
  
Z á p i s   č. 6/2017 

 
 

z rokovania VV BTZ dňa 20.novembra 2017 
 
 
Prítomní:  Ing. Polák,  Ing. Ledník,Ing. Mečíř, MUDr. Ušiak, Ing. Zachar, 
Neprítomní: Ing. Baron, 
 
Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh  
2. Termínová listina (princípy tvorby)  
3. Dotácie halových  majstrovstiev Bratislavského regiónu  
4. Schválenie rozpisov HM BR 2018 
5. Príprava sezóny 2018 do VZ BTZ 
6. Plán činnosti VV BTZ na rok 2018 do VZ BTZ 
7. Školenie trénerov v rozhodcov 1.stupňa 
8. 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 
areálu pridelené maximálne 2 halové a 2 letné turnaje v jednej vekovej kategórii. 
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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. 
 
V tejto sezóne pre stávajúcu sezónu 2018 je nasledujúci počet súťaží, v zátvorke je rok 2017: 
   Celkom zima   leto 
Deti  STZ 100 (87) 38 (30) 62 (57)  
  BTZ 15 (17) 9 (7)  6 (10) 
Mlad.žiaci STZ 97 (81) 44 (31) 53 (50)  
  BTZ 20 (22) 11 (11) 9 (11) 
Star.žiaci STZ 91 (71) 40 (24) 51 (47) 
  BTZ 19 (17) 10 (8)  9 (9) 
Dorast  STZ 89 (76) 42 (29) 47 (47)  
  BTZ 17 (18) 9 (9)  8 (9) 
Dospelí STZ 52 (46) 20 (18) 32 (28)  
  BTZ 10 (11) 6 (5)  4 (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 2018:  
 
Mladšie žiactvo  Tenisová škola Petržalka  560,-€ 
Staršie žiactvo  TK Jednotka   600,-€ 
Dorast   TK STU   600,-€ 
Muži   TK Slovan    320,-€ 
Ženy    Tenisová škola Petržalka 240,-€ 
Seniori   TK Jednotka   236,-€ 
Spolu       2.556,-€  
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Úlohy:  
- Dotácie a lopty zaslať včas klubom ktoré uskutočňujú HM BR pre rok 2018,  
- Následne po vyučtovaní dotácii od klubov predložiť dokumentáciu na STZ (vyúčtovanie sa 

uskutoční od STZ až v roku 2018). 
- Uskutočniť nominácie na HM SR za BTZ.  

 
K bodu 4:  
Halové majstrovstvá Bratislavského regiónu pre rok 2018 
 
Mladšie 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: Elena Haydu  
   Kontakt   dv. – 0902355812, mobil - 0911355812                                        
  Dejisko:   Tenisová škola Petržalka Nobelovo námestie 6, Bratislava Petržalka 
  Dátum konania:  16.12. – 19.12.2017  
  Hrací čas:   8,00 – 22,00 hod. 
  Počet dvorcov:  4 antukové v pretlakovej hale 
  Počet štartujúcich: 32 mladší žiaci + 32 mladšie žiačky   
 
Staršie žiactvo 
  Usporiadateľ:   TK Jednotka 
  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:    Akad. Sochár Jozef Šramka  
  Zástupca riaditeľa:   Lucia Šramková 
  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:  9. – 12.12.2017  
  Hrací čas:   8,00 – 22,00 hod. 
  Počet dvorcov:  4 antukové v pretlakovej hale 
  Počet štartujúcich: 32 starší žiaci + 32 staršie žiačky   
  Žrebovanie:  dňa 8.12.2017 o 10,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6,  
  
Dorast 
  Usporiadateľ:   TK Slávia Agrofert STU 
  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:   Maroš Husár   
  Zástupca riaditeľa:  Mgr. Šimon Krajčovič 
  Vrchný rozhodca:  Ing. Mário Popovič  
  Zástupca vrchného rozhodcu: Mgr. Šimon Krajčovič 
  Zdrav.zabezpečenie:  Tibor Lovišek   
                                      
  Dejisko:   TK Slávia Agrofert STU, Májová 21, Bratislava - Petržalka 
  Dátum konania:  16.12.  – 19.12. 2017  
  Hrací čas:   8.00 – 22,00 hod.  
  Počet dvorcov:  štyri antukové v pretlakovej hale 
  Počet štartujúcich: 32 dorastenci + 32 dorastenky 
  Žrebovanie:  dňa 15.12.2017 o 10,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6, 
  
Muži 
  Usporiadateľ:   TK Slovan, Odbojárov 3 Bratislava 
  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
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  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:  9.12. - 12. 12. 2017  
  Hrací čas:   8.00 – 22,00 hod.  
  Počet dvorcov:  dva v pretlakovej hale povrch Novacrylic 
  Počet štartujúcich: 32 mužov 
  Žrebovanie:  dňa 8.12.2017 o 11,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6, 
     
Ženy 
  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: Elena Haydu   
   Kontakt   dv. – 0902355812, mobil - 0911355812                                        
  Dejisko:   Tenisová škola Petržalka Nobelovo námestie 6, Bratislava Petržalka  
  Dátum konania:  9.12.  – 12.12. 2017 
  Hrací čas:   8.00 – 22,00 hod.  
  Počet dvorcov:  dva antukové v pretlakovej hale 
  Počet štartujúcich: 32 žien 
  Žrebovanie:  dňa 8.12.2017 o 11,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6,  
 
Seniori a seniorky: 
  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:  16.12.  - 18.12.2017 
  Hrací čas:   8.00 – 22,00 hod.  
  Počet dvorcov:  3 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 14.decembra 2017 cez systém zasportujsiopen. Neprihlásení hráči 
nemôžu byť prijatí do súťaže.  

     Prezentácia: seniori   M 65+ - 85+  16.12.2017 do 8:30 hod. v mieste konania 
     M 55+ - 60+  16.12.2017 do 8:30 hod. v mieste konania 
     M 45+ - 50+  16.12.2017 do 11:00 hod. v mieste konania 
     M 35+ - 40+  16.12.2017 do 11:00 hod. v mieste konania 

seniorky Ž 35+ - 85+  16.12.2017 do 15:00 hod. v mieste konania 
  Žrebovanie: 15 minút po ukončení prezentácie 
  Vklad:  -registrovaní hráči a hráčky : veková kategórie   35+ až 55+      15,- €  
                                                                                               60+ až 85+        5,- €  
  Podmienky štartu v  súťaži: 

- Štartujú registrovaní hráči a hráčky v STZ, ktorí sa však prihlásili cez systém 
zasportujsiopen.sk  do 14.12.2017   

- zaplatený vklad  podľa bodu 11 tohto rozpisu. 
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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 2018 postupujú: 

a, finalisti dvojhry HM BR pre rok 2018  
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:   vylučovací na dva víťazné sety, v každom sete za stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra 

(tajbrejk) do 7 bodov. Štvorhra sa hrá systémom bez výhody (No-Ad) a tretí rozhodujúci set sa hrá ako 
supertajbrejk do 10.  

 Vo dvojhre i štvorhre sa uplatňuje pravidlo No-Let, t.j. pri dotyku siete pri podaní sa pokračuje v hre. 
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 2018“,  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 s logom STZ 
- včas predložiť nomináciu za BTZ na HM SR – STZ 
-   

K bodu 5: 
Príprava sezóny 2018 
 
1/ Valné zhromaždenie BTZ 

Valné zhromaždenie BTZ sa uskutoční  14.3.2018 (streda) o17,00 hod. v zasadacej sále NTC 
Príkopova 6, Bratislava. 

  
2/ Prihlášky a súpisky na M BR 2018 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, u seniorov a deti do – určí nový VV BTZ.   
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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 2018 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  4 dv. + 1 štv. 
Deti A do 10 rokov 4 dv. + 1 štv. 
Deti B do 10 rokov  4 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.  4 dv. + 1 štv. 
staršie žiačky:  5 dv. + 2 štv.  4 dv. + 1 štv. 
dorastenky  5 dv. + 2 štv.  4 dv. + 1 štv. 
muži   5 dv. + 2 štv.  5 dv. + 2 štv. 

 Ženy   5 dv. + 2 štv.  4 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 15.2.2018    (Súť. poriadok čl. 78) 
   súpisiek do konca marca 2018    (Súť poriadok čl. 86) 
V 1. triede mládeže môže štartovať maximálne 6 družstiev 
Súťaž družstiev mládeže a dospelých začíname – určí nový VV BTZ  !!!  
Do hodnotenia klubov pre získanie finančnej podpory sa započítavajú iba družstvá, 
ktoré majú minimálne 4 hráčov (ktoré hrajú v súťažiach s minimálne 4 dvojhrami).  
 
3/ Žrebovanie súťaží družstiev  žiakov a dorastu M- BR  
Určí nový Výkonný výbor BTZ 
4/ Žrebovanie súťaží družstiev dospelých – muži M- BR 
Určí nový Výkonný výbor BTZ 
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  
Určí nový Výkonný výbor BTZ 
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
6/ Žrebovanie súťaží seniorských družstiev M- BR 
Určí nový Výkonný výbor BTZ 
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.  
Určí nový Výkonný výbor BTZ 
9/ Školenie trénerov základnej triedy 
Bratislavský tenisový zväz nebude v roku 2018 organizovať školenie trénerov základnej triedy. 

KKKK    bodu 6bodu 6bodu 6bodu 6::::    
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Február 5.2. 2018 
Koncepcia činnosti BTZ na  rok 2018 a zhodnotenie roku 2017  
HM - BR priebeh a zhodnotenie, nominácia na HM - SR  
Príprava VZ BTZ (program, pozvánky, podklady),   
Ocenenia v rámci VZ BTZ (tréneri, rozhodcovia, funkcionári) 
Marec 5.3. 2018 
Návrh na rozpočet pre rok 2018 
Zabezpečenie Valného zhromaždenia BTZ 
Organizácia M BR v súťaži družstiev (propozície, súpisky, žrebovanie) 
Príprava školenia rozhodcov a trénerov 
Príprava rokovania Rady STZ (14.apríla 2018) 
Valné zhromaždenie 14.3.2018 (streda)  
Apríl  9.4.2018  
Vyhodnotenie VZ BTZ (starý i nový VV BTZ) odovzdanie funkcii VV 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“ 
Príprava rokovania Rady STZ (14.apríla 2018) 
Ďalší program navrhuje novozvolený VV BTZ 
 
K bodu 7: 

Školenie trénerov 1. stupňa sa uskutočnilo v dňoch 6.-8.10. prvá všeobecná časť na FTVŠ a druhá 
odborná časť 12.-14.10. 2017. Školenie absolvovalo 30 účastníkov:  
Antoš Denis, Aneta Bednárová, Róbert Biroš, Boráros Ladislav, Ing. Bulla Róbert, Búřil Matej, Ing. Dúbravčík 
Ján, Fašung Michal, Gašparetz Róbert, Géci Samuel, Gubáňová Martina, Hanuš Juraj, Horváth Peter, 
Jakubovič Roman, Jovanovič Marko, Kopčániová Klaudia, Kratochvíla Filip, Labaš Ján, Lukačovič Marek, 
Michalíková Michaela, Ing. Mikoczi &pavol, Mikula Dávid, Nováček Peter, Pažický Michal, Ing. Polák Róbert, 
Purnoch Ondrej, Sirota Peter, Ing. Šperková Janka, Vajdová Nikola, Ing. Zuzčák Igor 
Školenie rozhodcov 1.stupňa sa uskutoční 25.11. 2017 Ing. Šperková Jana, Sirota Peter, Kratochvíla Filip, 
Hasajová Gabriela. 
 
K bodu 8: 

Na dnešné rokovanie VV BTZ bol listom  prizvaný predseda TJ Záhorák Ing. Krúpa.  
Bol mu zaslaný list: 
Vážený pán predseda, 
dosial  sme nedostali vyjadrenie Vášho stanoviska k listu Výkonného výboru BTZ zo dňa 10.apríla 2017. 
       Predmetom  listu bolo vystúpenie nedelegovaného člena Vášho klubu Ing. Martina Fillu  na Valnom 
zhromaždení BTZ dňa 29.3.2017. Nie je nám dosial jasné, či sa jednalo o jeho osobné vystúpenie, alebo 
prezentoval stanovisko Vášho klubu. 
       Preto sa  opätovne  na Vás obraciame so žiadosťou o odpoveď na náš list. 
       Zdvorilo žiadame a pozývame Vás osobne na rokovanie Výkonného výboru BTZ  dňa 20.11.2017 
o 17:00 hod. v budove budove  NTC na prízemí v zasadačke riaditeľa NTC. 
Spoločným rokovaním môžeme prísť k prijateľným  záverom pre budúcnosť  v prospech  tenisu. 
 
Napriek snahe VV BTZ o stretnutie a korešpondenciu neprišla žiadna odpoveď a ani nik neprišiel na 
rokovanie VV BTZ. Na základe správania TJ Záhorák sme dospeli k záveru, že sa už nebudeme k tejto kauze 
vyjadrovať, pretože nebol záujem zo strany TJ Záhorák.   
 
Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 5.februára 2018  (pondelok) v budove 
Národného tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 
 

Bratislava 20.novembra 2017   
 

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


