 
   Deti do 8. rokov    2 dvojhry  + 1 štvorhra .              
      Deti do 10. rokov   3 dvojhry + 1 štvorhra   
2. Časový rozvrh a vyžrebovanie súťaží: 
     Súťaže prebiehajú 
     ☆ deti do 8. rokov          - vždy v sobotu   od 23. apríla do 18. júna 2016 
     ☆ deti do 10. rokov       - vždy v sobotu  od 23. apríla do 17. septembra  2016 
   Náhradné termíny sú vždy v nasledujúcu nedeľu 
Konkrétny časový rozpis súťaží je určený v prílohe - Termínová listina majstrovstiev.  
Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 7.4. 2016 podľa upravených Bergerových tabuliek.   
 

3. Systém súťaže:                 
a/ deti do 8. rokov:  
prihlásených 10 družstiev.  

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 7.apríla 2016) 
s uplatnením princípu reciprocity  pre rok 2017. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále A1-B1, 
A2-B2, A3-B3, A4-B4, A5-B5. Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A..   

b/ deti „A“ do 10 rokov  
prihlásených 12 družstiev 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 7.apríla 2016) 
s uplatnením  princípu  reciprocity  pre rok 2017. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále A1-B1, 
A2-B2, A3-B3, A4-B4, A5-B5, A6-B6.   Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.   

b/ deti „B“ do 10 rokov  
prihlásených 8 družstiev 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 7.apríla 2016) 
s uplatnením  princípu  reciprocity  pre rok 2017. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá semifinále A1-
B2, B1-A2, A3-B4, B3-A4  a finále o 1., 3., 5., 7.  miesto. Toto sa hrá na dvorcoch s lepším 
umiestnením v základnej časti.   
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B/     Mládež  
1. Kategórie a štruktúra súťaží:     
    mladší žiaci     - I. tr., II. tr.           mladšie žiačky      - I. tr., II. tr.    
    starší žiaci   - I. tr., II. tr.    staršie žiačky        - I. tr., II. tr.   
    dorastenci   - I. tr., II. tr.    dorastenky     - I. tr.,.   
 
2. Zloženie družstiev: 
      I. trieda   II. trieda. 
     mladší žiaci                      4 dv. + 2 štv.           3 dv. + 1 štv. 
     starší žiaci             5 dv. + 2 štv.                          4 dv. + 2 štv.  
     dorastenci             5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 2 štv. 
     mladšie žiačky            4 dv. + 2 štv.           3 dv. + 1 štv. 
     staršie žiačky            5 dv. + 2 štv.           3 dv. + 1 štv.  
     dorastenky             5 dv. + 2 štv.           3 dv. + 1 štv.  
 
3. Časový rozvrh a vyžrebovanie súťaží: 
     Súťaže prebiehajú 
     ☆ mladší žiaci, mladšie žiačky         - vždy v nedeľu od 24. apríla do 19. júna 2016 
     ☆ starší žiaci, staršie žiačky      - vždy v sobotu od 30. apríla do 25. júna 2016 
     ☆ dorastenci, dorastenky                           - vždy v nedeľu od  24. apríla do 19. júna 2016 

 
Konkrétny časový rozpis súťaží je určený v prílohe - Termínová listina majstrovstiev.  
Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 31..marca 2016 podľa upravených Bergerových tabuliek.   
 

4. Systém súťaže:                
a/ mladší žiaci: 
- I.tr.:   hrá sa jednokolovým  systémom (podľa vyžrebovania z 25.3.2015) s uplatnením  princípu reciprocity pre rok 2016  
- II.tr.:   hrá sa dvojkolovým   systémom  podľa vyžrebovania z 31.3.2016 
 b/ mladšie žiačky:  
-  I.tr.: hrá sa dvojkolovým   systémom  podľa vyžrebovania z 31.3.2016   
- II.tr.: hrá sa jednokolovým systémom  (podľa vyžrebovania z 31.3.2016) s uplatnením                            princípu reciprocity pre 
rok 2017.  
c/ starší žiaci:  
-  I.tr.: hrá sa jednokolovým  systémom (podľa vyžrebovania z 25.3.2015) s uplatnením  princípu reciprocity pre rok 2016   
- II.tr.:   hrá sa jednokolovým  systémom (podľa vyžrebovania z 31.3.2016 ) s uplatnením  princípu reciprocity pre rok 2017   
d/ staršie žiačky:  
-           I. tr.: hrá sa dvojkolovým  systémom podľa vyžrebovania z 31.3.2016 
 -  II.tr.: hrá sa jednokolovým systémom  podľa vyžrebovania z 31.3.2016 s uplatnením                           princípu reciprocity pre 

rok 2017.   
e/ dorastenci: 
-           I. tr.: hrá sa dvojkolovým   systémom v podľa vyžrebovania z 31.3.2016   
- II.tr.: hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 25.3.2015) s uplatnením princípu  

reciprocity  pre rok 2016. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá semifinále     A1-B2, B1-A2, A3-B4, B3-A4, a finále 
o umiestnenie v triede. Toto sa hrá na dvorcoch družstva s lepším umiestnením v základnej časti.    

f/ dorastenky: 
-  I.tr.: hrá sa jednokolovým  systémom  v základnej časti, po ktorej nasleduje Play-off 1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, resp. o 3. m
 miesto sa stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola 
 

V Play-off sa po ukončení základného časti sa hrá na dvorcoch družstva s lepším umiestnením v základnej časti 
 
Družstvá, ktoré sa umiestnia na poslednom mieste I. triedy zostúpia do II. triedy. Víťazi II. triedy majú právo na postup do 
I. triedy.  

   
C/     dospelí 
1. Kategórie a štruktúra súťaží 
     muži    - I. tr.,    .    
2. Zloženie družstiev:   I. trieda    
      muži    5 dv. + 2 štv.   
3. Časový rozvrh súťaží: 
     muži   - vždy v sobotu od 23. apríla do 18. júna 2016 
4.  Systém súťaže 

 I. trieda hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 
31.3.2016) s uplatnením princípu reciprocity  pre rok 2017. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá 
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semifinále A1-B2, B1-A2, A3-B4, B3-A4,  a finále o 1., 3., 5., 7., miesto. Toto sa hrá na dvorcoch 
s lepším umiestnením v základnej časti.   

 
D/    seniori   

35+ (narod. 1981 a starší)  4 dv. + 1 štv.  
45+  (narod. 1971 a starší)   4 dv. + 1 štv.  
55+  (narod. 1961 a starší)  2 dv. + 1 štv.  
65+ (narod. 1951 a starší)  2 dv. + 1 štv. 
 

 
Úlohy:  

- po vyžrebovaní doplniť schválené rozpisy a termínové  listiny pre jednotlivé súťaže 
a kategórie. Takto to zverejniť na internete,  

 
K bodu 5: 
Školenie rozhodcov vedúcich družstiev sa uskutoční dňa 20.apríla 2016. 
 

Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 18.apríla 2016  (pondelok) v budove 
Národného tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 

Bratislava 14.marca 2016   
 

        Ing. Pavel   P o l á k 
             predseda VV BTZ 
Zapísal: Doc. Nemec 


