
 
Z á p i s   č. 6/2016 

 
 

z rokovania VV BTZ dňa 21.novembra 2016 
 
 
Prítomní:  Ing. Polák, , Ing. Baron, Ing. Ledník,Ing. Mečíř, MUDr. Ušiak, Ing. Zachar, 
Neprítomní:  
Hostia: JUDr. Tencer 
 
Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh  
2. Termínová listina (princípy tvorby)  
3. Dotácie halových  majstrovstiev Bratislavského regiónu  
4. Schválenie rozpisov HM BR 2017 
5. Príprava sezóny 2017 
6. Plán činnosti VV BTZ na rok 2017  
7. Rôzne  

 
K bodu 1: 
Kontrola plnenia uznesení a úloh  

 
K bodu 2:  
Princípy pri tvorbe Termínovej listiny STZ 
A/ Maximálny počet turnajov : 
Letná sezóna : 
Trieda „A“ – mládež: 4 turnaje (1 v každom regióne) 
dospelí: 2 turnaje +1 (namiesto zrušených MSR dospelých) 
Trieda „B“ – mladšie a staršie žiactvo, dorast: 6 turnajov (1 v každom regióne + 2x USP na základe 
vyhodnotenia /najlepšie B a C/) 
dospelí: 4 turnaje (1 v každom regióne) 
Trieda „C“ – mládež: 12 turnajov 
dospelí: 12 turnajov 
Trieda „D“ – na základe rozhodnutia RTZ (max. 6 turnajov v kategórii) 
U triedy C a D počet turnajov v danom regióne bude určený pri tvorbe TL na základe počtu hráčov 
v danej vekovej kategórii v oficiálnych rebríčkoch. 
Zimná sezóna : 
Trieda „A“ - 1 turnaj v každej kategórii 
Trieda „B“ – 3 turnaje v každej kategórii 
(A+B = 4 turnaje = 1 v každom regióne), najlepšie B má nárok v nasledujúcej sezóne na A 
Trieda „C“ – 10 turnajov 
(C = 10 t. = 2 v každom regióne + 2 x 0,5 najlepší USP C + 2x 0,5 región s najväčším počtom hráčov 
na OR v kategórii) 
Trieda „D“ – na základe rozhodnutia RTZ 
Turnaje detí – max. 8 turnajov v regióne v každej kategórii (do 10 r. aj do 8 r.) 
B/ Zásady pri tvorbe TL 
1. V kategórii mladší dorast organizovať len MSR 
2. Ak sa v regióne koná turnaj triedy „A“ alebo „B“ nemôže sa v regióne konať súčasne turnaj 
triedy „C“ v rovnakej vekovej kategórii. 
3. V regióne nesmú byť súčasne dva turnaje triedy „C“ v rovnakej vekovej kategórii 
4. V rámci Slovenska môžu byť v rovnakom termíne maximálne dva turnaje triedy „C“ 
v rovnakej vekovej kategórii. Počas turnajov triedy „A“ a „B“ len jeden turnaj triedy „C“ 
5. V prípade dostatočného množstva prihlášok do TL (regionálna príslušnosť nerozhoduje) môžu 
byť v rámci tried A, B, C, D spolu jednému usporiadateľovi alebo rovnakému tenisovému 
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areálu pridelené maximálne 2 halové a 2 letné turnaje v jednej vekovej kategórii. 
6. V kategórii dospelých budú pri prideľovaní turnajov tried A, B uprednostnení organizátori, 
ktorí ponúknu „prize money“(A - min. 1000,- €, B - min. 500,- €) 
7. Povinnosť vypísať štvorhry v triedach „A“ a „B“ 
8. Usporiadateľ letných mládežníckych turnajov triedy „A“ a „B“ musí usporiadať obidve 
kategórie , t.j. chlapcov aj dievčatá. 
9. Pri prideľovaní turnajov rešpektovať certifikáty jednotlivých tenisových areálov. 
10. Pri výbere do kategórie mládeže uprednostňovať usporiadateľov, ktorí aktívne pracujú 
s mládežou (v závislosti od počtu hráčov v oficiálnych rebríčkoch v danej vekovej kategórii) 
a mali v aktuálnej sezóne zapojené družstvá v regionálnej súťaži mládeže. Pri rozhodovaní 
prihliadať i na rebríček klubov. Kluby, ktoré nemajú registrovaných hráčov v danej kategórii 
sa nemôžu uchádzať o zaradenie turnaja do TL, pokiaľ je dostatok aktívnych záujemcov. 
11. Minimálny počet a kvalita dvorcov musí byť nasledovná: 
Leto: „A“ – 8, „B“ – 6 , „C“ – 3 , „D“ – 2 
Zima: „A“, „B“ a „C“ – 2 
Kvalita: V zimnej sezóne odporúčané povrchy hard a antuka, V lete uprednostniť antuku. 
Nové povrchy (napr. umelá tráva) môžu byť skúšobne iba na turnajoch triedy „C“, „D“. 
Parkety nemôžu byť na turnajoch triedy „A“ „B“ a „C“ 
Ukazovatele skóre: povinné pri turnajoch triedy A. 
Uprednostňovať usporiadateľov s predpísaným počtom dvorcov v jednom areáli. 
Pri halových turnajoch, ktoré majú k dispozícii 2 dvorce uprednostňovať turnaje kde je 
vypísaná v jednom termíne len jedna kategória, t.j. CH alebo D. 
V letnej sezóne obmedziť počet účastníkov v závislosti od počtu dvorcov (2 dvorce/ max. 16 
len jedna kategória, 3 dvorce/ max. 32 len jedna kategória) 
12. Turnaje mládeže organizované počas školského roka začínať vždy v sobotu ráno. Turnaje 
dospelých začínať v sobotu s výnimkou turnajov triedy „D“ 
13. V závislosti od závažnosti porušenia ŠTP v predchádzajúcej sezóne nemusí byť 
usporiadateľovi schválená žiadosť o usporiadanie turnaja. 
14. Turnaj prideliť len usporiadateľom, ktorí spracovávajú turnaj cez systém etenis (prihlášky, 
akceptácia, výsledky). 
15. Neprideliť turnaj klubu, ktorý nedodržal v rámci podujatí STZ predpísané lopty. 
Schválil VV STZ dňa 23.10. 2015 
 
 
 
V tejto sezóne pre stávajúcu sezónu 2017 je nasledujúci počet súťaží: 
   Celkom zima   leto 
Deti  STZ 87  30  57  
  BTZ 17   7  10 
Mlad.žiaci STZ 81   31   50  
  BTZ 22  11  11 
Star.žiaci STZ 71  24  47 
  BTZ 17  8  9 
Dorast  STZ 76  29  47  
  BTZ 18  9  9 
Dospelí STZ 46  18  28  
  BTZ 11  5  6   
 

Všetky turnaje a majstrovstvá sa budú aj tento rok organizovať a riešiť podľa Termínovej 
listiny a e-Tenisu. Bolo zavedené upravené hodnotenie turnajov.  

 
 
K bodu 3: 
Dotácie pre HM BR (podľa počtu hráčov) v roku 2017:  
 
Mladšie žiactvo  TK Jednotka    560,-€ 
Staršie žiactvo  Tenisová škola Petržalka 600,-€ 
Dorast   TK STU   600,-€ 
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Muži   TK Slovan    320,-€ 
Ženy    TK Jednotka   240,-€ 
Seniori   Tenisová škola Petržalka  236,-€ 
Spolu       2.556,-€  
  
Úlohy:  

- Dotácie a lopty zaslať včas klubom ktoré uskutočňujú HM BR pre rok 2017,  
- Následne po vyučtovaní dotácii od klubov predložiť dokumentáciu na STZ (vyúčtovanie sa 

uskutoční od STZ až v roku 2017). 
- Uskutočniť nominácie na HM SR za BTZ.  

 
K bodu 4:  
Halové majstrovstvá Bratislavského regiónu pre rok 2017 
 
Mladšie žiactvo 
  Usporiadateľ:   TK Jednotka 
  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:    Lucia Šramková 
  Zástupca riaditeľa:   Akad. Sochár Jozef Šramka  
  Vrchný rozhodca:   Ján Hasaj 
  Zástupca vrchného rozhodcu:  Lucia Šramková 
  Zdravotnícke zabezpečenie:   Akad. Sochár Jozef Šramka                   
  Dejisko:   TK Jednotka, Prokofievova 5, 851 05 Bratislava Petržalka 
  Dátum konania:  17.12. – 20.12.2016  
  Hrací čas:   8,00 – 22,00 hod. 
  Počet dvorcov:  4 antukové v pretlakovej hale 
  Počet štartujúcich: 32 mladší žiaci + 32 mladšie žiačky   
  Žrebovanie:  dňa 16.12.2016 o 10,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6, 
 
Staršie žiactvo 
  Usporiadateľ:   TŠP – tenisová škola Petržalka 
  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:   Eva Kratochvílová  
  Zástupca riaditeľa:  Mgr. Ľubomír Kurek   
  Vrchný rozhodca:  Michal Nemec  
  Zástupca vrchného rozhodcu: Mgr. Ľubomír Kurek   
  Zdravotnícke zabezpečenie: MUDr. Andrea Lacková  
   Kontakt   dv. – 0902355812, mobil - 0911355812   
                                       
  Dejisko:   Tenisová škola Petržalka Nobelovo námestie 6, Bratislava Petržalka  
  Dátum konania:  10. – 13.12.2016  
  Hrací čas:   8,00 – 22,00 hod. 
  Počet dvorcov:  4 antukové v pretlakovej hale 
  Počet štartujúcich: 32 starší žiaci + 32 staršie žiačky   
  Žrebovanie:  dňa 9.12.2016 o 10,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6,  
  
Dorast 
  Usporiadateľ:   TK Slávia Agrofert STU 
  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:   Ing. Mário Popovič   
  Zástupca riaditeľa:  Šimon Krajčovič 
  Vrchný rozhodca:  Doc. Michal Nemec  
  Zástupca vrchného rozhodcu: Šimon Krajčovič 
  Zdrav.zabezpečenie:  Tibor Lovišek   
                                      
  Dejisko:   TK Slávia Agrofert STU, Májová 21, Bratislava - Petržalka 
  Dátum konania:  17.12.  – 20.12. 2016  
  Hrací čas:   8.00 – 22,00 hod.  
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  Počet dvorcov:  štyri antukové v pretlakovej hale 
  Počet štartujúcich: 32 dorastenci + 32 dorastenky 
  Žrebovanie:  dňa 16.12.2016 o 10,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6,    
 
Muži 
  Usporiadateľ:   TK Slovan, Odbojárov 3 Bratislava 
  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:    JUDr. Radka Zrubáková 
  Zástupca riaditeľa:   Roman Hajdušík 
  Vrchný rozhodca:   Ing. Ladislav Mečíř                   
  Zástupca vrchného rozhodcu:  Jozef Blaško 
  Zdravotnícke zabezpečenie:   Jana Hoherová                             
       Dejisko:   TK Slovan, Odbojárov 3 Bratislava (pretlaková hala) 
  Dátum konania:  10.12. - 13. 12. 2016  
  Hrací čas:   8.00 – 22,00 hod.  
  Počet dvorcov:  dva v pretlakovej hale povrch Novacrylic 
  Počet štartujúcich: 32 mužov 
      Žrebovanie:  dňa 9.12.2016 o 11,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6, 
   
 
Ženy 
  Usporiadateľ:   TK Jednotka 
  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:    Lucia Šramková 
  Zástupca riaditeľa:   Akad. Sochár Jozef Šramka  
  Vrchný rozhodca:   Ján Hasaj 
  Zástupca vrchného rozhodcu:  Lucia Šramková 
  Zdravotnícke zabezpečenie:   Akad. Sochár Jozef Šramka                     
  Dejisko:   TK Jednotka, Prokofievova 5, 851 05 Bratislava Petržalka 
  Dátum konania:  10.12.  – 13.12. 2016 
  Hrací čas:   8.00 – 22,00 hod.  
  Počet dvorcov:  dva antukové v pretlakovej hale 
  Počet štartujúcich: 32 žien 
  Žrebovanie:  dňa 9.12.2016 o 11,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6,  
 
Seniori a seniorky: 
   Usporiadateľ:   TŠP – tenisová škola Petržalka 
 Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:      Gabriela Hasajová 
  Zástupca riaditeľa:    Mgr. Ľubomír Kurek 
  Vrchný rozhodca:     Ing. Ladislav Mečíř 
  Zástupca vrchného rozhodcu:   Mgr. Ľubomír Kurek 
  Zdravotnícke zabezpečenie:   MUDr. Andrea Lacková 
   Kontakt    Eva Kratochvílová, Nobelovo nám. 6, 851 01 BA 

dv. – 0902355812, mobil - 0911355812   
        Dejisko:  Tenisová škola Petržalka Nobelovo námestie 6, Bratislava Petržalka  
  Dátum konania:  17.12.  - 19.12.2016 
  Hrací čas:   8.00 – 22,00 hod.  
  Počet dvorcov:  2 antukové v pretlakovej hale  
       Štartujú:  hráči a hráčky vekových kategórii 35+ až 85+  (registrovaní z Bratislavského regiónu), ktorí 

sa osobne prezentujú, majú platnú registráciu v STZ a prihlásia sa na HM BR do 15.decembra 
2016 cez systém zasportujsiopen. Neprihlásení hráči nemôžu byť prijatí do súťaže.  

       Prezentácia: seniori   M 65+ - 85+  17.12.2016 do 8:30 hod. v mieste konania 
     M 55+ - 60+  17.12.2016 do 8:30 hod. v mieste konania 
     M 45+ - 50+  17.12.2016 do 8:30 hod. v mieste konania 
     M 35+ - 40+  17.12.2016 do 8:30 hod. v mieste konania 

seniorky Ž 35+ - 85+  17.12.2016 do 15:00 hod. v mieste konania 
  Žrebovanie: 15 minút po ukončení prezentácie 
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Spoločné zásady pre majstrovstvá: 
Žrebovanie:  deň vopred pred majstrovstvami o 10,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6,  
Prezentácia: Časom prezentácie hráča(ky) je začiatok stretnutia stanovený časovým rozpisom pri žrebovaní 
Vklad:   15,-€  
 
Podmienky štartu: 

- písomné nahlásenie účasti – cez e-Tenis 
- platná registrácia, 
- zaplatený vklad, 
- splnené nominačné kritéria:       

 Hráč sa prihlasuje samostatne cez systém e-Tenis.  
 
Kritéria nominácie na halové majstrovstvá SR (HM SR). Majstrovstvá Bratislavského regiónu sa hrajú ako kvalifikácia 
majstrovstiev Slovenskej republiky !!! 
 Na HM SR pre rok 2017 postupujú: 

a, finalisti dvojhry HM BR pre rok 2017  
b, ďalší hráči do počtu miest v rámci pridelenej kvóty pre BTZ, ktorí sa umiestnili v nižšom kole  HM BR. 

V tomto kole je rozhodujúce rebríčkové postavenie. 
 
Predpis:  Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku a tohto rozpisu.  

Hráč je povinný odohrať maximálne tri  stretnutia v jednom dni. Zo súhlasom hráča je možno odohrať aj štvrtý 
zápas v tretí deň majstrovstiev.  Posledný zápas denného programu v kategórii mládeže môže byť nasadený 
najneskôr o 20,30 hod. hracieho dňa. Prestávka medzi posledným odohraným zápasom hráča a jeho prvým 
zápasom nasledujúceho dňa musí byť minimálne 10 hodín.  

 
Disciplíny:  dvojhra,  štvorhra 
Spôsob hry:  V dvojhre sa hrá vylučovacím spôsobom na dva vyhrané sety. Za stavu 6:6 v každom 
sete sa hrá tie-break do 7 bodov. Štvorhra sa hrá systémom bez výhody (No-Ad) a tretí   rozhodujúci set sa 
hrá ako supertajbrejk do 10  
Lopty:  DUNLOP  – zabezpečí BTZ (nové lopty: dvojhra pre 1.kolo, 2.kolo a ďalej SF a Fi, štvorhra pre Fi). 
 
Titul:   Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Halový Majster BR pre rok 2017“,  obdržia ceny  
            a diplomy. 
 
  Rozhodcovia: vrchného rozhodcu deleguje VV BTZ. Finančné náklady spojené s účasťou vrchného rozhodcu  hradí 
v súlade s pokynmi BTZ a STZ usporiadateľ, 
 
 Povinnosti usporiadateľa:    

- je povinný dať na výhry minimálne ¼ z vkladov podľa Súťažného poriadku (Príloha č.6, článok 6), 
- denne spracovávať výsledky cez e-Tenis a po skončení majstrovstiev zaslať kompletnú správu a  vyhodnotenie  

 
Úlohy:  

- zabezpečiť pravidelné informovanie výsledkov prostredníctvom eTenisu  
- zabezpečiť kluby loptami a reklamným materiálom 
- včas predložiť nomináciu za BTZ na HM SR – STZ 

K bodu 5: 
Príprava sezóny 2017 
 
1/ Valné zhromaždenie BTZ 

Valné zhromaždenie BTZ sa uskutoční  29.3.2017 (streda) o17,00 hod. v zasadacej sále NTC 
Príkopova 6, Bratislava a bude spojené so žrebovaním súťaže družstiev mládeže a dospelých.  
  
2/ Prihlášky a súpisky na M BR 2017 v súťaži družstiev (vrátane seniorov) 
Žiadame Vás o zaslanie prihlášok a súpisiek na majstrovstvá Bratislavského regiónu družstiev (M BR).  
V článku 78 Súťažného poriadku sa okrem iného uvádza: 
Klub prihlasuje svoje družstvo do súťaže do 15.2. Tento klub musí: 

- byť majiteľom klubovej registrácie na bežný rok,  
- podať včas prihlášku a uhradiť vypísaný vklad.  

Riadiaci zväzový orgán pre súťaž družstiev vypísal vklad 10,-Euro za každé družstvo prihlásené včas do 
súťaže. Seniori 55+, seniori 65+, a deti do 8. rokov majú vklad 5,-€. Za družstvo prihlásené po 
termíne sa platí vklad 25,-Euro. Tento vklad musí byť uhradený do žrebovania družstiev u mládeže 
a dospelých do 29.3.2017, u seniorov do 5.4.2017 a deti do 6.4.2017.   
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Poplatok uhraďte na účet Bratislavského tenisového zväzu, číslo účtu:  
IBAN: SK08 0900 0000 0000 1148 5920. Do správy pre prijímateľa uveďte názov klubu a ako variabilný 

symbol dajte evidenčné číslo klubu pridelené STZ.  
Každý klub spracuje súpisky svojich družstiev do konca marca 2017 cez systém eTenis. Všetci hráči 

uvedení na súpiske, musia mať v čase spracovania súpisky, t.j. k dátumu posledného možného termínu 
odovzdania súpisky a pri každom nastúpení v stretnutiach, platnú registráciu príp. schválené hosťovanie do 
príslušného klubu. Hráčov na súpiske môže byť maximálne 12.  
            Prihláška družstiev, ktoré štartujú v najvyšších regionálnych súťažiach sa chápe súčasne ako 
prihláška do finálového turnaja majstrovstiev SR družstiev príslušnej kategórie, ak si družstvo postup 
vybojuje.   
            Vedúci družstva vo všetkých vekových kategóriách a to: detí, ďalej  mládeže i dospelých a seniorov 
musí mať bezpodmienečne minimálne kvalifikáciu rozhodcu – licenciu STZ predpísanú pre vedúcich družstiev 
a výpis z registra trestov. Na súpisky treba uviesť úplné adresy vedúcich družstiev (aj PSČ), elektronickú 
poštu, telefónne čísla do zamestnania a do bytu a mobil.   

Na základe čl. 103 Súťažného poriadku VV BTZ určil tento počet stretnutí v jednotlivých triedach a 
vekových kategóriách: 

Deti do 8. rokov 2 dv. + 1 štv. 
Deti A do 10 rokov 3 dv. + 1 štv. 
Deti B do 10 rokov  3 dv. + 1 štv. 

    1. trieda M-BR  2. trieda M-BR   
mladší žiaci:  5 dv. + 2 štv.  4 dv. + 1 štv.    
starší žiaci:  5 dv. + 2 štv.  4 dv. + 2 štv. 
dorastenci:  5 dv. + 2 štv.  4 dv. + 2 štv. 
mladšie žiačky:  5 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. 
muži   5 dv. + 2 štv.  5 dv. + 2 štv. 

 Ženy   5 dv. + 2 štv.  3 dv. + 1 štv. 
Seniori   muži  35+ a 45+  4 dv. + 1 štv. 

muži 55+, 65+ a ženy 35+  2 dv. + 1 štv. 
  
Termín zaslania:  prihlášok družstiev do 15.2.2017    (Súť. poriadok čl. 78) 
   súpisiek do konca marca 2017    (Súť poriadok čl. 86) 
V 1. triede mládeže môže štartovať maximálne 6 družstiev 
Súťaž družstiev mládeže a dospelých začíname 1.kolo 22.4.2017  !!!  
 
3/ Žrebovanie súťaží družstiev  žiakov a dorastu M- BR  

Žrebovanie súťaží žiackych a dorasteneckých družstiev sa uskutoční v Bratislave dňa 29.3.2017 
(streda) o 17,00 hod. v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev . Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná. Pri žrebovaní sa bude rozhodovať aj o ďalších 
podstatných predpokladoch pre súťaž. V mládežníckych kategóriách v prvej triede bude maximálny počet 
šesť družstiev.  
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
 
4/ Žrebovanie súťaží družstiev dospelých – muži M- BR 
Žrebovanie súťaží družstiev dospelých – muži sa uskutoční v Bratislave dňa 29.3.2017  (streda) o 19,00 hod. 
v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev. Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná.  
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
 
5/ Žrebovanie súťaží družstiev  deti do 8. rokov a deti do 10. rokov M- BR  

Žrebovanie súťaží družstiev deti sa uskutoční v Bratislave dňa 6.4.2017 (štvrtok) o 17,00 hod. 
v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev . Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná. Pri žrebovaní sa bude rozhodovať aj o ďalších 
podstatných predpokladoch pre súťaž.  
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
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6/ Žrebovanie súťaží seniorských družstiev M- BR 
Žrebovanie súťaží seniorských družstiev sa uskutoční v Bratislave dňa 5.4.2017 (streda) o17,00 hod. 
v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev. Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná.  
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
 
7/ Majstrovstvá regiónu jednotlivcov a nominácia na majstrovstvá Slovenskej republiky. 
Majstrovstvá regiónu jednotlivcov sa hrajú ako kvalifikácia majstrovstiev Slovenskej republiky jednotlivcov. 
Hráči, ktorí chcú štartovať za región na M SR si musia svoj postup vybojovať. Výnimkou sú iba talentovaní 
hráči, ktorí sa dostávajú do priamej nominácie STZ, ale len vtedy, ak ich neúčasť na majstrovstvách regiónu 
ospravedlní STZ z reprezentačných dôvodov. Podrobnosti budú zverejnené v rozpise majstrovstiev regiónu.  
  
8/ Školenie rozhodcov  špecialista – vedúci družstva.  
Bratislavský tenisový zväz organizuje školenie rozhodcov špecialista - vedúci družstva dňa 9.3.2017 (štvrtok) 
o 16,00 hod. v budove NTC Príkopova 6, Bratislava.  Školenie trvá 6 hodín a poplatok je 10,- Euro pre tých 
ktorí sa prihlásia v termíne. Pre tých, ktorý sa prihlásia po termíne a ďalej i bez prihlásenia je poplatok 20,-
Euro.  
Pre rozhodcov s licenciou C bude organizovaný seminár v rámci STZ.   
Termín zaslania prihlášok na školenie rozhodcov - vedúcich družstiev  do 3.3.2017.  
 
9/ Školenie trénerov základnej triedy 
Bratislavský tenisový zväz bude v roku 2017 organizovať v spolupráci s STZ školenie trénerov základnej 
triedy v mesiaci september, október 2017. 
 
 

KKKK    bodu 6bodu 6bodu 6bodu 6::::    

Február 6.2. 2017 
Koncepcia činnosti BTZ na  rok 2017 a zhodnotenie roku 2016  
HM - BR priebeh a zhodnotenie, nominácia na HM - SR  
Príprava VZ BTZ (program, pozvánky, podklady),   
Ocenenia v rámci VZ BTZ (tréneri, rozhodcovia, funkcionári) 
 
Marec 13.3. 2017 
Návrh na rozpočet pre rok 2017 
Zabezpečenie Valného zhromaždenia BTZ 
Organizácia M BR v súťaži družstiev (propozície, súpisky, žrebovanie) 
Príprava školenia rozhodcov a trénerov 
Príprava rokovania Rady STZ (1.apríla 2017) 
 
Valné zhromaždenie 29.3.2017 (streda)  
 
Apríl  10.4.2017  
Vyhodnotenie VZ BTZ 
Organizácia a zabezpečenie M BR jednotlivcov 
Schválenie rozpisov  družstiev  a jednotlivcov 
Rozvojové programy BTZ (rekreačný tenis v Bratislavskom regióne, aj HTO) 
Zhodnotenie halových (zimných) turnajov kategórie „C“ a „D“ 
 
Jún 12.6.2017 
Vyhodnotenie M BR jednotlivcov 
Nominácia na M SR jednotlivcov 
Zabezpečenie a priebeh súťaží družstiev M BR pre rok 2017 
Vyhodnotenie školenia rozhodcov, príprava školenia trénerov 
Priebeh súťaže HTO  
 
September 25.9.2017   
Riadiaca činnosť VV BTZ (príprava na Radu  STZ) 
Vyhodnotenie súťaží družstiev a súťaže HTO  
Príprava návrhov na ocenenie v rámci STZ 
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Pripomienky a návrhy k Súťažnému a ďalším poriadkom STZ 
Príprava termínovej listiny a HM BR 
 
November 20.11.2017  
Termínová listina 
Dotácie majstrovstiev Bratislavského regiónu 
Schválenie rozpisov HM BR 2018  
 
Pravidelné body 
informácie o najlepších výsledkoch, 
informácie predsedu a sekretára, 
pripravenosť aktuálnych podujatí 
informácie o nových kluboch 
 
K bodu 7: 
K neodohranému stretnutiu seniorov 55+ ProSet- TJ Záhorák 5.kolo, kde sa mali stretnúť 
družstvá ProSet  - TJ Záhorák C. Toto stretnutie sa neuskutočnilo a postupovalo sa  ďalej podľa 
rozpisu a Súťažného ako i Disciplinárneho poriadku.  

Na VV BTZ 5.septembra 2016 sa VV BTZ podrobne a starostlivo týmto zaoberal. Ešte sme 
nemali ani raz nezaznamenali takýto prípad, aby nejaké stretnutie sa neodohralo.  

K neodohranému stretnutiu na základe informácii od Ing. Filla, si pozorne vypočul 
stanovisko VV BTZ a vyjadril sa i kontrolór  JUDr. Tencer: 

Za porušenie povinností, vyplývajúcich zo Súťažného poriadku a Rozpisu súťaže boli obe 
družstvá potrestané za nenastúpenie na stretnutie kontumáciou a pokutou 150,- €, čo je v súlade 
so športovo-technickými predpismi (bod 6. Rozpisu súťaží BTZ: „Družstvá sú povinné na 
stretnutie nastúpiť v stanovenom termíne podľa vylosovania 10 minút pred začiatkom stretnutia. 
V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok rozhodnú o náhradnom termíne stretnutia 
kapitáni družstiev na mieste a v termíne konania stretnutia. Súčasne aj napíšu a následne odošlú 
na BTZ zápis o neodohraní stretnutia a uvedú dôvody.“) 

 
Pri neodohratom stretnutí ProSet-Záhorák a pri rovnakom počte bodov rozhodol o víťazovi 

riadiaci orgán súťaže, sekretár BTZ, na základe pomocného kritéria spočívajúceho v počte 
vyhratých a prehratých setov v súťaži (ProSet 29:2, Záhorák 28:5). Aj Ing. Fillo vo svojom e-maile 
p. Nemcovi dňa 28.6.2016 konštatoval, že pri skrečovaní oboch tímov má lepšie skóre v setoch 
ProSet a stal by sa víťazom súťaže. Na základe tohto rozhodnutia bol ProSet nominovaný 
Majstrovstvá SR. Toto rozhodnutie verifikoval Výkonný výbor BTZ na svojom rokovaní 26.9.2016, 
čo sa prejavilo aj v tabuľkách (okrem e-tenis).  
      

Súťažný poriadok STZ v čl. 142 rieši rovnosť získaných bodov nasledovne: „V prípade, že dve 
alebo viac družstiev získalo, podľa čl. 138, rovnaký počet bodov, rozhoduje o ich konečnom 
poradí pomocná tabuľka, v ktorej sú započítané len výsledky vzájomných stretnutí týchto 
družstiev. V tejto tabuľke sú postupne rozhodujúce nasledovné ukazovatele: 1. počet 
dosiahnutých bodov zo vzájomných stretnutí, 2. rozdiel vyhraných a prehraných zápasov zo 
vzájomných stretnutí, 3.rozdiel vyhraných a prehraných setov zo vzájomných zápasov, 4. rozdiel 
vyhraných a prehraných hier zo vzájomných stretnutí, 5. ak nerozhodnú uvedené kritériá, nariadi 
sa nové stretnutie.“  To znamená, že Súťažný poriadok takéto pomocné kritérium nepozná 
a neráta sa  s tým, že niektoré kluby svoje stretnutia neodohrajú.  V tomto ohľade došlo zo strany 
riadiaceho orgánu súťaže k nedodržaniu Súťažného poriadku. Súťažný poriadok síce môže byť 
v rozpise majstrovských súťaží riadiacim orgánom súťaže modifikovaný, ale nebol. 
      

 V liste Ing. Fillo z 20.10.2016 upozorňuje predsedu BTZ, že porušuje zákon č. 289/2012 
o sťažnostiach.  

 Podľa zákona o sťažnostiach postupujú orgány verejnej správy, ktorými sú: a) orgány štátnej 
správy a nimi zriadené organizácie, b) orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie, 
c) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo 
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povinnostiach iných osôb. Z toho je zrejmé, že na podania Ing. Filla, sa zákon o sťažnostiach 
nevzťahuje. Prípady, ak  podľa názoru kapitána družstva, hrozí v súťaži družstiev,  porušenie  
súťažného poriadku alebo regulárnosti súťaže, rieši Súťažný poriadok STZ v časti VI. Námietkové 
konanie, v článkoch 144-162. Zo strany kapitána družstva TJ Záhorák však žiadne námietky 
podané neboli. 
 

JUDr. Tencer: Výkonný výbor BTZ prijal rozhodnutie o nominácii, aby sa vyhol blamáži 
z neúčasti zástupcu nášho regiónu na MSR. BTZ nemá kapacity na nominovanie rozhodcov na 
súťaže družstiev seniorov. Pomerne benevolentné kritériá na dohadovanie termínov stretnutí 
v seniorských vekových kategóriách (čl. 2,4 a 6 rozpisu MBR seniorov) boli motivované vierou, že 
hráči a funkcionári v týchto vekových kategóriách sú na vysokom stupni slušnosti, zodpovednosti 
a zmyslu pre fair-play, so záujmom zašportovať si aj vo vyššom veku. Tento zámer sa neosvedčil, 
preto odporučím VV BTZ, aby v rozpise súťaží na rok 2017 rátal i s takýmito eventualitami tak, 
aby žiadne družstvo nemohlo získať výhodu z neodohrania zápasu. Zároveň odporučím dôsledné 
dodržiavanie športovo-technických predpisov, ako aj  termínov stretnutí s tým, aby pri neodohratí 
zápasu ani v náhradnom termíne, určil termín stretnutia riadiaci orgán súťaže. 

 
 
Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 6.februára 2017  (pondelok) v budove 
Národného tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 
 

Bratislava 21.novembra 2016   
 

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


