
 
Z á p i s   č. 2/2017 

 
 

z rokovania VV BTZ dňa 13.marca 2017 
 
 
Prítomní:  Ing. Polák, , Ing. Baron, Ing. Ledník, Ing. Mečíř , MUDr. Ušiak, 
Neprítomní: Ing. Zachar, 
 
Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh  
2. Návrh na rozpočet pre rok 2017, správa o hospodárení za rok 2016           
3. Zabezpečenie Valného zhromaždenia BTZ a žrebovania súťaže družstiev 
4. Organizácia M BR v súťaži družstiev  
5. Príprava školenia rozhodcov – vedúcich družstiev.  
6. Voľba podpredsedu VV BTZ             
7. Rôzne  

 
K bodu 1: 
Kontrola plnenia uznesení a úloh  

 
K bodu 2: 

Aj na rok 2017 sme prijali zásadu že rozpočet by mal byť vyrovnaný, ale zatiaľ budeme 
mať väčšie výdaje ako príjmy.  

Správa o hospodárení VV BTZ za rok 2016 

  
Ku dňu 1.1.2016 mal VV BTZ zostatok finan. 
prostriedkov       

  (na účte a v pokladni) vo výške    
275,54 
EUR   

I. Príjmy v roku 2016     

1, Dotácie od STZ na: M BR    5 056,00 

    činnosť sekretariátu   10 500,00 

    z registrácie a TL   1 495,20 

2,  Prijmy z marketingovej činnosti     1 000,00 

3, Školenie      120,00 

4, Ostatné príjmy - pokuty, štartovné úroky   1 170,22 

tj. Príjmy v roku 2016 spolu     19 341,42 

Príjmová časť včetne zostatku z roku 2016: 19 616,96 
          

II.    Výdavky v roku 2016     
1, Dotácie na TK a TO na M BR   2 950,00   
2, Nájom hál a otvor.dvorcov BTZ   0,00   
3, Mzdy (sekretár + učitelia)   6 600,00   
4, Odvody   1 306,68   
5, Režijné náklady   3 501,05   

  z toho - telefón   583,96 
za rok 2015: 

-2,24 
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              - nájomné 2016-2017   2 442,90   
              - poštovné, poplatky   38,30   

              - ostatné služby - kopírovanie   360,60 
 za rok 2017: 

+ 600 
              - schôdze BTZ, VZ   75,29   
6,  Propagácia   0   
7,  Ceny a zabezpečenie M BR   217,62   
8, Delegačné   0   
9, Vybavenie sekretariátu   452,16   
  z toho - kancelárske potreby 376,62   
    -ŠTP brožúry 30,00   

  rozličný materiál 
(pasce a odpudzovač 
myší) 45,54   

10, Vyznamenania   0,00   
11, Služ.cesty, cestovné   103,60   
12, Vyhod. Zimnej sezóny   0   
13, Vyhod. letnej sezóny   0   
14, Vzdelávanie, kurzy   0   
15, Tlač -  Tenis z ČR   0,00   
16, Športové potreby   898,51   

17, Ostatné výdavky 
bankové poplatky a 
úroky, kolky 214,21   

    obnova registrácie 10,00   

Výdavky v roku 2016 spolu: 16 253,83   
          
Ku 31.12.2016 mal teda VV BTZ zostatok finančných prostriedkov 

na účte   3234,29 
bežný 

3.225,66 

        
dotačný      

8,63 
v pokladni   128,84   

    SPOLU 3 363,13   
V Bratislave 02.03.2017 16253,83     

    3363,13   
Príjem = 
výdaj 

    19616,96     
 
 

Rozpočet VV BTZ na rok 2017 

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

  ku dňu 1.1.2017 3.363,13   
na M 
BR   5.056,- 

    2/ Nájom hál a otv.dvorc. BTZ 300,- 

1/  Dotácia od STZ na M BR 5.056,- 3/ Mzdy   8.100,- 

  
na 
sekretar. 10.500,- 4/ Odvody 2990 

  
z 
registrácie 1.000,-     

2/  Príjmy z marketingovej činnosti 500 5/ Režijné náklady 2.450 
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          v tom: nájomné (kanc.+ uč.) 1500 

3/ Školenia   3.200,-   telefon 700 

          poštovné, poplatky 150,- 

4/ Ostatné príjmy       schôdze BTZ, VZ 100 

  (pokuty, štartovné, úroky) 200,-     

        6/ Propagácia 0 

    7/ Ceny a zabezpečenie M BR 300,- 

  8/ Delegačné 0 

Príjmy v roku 2017 20.456,- 9/ Vybavenie sekretariátu, z toho 500,- 

    - kancelárske potreby 350,- 

    - ŠTP brožury 100,- 

    - rozličný materiál 50,- 

  10/ Vyznamenania 0 

  11/ Služobné cesty, cestovné 200 

  12/ Vyhodnotenie zimnej sezóny 0 

  13/ Vyhodnotenie letnej sezóny 0 

  14/ Vzdelávanie, kurzy 0 

  15/ Tlač - Tenis (ČR) 0 

  16/ Športové potreby 900,- 
  17/ Ostatné výdaje:   

    
- bankové poplatky a 
úroky 250,- 

          obnova registrácie 10,- 
Príjmová časť včítane 
zostatku 3.363,13         

z roku 2016   23.819,13 Výdajová časť spolu 21.056,- 

 

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

komisie. V tejto sa konštatuje:  
 
Výsledky kontroly hospodárenia BTZ za rok 2016 
 Revízia hospodárenia BTZ v roku 2016 bola vykonaná z nasledovných podkladov: 

- Rozpočet VV BTZ na rok 2016, 
- Peňažný denník 2016 – BTZ 
- Správa o hospodárení VV BTZ za rok 2016 
 

Zhodnotenie kontroly JUDr. Ľubomír Tencer :  
Podľa par. 13 Zákona o športe kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na: 
A, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť s účelnosť použitia verejných prostriedkov, 
B, dodržiavanie právnych predpisov a  
C, dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie. 

 
V oblasti hospodárenia som vykonal kontrolu hospodárenia za rok 2016, ku ktorej mi bol 
predložený Rozpočet VV BTZ na rok 2016, Účtovná závierka a príjmové a výdavkové doklady. 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení BTZ, hospodárenie v roku 2016 
zodpovedalo schválenému rozpočtu s prostriedky zväzu boli vynaložené účelne pre zabezpečenie 
všetkých podstatných činností zväzu. Výsledok hospodárenia za rok 2016 pred zdanením sa rovnal 
sume 3711,30€, pričom výnosy boli v sume 19341,42€ vyššie oproti plánovaným a náklady 
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15630,12€ nižšie oproti plánovaným . Od 1.1.2016 začal zväz účtovať v sústave podvojného 
účtovníctva, pričom na vytvorenie účtovnej závierky sa využili služby odborníka v účtovníctve, p. 
Zuzany Szabóovej. 
Podpísal kontrolór BTZ JUDr. Tencer 
 
Úlohy:  

- aj v  roku 2017 je treba dodržiavať hospodársku disciplínu a vyrovnaný rozpočet, pokiaľ 
nebudú zaistené ďalšie finančné prostriedky 

- plánovaný rozpočet na rok 2017 VV BTZ schválil a bude predložený na VZ BTZ, 
 
 
K bodu 3:  

Zabezpečenie Valného zhromaždenia 29.marca 2017 (streda) o 17,00 hod.     
bude vykonané podľa 
Program:   
 1/   Otvorenie 
 2/   Voľba komisii  
 3/   Schválenie rokovacieho poriadku VZ BTZ 
 4/   Správa predsedu VV BTZ o činnosti BTZ za rok 2016 
           5/   Správa o hospodárení BTZ za rok 2016, návrh na rozpočet pre rok 2017,  

6/   Správa kontrolóra BTZ,  
 7/   Diskusia  
 8/   Úprava stanov BTZ - schválenie 
 9/   Návrh uznesenia 
 10/ Žrebovanie súťaže družstiev mládeže 
 11/ Žrebovanie súťaže družstiev dospelých 
 12/ Záver  
   
 Boli prediskutované otázky prípravy podľa rokovania VV BTZ.  
Valné zhromaždenie bude viesť Ing. Zachar, mandatovú MUDr. Ušiak, návrhovú Ing. Ledník.  
Návrh na úpravu stanov podľa novelizovaného Zákona o športe  Nemec.  
Kontrolór prednesie svoju Správu  
   
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 
29.3.2017 a podľa schválených rozpisov, ktoré boli predložené. Celkom je prihlásených 122 
družstiev. 
Deti, mládež, dospelí, seniori: 
 
A/ Deti: 
    - deti do 8 rokov (deti narodené v roku 2009 a mladšie)    
    - deti do 10 rokov (deti narodené v roku 2007 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 22. apríla do 2.septembra2017 
     ☆ deti do 10. rokov       - vždy v sobotu  od 22. apríla do 24.júna 2017 
   Náhradné termíny sú vždy v nasledujúcu nedeľu 
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Konkrétny časový rozpis súťaží je určený v prílohe - Termínová listina majstrovstiev.  
Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 6.4. 2017 podľa upravených Bergerových tabuliek.   
 

3. Systém súťaže:                 
a/ deti do 8. rokov:  
prihlásených 7 družstiev.  

hrá sa jednokolovým systémom vo jednej skupine (podľa vyžrebovania zo dňa 6.apríla 2017) s uplatnením 
princípu reciprocity  pre rok 2018  

b/ deti „A“ do 10 rokov  
prihlásených 16 družstiev. Tieto družstvá boli vyžrebované po 8 družstiev do skupín deti A a deti B do 10 
rokov 

deti „A“ do 10 rokov hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo 
dňa 6.apríla 2017) s uplatnením  princípu  reciprocity  pre rok 2018. V nadstavbovej barážovej časti sa 
hrá finále A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4, Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.   

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

 hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 6.apríla 2017) 
s uplatnením  princípu  reciprocity  pre rok 2018. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá semifinále A1-B2, 
B1-A2, A3-B4, B3-A4  Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A. 

 
d/ deti „C“ do 10 rokov 
   prihlásených 12 družstiev 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 6.apríla 2017) 
s uplatnením  princípu  reciprocity  pre rok 2018. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále A1-B1, A2-B2, 
A3-B3, A4-B4, Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A. 

 
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., II.tr.   
 
2. Zloženie družstiev: 
      I. trieda   II. trieda. 
     mladší žiaci                      5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 2 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.  
 
3. Časový rozvrh a vyžrebovanie súťaží: 
     Súťaže prebiehajú 
     ☆ mladší žiaci, mladšie žiačky         - vždy v nedeľu od 23. apríla do 25. júna 2017 
     ☆ starší žiaci, staršie žiačky      - vždy v sobotu od 29. apríla do 24. júna 2017 
     ☆ dorastenci, dorastenky                           - vždy v nedeľu od  23. apríla do 18. júna 2017 
Konkrétny časový rozpis súťaží je určený v systéme eTenis a ďalej v prílohe - Termínová listina 
majstrovstiev.  
 
Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 29. marca 2017 podľa upravených Bergerových tabuliek.   
 
4. Systém súťaže:           
       
a/ mladší žiaci: 
- I.tr.:   hrá sa dvojkolovým  systémom (podľa vyžrebovania z 29.3.2017) s uplatnením  princípu reciprocity pre rok 

2018  
- II.tr.: -  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 29.3.2017) s             uplatnením  

princípu  reciprocity pre rok 2018, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, resp. o 3.  miesto sa 
stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off) .  
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b/ mladšie žiačky:  
-  I.tr.: -  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 29.3.2017) s             uplatnením  

princípu  reciprocity pre rok 2018, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, resp. o 3.  miesto sa 
stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off) .  

- II.tr.: hrá sa jednokolovým systémom  (podľa vyžrebovania z 29.3.2017) s uplatnením                           
 princípu reciprocity pre rok 2018.  
c/ starší žiaci:  
-  I.tr.: -  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 29.3.2017) s             uplatnením  

princípu  reciprocity pre rok 2018, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, resp. o 3.  miesto sa 
stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off) .  

- II.tr.:   hrá sa jednokolovým  systémom (podľa vyžrebovania z 29.3.2017 ) s uplatnením  princípu reciprocity pre rok 
2018   

d/ staršie žiačky:  
- I. tr.: -  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 29.3.2017) s             
uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2018, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, resp. 
o 3.  miesto sa stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off)  

 -  II.tr.: hrá sa jednokolovým systémom  podľa vyžrebovania z 29.3.2017 s uplatnením                           princípu 
reciprocity pre rok 2018.   

e/ dorastenci: 
- I. tr.: hrá sa jednokolovým  systémom v podľa vyžrebovania z 29.3.2017   s uplatnením                           
princípu reciprocity pre rok 2018. 

- II.tr.: hrá sa jednokolovým  systémom  podľa vyžrebovania z 29.3.2017   s uplatnením                           princípu 
reciprocity pre rok 2018.  

f/ dorastenky: 
-  I.tr.:    hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 29.3.2017) s             
uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2018, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, resp. 
o 3.  miesto sa stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off)  
 - II.tr.  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 29.3.2017) s             
uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2018, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, resp. 
o 3.  miesto sa stretnú víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off)  

 
V Play-off sa po ukončení základnej časti  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 

Prihlásených 6 družstiev 
     muži    - I. tr.,    .    
2. Zloženie družstiev:   I. trieda    
      muži    5 dv. + 2 štv.   
 
3.    Systém súťaže 
 I. trieda hrá sa jednokolovým  systémom  podľa vyžrebovania z 29.3.2017   s uplatnením                           
princípu reciprocity pre rok 2018. 
4. Časový rozvrh súťaží: 
     muži   - vždy v sobotu od 29. apríla do 17. júna 2017 

  
 
D/    seniori   

35+ (narod. 1982 a starší)  4 dv. + 1 štv.  
45+  (narod. 1972 a starší)   4 dv. + 1 štv.  
55+  (narod. 1962 a starší)  2 dv. + 1 štv.  
65+ (narod. 1952 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,  
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K bodu 5: 
Školenie rozhodcov vedúcich družstiev sa uskutočnilo dňa 9.marca  2017. Na školenie prišlo 35 
vedúcich družstiev.  
 
K bodu 6: 
Ing. Polák navrhuje za podpredsedu VV BTZ Ing. Ledníka. Bol zvolený jednohlasne. 
 
 
 
K bodu 7: 

V súťaži družstiev v roku 2016 nebolo odohrané stretnutie v kategórii seniori 55+ TK 
ProSet – TJ Záhorák. Opakovane to bolo riešené na VV BTZ aj s kontrolórom BTZ. 
Obidvom klubom za toto neodohrané stretnutie bola podľa rozpisu udelená pokuta 150,-€. 
Uhradená bola TK ProSet 7.11.2016 a TJ Záhorák 1.2.2017.  
 Obidva kluby po zaplatení pokuty môžu štartovať v súťaži družstiev v roku 2017.  
 
 
Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 10.apríla 2017  (pondelok) v budove 
Národného tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 

Bratislava 13.marca 2017   
 

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


