
 
Z á p i s   č. 1/2018 

 
 

z rokovania VV BTZ dňa 5.februára 2018 
 
 
Prítomní:  Ing. Polák, , Ing. Ledník, Ing. Mečíř, MUDr. Ušiak, Ing. Zachar, 
  
Neprítomní: Ing. Baron,  
 
Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh  
2. Koncepcia činnosti BTZ na rok 2018 a zhodnotenie roku 2017           
3. HM - BR priebeh a zhodnotenie, nominácia na HM - SR  
4. Príprava VZ BTZ (program, pozvánky, podklady), 
5. Rôzne  

 
K bodu 1: 
Kontrola plnenia uznesení a úloh  

 
K bodu 2: 
 
Koncepcia činnosti BTZ na rok 2018 a zhodnotenie roku 2017:  

Výkonný výbor BTZ – sa aj v roku 2017 pravidelne stretával a riešil všetky rozhodujúce 
otázky tenisovej činnosti Bratislavského regiónu. Podieľali sme sa aj na rozhodujúcich aktivitách 
STZ tak priamo vo Výkonnom výbore STZ, ako aj v činnosti Rady STZ. Zabezpečili sme trénerov, 
rozhodcov 1. stupňa a školenia  rozhodcov – vedúcich družstiev.   

Pri zhodnotení boli riešené tieto okruhy činnosti:  Členská základňa v Bratislavskom 
regióne, zabezpečovanie súťaží družstiev i jednotlivcov pre kluby v rámci BTZ. Súťaže 
Bratislavského regiónu 2017. Družstvá, jednotlivci v tom Halové majstrovstvá Bratislavského 
regiónu. Letné majstrovstvá Bratislavské regiónu, Výsledky klubov BTZ v súťažiach 
organizovaných STZ. Jednotlivci na majstrovstvách SR 2017.   

 
Za jednu z rozhodujúcich priorít považujeme ekonomické zabezpečenie našej činnosti.  

Rozpočet musíme uzatvárať tak, aby sme mali tento vyrovnaný.  
Tak ako v uplynulom roku aj v tomto sa budeme riadiť v činnosti pravidlami a plánom. Bol 
predložený návrh Plánu činnosti ktorý bol po prerokovaní schválený ako aj Plánom prípravy na  
sezónu 2017. Koncepcia je daná v spolupráci STZ, RTZ, tenisové kluby, vozičkári a reklamní 
partneri. Organizovanie súťaží jednotlivcov a družstiev, školenia rozhodcov a trénerov.  
Aj v tomto roku spojíme Valné zhromaždenie BTZ( v tomto roku je volebné) a žrebovanie súťaži 
družstiev mládeže a dospelých na 14.marca 2018 (streda).  
Činnosť Výkonného výboru a členov Rady STZ za BR. Hospodárenie vyrovnané.  Poďakovanie za 
prácu v roku 2017. 
  
 
Úlohy:  

VV BTZ v ďalšom období pri svojej činnosti sa bude riadiť schváleným Plánom činnosti  
ako aj Plánom zabezpečenia sezóny 2018. Tento zverejniť na internete 
- na Valné zhromaždenie spojené so žrebovaním zabezpečiť miestnosť, 
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K bodu 3:  
HM - BR priebeh a zhodnotenie, nominácia na HM - SR   
 Usporiadateľmi halových majstrovstiev Bratislavského regiónu boli v kategórii: 

- mladšieho žiactva Tenisová škola Petržalka  
- staršie žiactvo TK Jednotka 
- dorast TK STU,  
- muži TK Slovan,  
- ženy Tenisová škola Petržalka  
- seniori TK Jednotka. 

 Žrebovanie sa vykonávalo deň pred majstrovstvami a každý hráč mal stanovený čas svojej 
prezentácie. Neboli žiadne problémy s príchodom a disciplínou jednotlivých hráčov. Dotácie 
a lopty na HM BR pre rok 2018 boli zaslané usporiadateľom na základe faktúr podľa Zákona 
o športe a to: 

- Mladšie žiactvo TŠP Petržalka  560,-€ 
- Staršie žiactvo TK Jednotka 600,-€ 
- Dorast TK Slávia STU  600,-€ 
- Muži TK Slovan    320,-€ 
- Ženy TK Jednotka   240,-€ 
- Seniori TK Jednotka   236,-€ 
Spolu      2.556,-€  

 Celkovo sa zúčastnilo týchto halových majstrovstiev vo dvojhre i štvorhre 336 hráčov (v 
roku 2017 to bolo tiež 336 hráčov a hráčok)  z 24 (26) tenisových klubov Bratislavského regiónu. 
Najväčšie zastúpenie mali TK Slávia STU 92 (114), TK Slovan 51 (59), TK Jednotka 44 (21), TŠP- 
tenisová škola Petržalka 35 (34)  TK LOVE 4 TENNIS 27 (16), ŠK 26 Karlovka 10.    
 
 
Najúspešnejší hráči halových majstrovstiev Bratislavského regiónu v roku 2018  
 
 
Mladší žiaci dvojhra 1.miesto  Patrik Chren  (STU) 
   2.miesto  Jaroslav Karovič (STU)   
   3.miesto  Jean Pierre Sarouphin (TŠP), Nikolas Paulovič (STU)                  
  štvorhra 1.miesto  Patrik Chren  (STU), Jaroslav Karovič (STU)            
   2.miesto  O. Fičor (ŠK 26 Karlovka) , F. Poklemba  (TK Tennis Classic)        
   3.miesto  A. Hron (TB Dun. Lužná), J. Hubinský (TŠP)       
   3.miesto  A. Kohút (ŠK 26 Karlovka), N. Paulovič (STU)    
   
Mladšie žiačky dvojhra 1.miesto  Ema Mravcová (TK Jednotka),      
   2.miesto  Dominika Pirohohová (TK Jednotka)    
   3.miesto  H. Šimová (TB Dunajská Lužná), N. Petrovičová (TŠP)           
  štvorhra 1.miesto  N. Petrovičová (TŠP), K. Kovarčíková (STU)  
   2.miesto  T. Šramková, D. Pirohová (obidve TK Jednotka),       
   3.miesto   M. Škoricová, E. Mravcová (obidve TK Jednotka),          
   3.miesto   E. Zsilleová (TŠP), H. Šimová (TB Dun. Lužná)     
 
Starší žiaci dvojhra 1.miesto  Peter Benjamin Privara (Slovan)      
   2.miesto   Filip Semančík (Slovan)        
   3.miesto  Juraj Obtulovič (Slovan ), Marcus Masarčin (STU)          
  štvorhra 1.miesto  Juraj Obtulovič (Slovan ), Filip Semančík (Slovan)            
   2.miesto  Filip Náhlovský (Jednotka), Nathan Andreé Halahija (Jednotka)        
   3.miesto  Michal Sabol (TŠP), Max Mikuláš Macháč (Ovsište)       
   3.miesto  Patrik Samuel Onufer, Filip Kolárik (obaja TŠP)      
   
Staršie žiačky dvojhra 1.miesto  Emma Tóthová (Love)           
   2.miesto  Viktória Lacková (Love)     
   3.miesto  Nina Vargová (Slovan), Karin Kratochvílová (TŠP)       
  štvorhra  1.miesto  Emma Tóthová (Love), Zina Stanová (Slovan)      
   2.miesto  Simona Šurinová (Inter), Nikola Daubnerová (Slovan)      
   3.miesto  Viktória Lacková (Love) Kristína Chalupková (ProSet)           
   3.miesto        Karin Kratochvílová, Sara Coddington (obidve TŠP)     
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Dorastenci dvojhra 1.miesto  Krištof Minárik (Jednotka)      
   2.miesto  Adam Behúň (Love)               
   3.miesto  Šimon Habšuda (Love) Andrej Grečmal (Inter)       
  štvorhra 1.miesto  Krištof Minárik (Jednotka) , Adam Behúň (Love)       
   2.miesto  Šimon Habšuda (Love), Andrej Krajčík (Slovan)     
   3.miesto   Adam Ournoch (Slovan), Jakub Lovecký (STU)        
   3.miesto   Peter Benjamín Privara (Slovan), Allen Hlavenka (STU)  
        
 Dorastenky dvojhra 1.miesto  Andrea Mayerová (STU)   
   2.miesto  Martina Marušinová (Slovan)                 
   3.miesto  Inez Mária Kotlíková (Love), Sandra Mária Kerdíková (Jednotka)           
  štvorhra 1.miesto  Andrea Mayerová (STU), Barbora Cibáková (STU)       
   2.miesto  Martina Marušinová (Slovan), Emma Hubeková (Zohor)         
   3.miesto   Zina Stanová (Slovan), Emma Tóthová (Love)         
   3.miesto   Janika Azugaray Kusý (Pezinok), Mia Mayerová (STU)           
       
Muži   dvojhra 1.miesto  Matej Maruščák (Jednotka)          
   2.miesto  Martin Dobrý (STU)             
   3.miesto   Patrik Lapin (Stroj. Malacky), Leon Peťko (STU)      
   
      
Ženy  dvojhra 1.miesto  Petra Mária Kerdíková (Jednotka)        
   2.miesto  Martina Marušinová (Slovan)                 
   3.miesto  Laura Galovičová (STU), Kristína Lacová (Jednotka)            
          
  Seniori   45+ dvojhra 1.miesto  Rastislav Sysák 
  60+ dvojhra 1.miesto  Vladimír Taraba 
  70+ dvojhra 1.miesto  Marián Hausner  
 
 
 
Počet hráčov na HM BR jednotlivcov 2018    

     
     Veková kategória 
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ženy muži 

mladší žiaci 23  18 41  41 (39) 

mladšie žiačky 20 14 34 34 (39)  

starší žiaci 32 20 52  52 (56)  

staršie žiačky 29 22 51  51 (52)   
dorastenci 32 26 58  58 (52) 

dorastenky 32 18 50 50 (51)  
muži 25 0 25  25 (27) 

ženy 17 0 17 17 (12)  
seniori 8 0 8   8 (8) 

seniorky 0 0 0 0 (0)  

SPOLU 218 118  336  152 (154)   184 (182)  

      
Počet získaných bodov na HM BR pre rok 2018   

1 STU    56  
2 Jednotka   54 
3 Slovan    45 
4 TK LOVE 4  32 
5 TŠP Petržalka 17 

6-7 TK Inter    4 
6-7 T.B. Dun.Lužná 4 
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8 Karlovka 3 
9-11 Strojár Malacky 2 
9-11 TK Tennis Classic  2 
9-11 TK Zohor  2 
12-14 TK Pro Set 1 
12-14 VTC Pezinok 1 
12-14 TJ Slavoj Ovsište 1 

 
 Aj na týchto majstrovstvách sa osvedčilo žrebovanie deň vopred a každý hráč mal stanovený svoj 
čas osobnej prezentácie. Nevyskytli sa žiadne problémy ani neboli žiadne disciplinárne priestupky.  
 Poďakovanie patrí všetkým usporiadateľom za dobrý priebeh a vytvorenie optimálnych podmienok 
pre HM BR. 
Nominácie na HM SR boli predložené včas a podľa platných princípov a kritérií schválených VV BTZ.  
 
   

K bodu 4:  
Príprava VZ BTZ (program, pozvánky, podklady), 

Dňa 14.marca 2018 (streda)  sa bude konať Valné zhromaždenie Bratislavského 
tenisového zväzu. Navrhuje sa nasledujúci program: 
Program:   
 1/   Otvorenie 
 2/   Ocenenie a poďakovanie zaslúžilým funkcionárom 
 3/   Schválenie rokovacieho poriadku VZ BTZ 
 4/   Voľba komisii  
 5/   Správa predsedu VV BTZ o činnosti BTZ  
 6/   Správa o hospodárení BTZ za rok 2017, čerpanie rozpočtu na rok 2018, správa kontrolóra BTZ  

7/   Voľby do orgánov BTZ – predseda, Výkonný výbor 
8/   Voľby do orgánov STZ – delegátov na Radu STZ 

 9/   Diskusia 
 10/  Návrh uznesenia 
 11/  Žrebovanie súťaže družstiev mládeže 
 12/ Žrebovanie súťaže družstiev dospelých 
 13/ Záver  
 
 
Úlohy:  

- Rokovanie VZ bude viesť Ing. Polák, Ing. Mečíř a Ing. Zachar volebná komisia, Ing. 
Ledník návrhová komisia, MUDr. Ušiak mandátová komisia.  

- Poslať pozvánky na VZ klubom 
- Pripraviť podľa schválených stanov pripraviť  podklady pre hlasovanie,  
- Pripraviť žrebovanie súťaže družstiev mládeže a dospelých 

  
K bodu 5: 
 
A/ Stanovisko k nesplneniu povinností, vyplývajúcich zo súťažného poriadku 
a rozpisu turnaja TŠP Petržalka staršie žiačky trieda „C“. 
 VV BTZ na rokovaní dňa 5.februára 2018 ako riadiaci orgán súťaže pre turnaje kategórie „C“ a „D“, 
dospel k záveru, že na turnaji starších žiačok kateg „C“ konaného od 27.1. do 29.1.2018 v klube TŠP 
tenisová škola Petržalka došlo k viacerým pochybeniam. 
Tú základnú uvádza vo svojej námietke – sťažnosti matka Mgr. Jana Palicová hráčky Kristíny Chalupkovej, 
ktorá bola neoprávnene skrečovaná v druhom kole proti hráčke Coddington po preukázanej a priznanej 
chybe vrchného rozhodcu p. Jána Hasaja. 

V SPRÁVE z podujatie vo vyjadrení vrchného rozhodcu k priebehu, organizačnému 
zabezpečeniu akcie a dodržiavaniu súťažného poriadku sa uvádza: 
„Turnaj prebehol podľa pravidiel tenisu a rozpisu súťaže. Stretnutie Coddington – Chalupková bolo 
skrečované v prospech Coddington pre nenastúpenie Chalupkovej v čase pre chybu rozhodcu, ktorý 

zabudol že do 15:00 ju uvoľnil. Následne už hráčka Coddington odmietla uvedený zápas odohrať.“ 
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Tu dochádza k ďalšiemu pochybeniu zo strany riaditeľstva turnaja pretože v tomto prípade 
pre chybu vrchného rozhodcu bola poškodená hráčka Chalupková. Po snahe napraviť chybu bola hráčka 
Coddington údajne „požiadaná“, aby odohrala tento zápas čo však ona odmietla. V tomto prípade nemalo ísť 
o požiadanie, ale stanovenie - určenie času kedy sa toto stretnutie odohrá. Hráčka ktorá by na tento zápas 
nenastúpila by až po tomto bola následne skrečovaná. Preto hráčke Coddington nemôžu byť priznané body 
za skreč proti hráčke Chalupkovej. 
 

Ďalšie pochybenie vyplýva z „Informácii o podaných námietkach počas súťaže“: 
„Neboli podané na riaditeľstve turnaja, avšak riaditeľstvo odporučilo, aby sťažnosť zaslala na STZ. Hráčka 
Coddington bola viackrát požiadaná aby aj napriek skreču na zápas nastúpila, čo odmietla“. 
 

V tomto prípade odporúčanie nebolo podľa Súťažného poriadku. Mala byť podaná námietka na 
riaditeľstvo turnaja podľa Súťažného poriadku čl. 153 námietka v súťažiach jednotlivcov proti rozhodnutiu 
vrchného rozhodcu (skreč). O námietke rozhodne na mieste a ihneď riaditeľstvo súťaže. Za včasné 
vybavenie námietky zodpovedá riaditeľ súťaže. 
Rozhodnutie o námietke sa odovzdá sťažovateľovi písomne. Kópiu písomnej námietky, ako aj rozhodnutie o 
nej zašle usporiadateľ, spolu so správou o priebehu súťaže na riadiaci zväzový orgán v tomto prípade na 
Bratislavský tenisový zväz (BTZ).Proti každému písomnému rozhodnutiu riaditeľstva súťaže možno podať 
písomné odvolanie príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. V tomto prípade je to Bratislavský tenisový zväz 
a nie STZ ako je uvedené v správe. Námietky podané podľa skôr uvedeného musia byť doložené peňažným 
poplatkom v stanovenej výške podľa čl. 157 Súťažného poriadku. Námietky a odvolania sa odmietnu 
a neprerokujú, ak k nim neboli priložené doklady o úhrade. 
Napriek tomu, že neboli poplatky uhradené podľa Súťažného poriadku, VV BTZ tento turnaj riešil. 
Hráčke Kristíne Chalupkovej nebolo umožnené dohrať súťaž pre chybu vrchného rozhodcu. Má nárok na 
vrátenie štartovného vkladu. 
Hráčka Coddington odmietla odohrať zápas s hráčkou Chalupkovou a preto za skreč s touto hráčkou nebude 
mať body. 
Riaditeľstvo turnaja viackrát pochybilo a budú riešení VV BTZ. 
 
B/ Nákup športového materiálu  
Pre funkcionárov BTZ za rok 2017 sa umožní nákup športového materiálu. 
 
C/ Úprava termínov žrebovania súťaži družstiev 
1/ Žrebovanie súťaží družstiev  žiakov a dorastu M- BR  

Žrebovanie súťaží žiackych a dorasteneckých družstiev sa uskutoční v Bratislave dňa 14.3.2018 
(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 !!! 
 
2/ Žrebovanie súťaží družstiev dospelých – muži M- BR 
Žrebovanie súťaží družstiev dospelých – muži sa uskutoční v Bratislave dňa 14.3.2018  (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 !!! 
 
3/ Žrebovanie súťaží družstiev  deti do 8. rokov a deti do 10. rokov M- BR  

Žrebovanie súťaží družstiev deti sa uskutoční v Bratislave dňa 22.3.2018 (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 !!! 
 
4/ Žrebovanie súťaží seniorských družstiev M- BR 
Žrebovanie súťaží seniorských družstiev sa uskutoční v Bratislave dňa 21.3.2018 (streda) o17,00 hod. 
v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
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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/ 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.  
  
6/ Školenie rozhodcov  špecialista – vedúci družstva.  
Bratislavský tenisový zväz organizuje školenie rozhodcov špecialista - vedúci družstva dňa 19.3.2018 
(pondelok) 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 3.3.2018.  
 
7/ Školenie trénerov základnej triedy 
Bratislavský tenisový zväz nebude v roku 2018 organizovať školenie trénerov základnej triedy 
 
 

Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 5.marca 2018  (pondelok) v budove 
Národného tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 
 

Bratislava 5.februára 2018   
 
 

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


